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پربارۀراینریاپپاشترها

منواروم قعوازوخرنهوبیرونومعواوموووداوک چهوووبرزااوووجردهو

ووخیربرنوقدمومعوزنم،وبرومردموگفتووگ ومعوکنمویرومجالتووو

اوزنرمهواریواادوزبرنوااومعوخ انم،وداواروجروبهون یعونقشووو

نشرنوزبرنوفراسعوااومعوبینم؛و»آثراوپدیدواستوصنردیدویجمواا«و

تونیست.وفراسع،وزبرنعواستوکهوحدودواشتو
ّ
وواینوبعویل

قرنوداواینوسرمرنوغلبۀوفرانگعودافتهووونشرنۀوفضیلتویلمعوو

برایوکسرنعومحس بومعوفدهواستوکهواینوزبرنوااومعودانستهواندو

ووبهوآنومعون فتهواند.وبرایوکسعومثلوبنده،وکهوفراسعوآم ختهوامو

ووزبرنوفراسعوبروتمرمووج دمویجینوفده،وزندگعوکردنوداوچنینو

جرمعهوایوبسیراولذتوبخشواست،وزیراوآنوتأثیروااوبیشتروازوارو

کسع،وداوداونوخ دوحسومعوکنموووبهوآنومعوبرلم.ووقتعواینو

نشرنهواریوفراسعوااوداوظراروووبرطنوزندگعواجتمریعوپرکسترنو

معوبینم،وآازوومعوکنموکهوامۀوکرااروااوکنراوبگذاامووودوابینوبهو

دستوبگیرموووازواروپدیدهوایوکهوبیرنگِروتأثیروزبرنوفراسعوداو

پرکسترنواست،ویکسوووفیلموبگیرمووویکومستندوبسرزم؛وامرو

بنربراینو نیست،و ازومنوسرختهو اینوکرایوحرفهوایواستووو

بهوجریوآنوبهویرددافتون یسعواکتفروکردهوام.و

مرح مودکترومحم دوافشراواصطالحو»قلمرووفراسع«وااو

مطرحوکردهوب دوکهوفرملوکش ااریوفراسعوزبرنوووتأثیرپذیروازو

زبرنوفراسعومعوف د.وبندهوداواینوقلمرووگشتهوام؛وچندوسرلوداو

ایرانوزیستهوام،وسفراریومتعددوبهوترکیهوووترجیکسترنودافتهووام،و

چندوسفروبهوافغرنسترنووواندوسترنوافتهواموووانگرانگعوفراسعو

رکوازودواۀو
ُ
ااوبروچشموخ دومشرادهوکردهوام.ووقتعوبرویکوپیرمردوت

خالفتویثمرنعوداواسترنب لوتنهرووسیلۀوااتبرطم،وزبرنوفراسعو

ب دووواووازومنوپرسیدو»چریومعوآفرمع؟«،ووواوزیوداودوفنبهو

یکوترجیکوبرومحبتوگفتو»برومرویکوپیرلهوچریوبن فید«،ووو

»چریو کردهواند:و تعراشو دوسترنو افتهوامو تهرانو بهو وقتو ارو

معوخ ای؟«؛ومزهووولذتواینوچریوبروقندوپراسعوبرایوامیشهو

داوکرمومنومرندهواست.واستعمرلوقدیموووجدیدوووتن عوکرابردو

لغرتوفراسعوااوبدونوسفروداوداخلواینوقلمروونمعوت انوپعوبرد.و

دابراۀوتأثیروزبرنوفراسعوبروزبرنواادووووزبرنواریوب معووو

افتراکرتوزبرنوفراسعووواادو،وکتربواریعوتألیفووونشروفدهو

وازوچندوین انوداواینجرویردومعوکنم:
ً
است،وکهویجرلتر

ر1 فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان. تألیفودکترو.

وزااتو نگراشو کلو ادااۀو انتشرااتو ازو نق ی.و فهریراو

فرانگ،و۱3۴۱ش،و3۴۱ص.و

سهوپی ستواینوکتربوبهوم ض عوکراومروبسیراومرب طو

است:

الف:رمقداایوازوواژهواریوفراسعوکهوداواندوووپرکسترنو)داو

فراسعووواادو(وان زوبهوق ۀوخ دوبرقعواستوووداوایرانوبهوجریو

آنوبیشترولغرتویربعوبهوکراومعواودو)صو288-296(؛

وجنبۀو
ً
ب:ومقداایوازوواژهواریوفراسعووویربعوکهوغرلبر

قدیمعومعرنعوآنوداواندوووپرکسترنو)بهوویژهوداوزبرنواادو(و

حفظوفدهوووبرومفه موکن نعوایرانعواشواندکعوفرقوداادو

)ص29۷-322(؛

ج:رضربوالمثلواریوفراسعواایجوداواادوو)ص322-323(.و

ر2 تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو. تألیفودکترومحمدوصدیقو.

وو ایرانو فراسعو تحقیقرتو مرکزو انتشرااتو فبلع.و خرنو

پرکسترن،واسالموآبرد،و۱992م،و29۰ص.و

یکعوازوجرمعوترینوکتربواروداوم ض عوخ دواست،و

ولعوحروشونگرایومنرسبعونداادووونیرزوبهوتجدیدوچرپوبرو

حروشونگرایومنرسبودااد.واب ابویرزدهوگرنۀواینوکتربو

یبراتندواز:وبربواولوووـوانتشراوزبرنوفراسعوداوفبهوقراۀوپرکو

وواندوووبنگالدش؛وبربودوموووـوتأثیروزبرنواریواندووبروفراسعو

اند؛وبربوس موووـوویژگعواریوفراسعوکهوبرواادووتأثیرودافتهو

است؛وبربوچهراموووـوچگ نگعوتأثیروفراسعوبروزبرنواادوووو

نارسکرپرردایستاف

رعارفرنوشاهک

تنظیم،وویرایشوووپعون فتوار:رزهرهرمشاوری
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یلتواریوآن؛وبربوپنجموووـوتأثیروفراسعوبروزبرنوووادبیرتو

اادو؛وبربوفشموووـوواژهواریوفراسعوداواادو؛وبربوافتموووـو

کلمرتودخیلوداوفراسعوکهوبهواادووانتقرلویرفتهواند؛وبربو

اشتموووـوتصرفرتواادووداوواژهواریوفراسعوووغیره؛وبربو

داموووـو بربو اادو؛و واژهوسرزیو برو فراسعو تأثیرو نهموووـو

بربو اادو؛و داو فراسعو اصطالحرتو وو ضربوالمثلوارو

یرزداموووـوتأثیروفراسعوبرواادووازونظرودست ا.و

ر3 اردو مین مستعمل عربی و فارسی ضرب االمثال.وتألیفو.

آبرد،و اسالمو زبرن،و ق معو مقتداهو انتشرااتو الهع.و مقب لو

۱996م،و2۰۰ص.

کتربعواستودابراۀوضربوالمثلواریویربعوووفراسعوکهو

داواادوواستعمرلومعوف د.و

ر4 فرهنگ واژه های فارسی در زبان اردو.وتألیفودکتروفرادو.

چ ادای.وانتشرااتوفرکتوانتشرااتویلمعوووفرانگع،و

تهران،و۱3۷۵ش،و۷6۰ص.

فرانگعوجرمعواستوازوالفرظوووترکیبرتوفراسعوداو

اادووبروتلفظووومعردلواریوفراسعوامروزیوایران.و

ر5 فرهنگ مشترک. تألیفوگ ارون فراع.وانتشرااتومقتداهو.

ق معوزبرن،واسالموآبرد،و۱996م،و۵38ص.

اک و زبرنواریوکش ااریو بینو الفرظومشترکو فرانگو

ترکمنسترن،و ترکیه،و ترجیکسترن،و آذابریجرن،و ازبکسترن،و )پرکسترن،و

افغرنسترن،وایران،وقزاقسترنوووقرقیزسترن(واست.و

ر6 صدیقع.و. احمدو ظهیرو تألیفو فارسی.  زبان  شناخت 

انتشرااتوجعوسعوی نی استع،والا ا،و2۰۱6م.

داوپریرنواینوکتربونیزولغرتومشترکوفراسعووواادووکهو

مفرایمومتفروتودااند،ونشرنودادهوفدهواست.و

  

لغرت،و خرواِاو ازو نم نهو ُمشتعو مصداقو بهو یرددافتوارو اینو

اادوو زبرنو داو فراسعونمرو وو فراسعو ترکیبرتو وو اصطالحرتو

عوپرکسترنوووزبرنومیلی نوارو
ّ
است،وکهوامروزوزبرنواسمعووومل

نفروداواندوسترنوبهوفمراومعواود.ودابراۀوپیدایشوزبرنواادوو

داوفبهوقراه،ومحققرنونظریهواریوگ نرگ نعوااائهوکردهواند.وبهو

گفتۀوحرفظومحم دوفیرانع،ومحققوممترزوفبهوقراه،وتک ینو

آغرزوفدهواست،و بهواندو بروحملۀومحم دوغزن یو زبرنواادوو

زمرنعوکهولشکریرنوفراسعوزبرنواووداوپنجربومستقروفدندووو

برواختالطوبرومردموب مع،وزبرنعومخل طوبهووج دوآوادندوکهوازو

مسیروپنجربوبهوطرشودالعوحرکتوکردوووافتهوافتهوپرالیشو

مکرنو وو زمرنو دابراۀو م ّاخرنو اختالشو ازو نظرو فد.وصرشو

اادوو زبرنو کهو استو اینو مو
ّ
مسل نکتۀو اادو،و زبرنو پیدایشو

اینو وو استو ترکعو وو یربعو فراسع،و واژهواریو ازو آمیختهوایو

آمیزشویلتواریومذابع،وفرانگعوووسیرسعودااد.وبهوامینو

دلیلوداواینویرددافتواروبرخعولغرتویربعوووترکعواایجوداو

پرکسترنونیزومطرحوفدهواست.

وداواینویرددافتوارولغرتعوانتخربوفدهوکهومفه معو
ً
اسرسر

متفروتوازومفه موفراسعوامروزوایرانودااد؛ویروترکیبرتعوکهو

وداوایرانواایجونیست.و
ً
سرختهوووپرداختۀوفبهوقراهواستووواصال

اینویرددافتواروداودووبخشوتنظیموفدهواست.وداوبخشواول،و

لغرتوبهوترتیبوالفبریعوآمدهوووداوبخشودوموبرخعولغرتووو

ترکیبرتووواصطالحرتوبهوترتیبوم ض یعوجریودادهوفدهو

است.واینویرددافتواروااونخستوبدونوایچوترتیبووونظمعو

بهووسیلۀواسرنۀوتلگراموداوگروهو»دوستدااانومیراثومکت ب«و

گذافتم.ویدهوایوازوایضریوگروه،وآنهروااوپسندیدندووواظهراو

نظروکردندووویدهوایودیگروآنهروااوازوگروهو»دوستدااانومیراثو

اکبرو دکترو اوزیو کردند.و نقلو دیگرو گروهواریو بهو مکت ب«و

ایرانعومدیروگروهو»دوستدااانومیراثومکت ب«وازومنوخ استندو

کهواینویرددافتواروااوبرایونشروداوگزارش میراث بهوایشرنو

بدام،وامروچ نوآنهروااوبدونوایچونظمووواوفعوووفقطوبهویرایو

حرفظهوووبدونومراجعهوبهوکتبون فتهوب دم،وصالحونمعودیدمو

کهوبهوامرنوفکلونشروف د.وداواینومیرن،وخرنمودکتروزارهو

منو یرایو بهو ب دند،و یرددافتوارو اینو خ انندۀو کهو مشروایو

فترفتندوووداوطلبوفدندوکهواینویرددافتواریوپریشرنوااو

متقبلو ایشرنوسپرسگزااموکهوزحمتعو ازو بداند.و سروسرمرنو

فدندووواینویرددافتواروااوتنظیموووویرایشونم دندوووداو

خرتمۀوبرخعومدخلواروپعون فتواریعوافزودند.و

آخرینونکتۀوفریستۀوذکرواینواستوکهوم ض عوبراسعو

چهو وو متحدالمعرنعو ـووچهو اادو وو فراسعو مشترکو لغرتو

مختلفوالمعرنعووـوتحقیقعوبروپریهواریویلمعوااواقتضرومعوکندووو

اگرواینوتحقیقوااوداوکش ااریوقلمرووفراسعووسعتوبدایم،و

داوواقعوفک هوووایشهواریویمیقوزبرنوفراسعوااونشرنودادهوایم.و
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رلغات بخشراولـر

آباپی

اینوکلمهویالوهوبرومفرایمومتعراشووواایج،ویکومفه مودیگرووامو

ومعوگ ییمو
ً
داوپرکسترنوداادوووآنوجمعیتویروتعدادومردمواست؛ومثال

ودووصدومیلی نواست«.وداوترکیهوبهوجریو
ً
»آبردیوپرکسترنوفرضر

آنوازوکلمۀونفوسواستفردهومعوف د.وو

آبدوز

بهوانگلیسعوSubmarineوووداوایرانوزیردایریعوخ اندهومعوف د.

آبیانهر

پ لویرومرلیرتعواستوکهوکشروازانوداوقبرلودایرفتوآبوبرایو

مزایهوووکشتووکراوبهودولتومعوپردازندوووبهوآنومالیهوووداولهجۀو

یرمیرنهومعاملهونیزوگفتهومعوف د.وداوایرانو»حقربه«ومعوگفتهواند.و

آرامگاهر

اگروازوااهوات برنوازوپشرواوبهوطرشوالا اوسفروکنید،وپسوازو

معوبینید.و آرامگاهو تربل یو ات برنو کنراو منرسب،و فرصلهواریو

آاامگرهوداواینجروبهومفه مو»استراحتگره«واستوکهوبهوانگلیسعو

AreaوRestingومعوف د.وداوترجیکسترنوکلمۀوجایرپمرگیریوبهو

اینومعنعوفنیدهوام،ویعنعوجریعوکهوانسرنوکمعوت قفومعوکندو

ـووچنرنوکهوداوایرانو وونفسوترزهومعوکند.ومروآرامگاهوبهومفه موقبرو

استعمرلومعوف دووـواموداایم،وامروآنواارآخریرآرامگاهویروابدیر

آرامگاهومعوگ ییم.و

دکرنوشت:وآرامگاهوبهومعنعوم طنووومسکنووومحلوآسریشو

داوشاهنامه وودیگرومت نوفراسعوبسیراوبهوکراوافتهواست:

ایزدوـووجلووویالووـوکشتنوبندگرنوخ یشوووازیرجووواخراجوایشرنو

ازوآاامگرهووومأوایواصلعوبرابرومعوفرمرید.و)وااوینع،و1380:و239(

ســپرهو وو ســلیحو نســرزمو تــرو ااو تــ و

ــره ــگ آاام وو ــ ابو ــ خ وو ــ او خـ ــرزمو ــس ن

)فردوسع،و۱3۷6:وو9/و۷6(

پنــرهوو داو کســعو آیــدو فتنــهو ازو گــرو

ــ اوآاامـــگـــره ــش ــداادوجـــزوایـــنوک ــ نـ

)سعدی،و۱3۷۵:و38(

آشیانه/رحجره/رطبقه/رمنزل

داوترجیکسترنوبهواتلعواسیدم.ومسئ ل،وکلیدیوداودستومنودادو

ووگفت:و»حجرۀوفمروداوآفیرنۀوس مواست«.واگرچهوکلمرتو

حجرهوووآشیانهرداوپرکسترنواموبهوکراومعوبریم،وامروداوترجیکسترنو

مفه موخ دشوااودااد.وآشیانهومعردلوطبقهواستوداوایران،وولعو

مروبهوجریوآنوداوپرکسترنوازوکلمۀومنزلواستفردهومعوکنیم.ویعنعو

اگروداوایرانوبرایویکوسرختمرنوطبقۀوس مومعوگ یند،ومروداو

پرکسترنومعوگ ییمومنزلوس موسرختمرن.وآشیانهوداوپرکسترنوبهو

النۀوپرندگرنونیزاطالقومعوف د.وحجرهوداوترجیکسترنوبهومفه مو

اطرقومطلقواستوولعوداوپرکسترنواطرقوک چکعوااومعوگ یندو

وحجرهواریومسجدو
ً
کهوگراعوجنبۀوقداستومکرنعودااد،ومثال

بویل مودینعویروحجرۀوفالنوبزاگووویراش.وخ دو
ّ
وحجرۀوطال

کلمۀوطبقهونیزوداوپرکسترنواختالشومعنعودااد.ومروداوپرکسترنوبهو

مفه موصنفومردموبهوکراومعوبریمومرنندو»طبقۀوی ام«.و

منزلوداوپرکسترنویالوهوبرومفه موخرنهوووطبقه،وبهومعنعو

مقصدوdestinationوامواست.واقبرلوالا ایوداوپیام مشرقو

نغمۀوسرابرنوحجرز«وکهو بروین انو»حدی:و داادو ترجیعوبندیو

مصرعوترجیعوآن،واینواست:

ــت ــرودواونیس ــزلوم ــرکوگرموزنومن تیزت

)اقبرلوالا ای،و۱366:و226(

اعتبار

و»منوایتبراوحرشوفمروااونداام«ویعنعو
ً
بهومعنعوبرواواست؛ومثال

حرشوفمروااوبرواونمعوکنم.

اندازه

یعنعوگمرن؛ومرنندو»ازواندازۀومنوبیشتروب د«ویعنعوازوگمرنومنو

بیشتروب د.

اندروفرملکر/ربیروفرملک

برو ل حهواریعو معوآیید،و فرودو پرکسترنو فرودگرهواریو بهو وقتعو

کلمرتوفراسعومعوبینیدومرنند:

»انداونوملکواوانگع«ویعنعوپروازاریوخروجعوداخلع.

»انداونوملکوپرواز«ویعنعوپروازاریوواودیوداخلع.

»بیرونوملکواوانگع«ویعنعوپروازاریوخروجعوخراجع.

و»بیرونوملکوآمد«ویعنعوپروازاریوواودیوخراجع.

باِررثبوتر

بوازوکلمۀوباروفراسعوووثبوتویربعو
ّ
اصطالحوحق قعواست،ومرک
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براو وofوBurdenویعنعو کهوترجمهوایواستوازوانگلیسعوproofو

اثبرت،ومسئ لیتواثبرتوکردنوادیر.وخ دوکلمۀوثبوتونیزوداواادوو

و»فالنعونت انستوثب توااائهو
ً
بهومفه موفرادوووسندواست؛ومثال

کند«ویعنعونت انستوفرادوااائهوکند.و

داشوار

زخمویروواموفستنوااوداشواو)پروف یع(ومعوگ ییم.

پریشاف

کلمۀوپریشانکرداواادوومفه مونگرانعوااوداادووونگرانکوداواادوو

یعنعونظرات.ونگرافرنیزوبهومعنعونرظروSupervisorواست.وداو

دانشگرهواریومروترکیبو»نگراِنومقرله«وبهومعنعواستردووااانمرست.و

پسپار)پسردا(ر

و»ااتشودفمنوپسپروفد«ویعنعو
ً
بهومعنعویقبونشینعواست؛ومثال

یقبونشینعوکرد.و

تالش/رتالشک/رمتالشک

تالشربهومعنعوجستووج وووپیداوکردنواست.ووقتعویکوچیزو

یعنعو معوکنم«،و تالشو »داامو کهو معوگ ییمو مرو معوف دو گمو

جستووج ومعوکنم.وبهگ انوداسوداوحدیقۀ هندی داوفرحو

اح الوفقیرودال یومعوگ ید:و

مثن یوفمسوالضحعووقتوافتنو)به(وبیتوهللاوگفتهوب د.وبندهو

داوتالشوآنواستولیكنوتروحرلوپیداونیست.و)بهگ انوداس،و

2015:و204(و

تالشوداوافعراواقبرل،وبهواینومعنعوبسیراودیدهومعوف د:

بیرمــ زو فــراینعو وو آو پــروازو بــهو

کع؟و ــرو ت ــرکو ــرف داوخ ــهو دانـ تــالشو

)اقبرلوالا ای،۱366:و2۱۱(

تالشکربهومعنعوبرزاسعومطلقویروبرزاسعوبدنعوامواست.وداو

کراو بهو بدنعو برزاسعو معنعو بهو تالشکر کلمۀو نیزو افغرنسترنو

]بدنع[و برزاسعو ااو کسعو یعنعو گرفتن«و »تالفعو معواود.و

کلمۀو دادن.و ]بدنع[و برزاسعو یعنعو دادن«و »تالفعو کردن.و

متالشکونیزوبهومعنعوجستووج گرواست؛ومرنندو»مرومتالفعو

امنیم«،ویعنعومروجستووج گروامنواستیم.و

معنعو بهو استو ترکعو لغتو اصلو داو تالشو دکرنوشت:و

سععوووجستووج .وداوایرانواینوواژهومترادشوبروک فشو

ندااد.و داللتو کردنو جستووج و برو وو معواودو کراو بهو

متالفعونیزوازو»الوفعء«وبهومعنعومعدوم،وفرنع،ونرب دووو

ازواموپرفیدهواست.و

جایزه

ومروکتربعوداایموبرونرموجایزۀ مخطوطات اردو 
ً
یعنعووااسع؛ومثال

یعنعووااسعونسخهواریوخطعواادو.

چاردایکر

کهو استو یردمو دااد.و پریهو کهوچهراو میرنوبرفتهو تختوخ ابو

بیتو اینو بهو وو معوکردمو تدایسو گلستان  حکریرتو وقتعو

سعدیواسیدم:

دانشــمند نــهو بــَ دو محقــقو نــهو

چــنــد کـــتـــربـــعو اوو ــرو ــ ب چـــراپـــریـــعو

)سعدی،و۱3۷۴:و۱۷۰(

ووازودانشج وخ استموکهومعنعواشوکند.واووبیتوااومطربقومفه مو

پرکسترنعومعنعوکردوووگفتوتختوخ ابعوکهواویوآنوکتربو

معوگذااند!

نداادو تکیهوگرهو کهو صندلعواریعو بهو ایرانو داو دکرنوشت:و

چراپریهومعوگ یند.وو

چراغرگلریرپف/رچراغربزرگریرپف

داوقدیمووقتعوداواوستراریوپنجربوازوچراغواریونفتعواستفردهو

معوفد،وبرایوخرم شوکردنوچراغوتعبیروچراغرگلریرپفرووچراغر

ومعوگفتندو»چراغوااوگلوکن«و
ً
بزرگریرپفوااوبهوکراومعوبردند،ومثال

یرو»چراغوااوبزاگوکن«،وچ نونزدومردموخرم شوکردنوبراومنفعو

داادووونمعوخ استندوآنوااوبروزبرنوبیرواند.

ررنتارر
ّ
حد

سریتومجرزوااومعوگ ییم.وداوکنراوخیربرنواروووات برنواروداو

پرکسترنوتربل یوحدررنتاروااومعوبینید.

رتحسین/رپاپِرتحسین
ِ
خراج

وداو
ً
بعضعوترکیبرتوسرختهوووپرداختۀوفبهوقراهواستووواصال

ایرانونشنیدهوام.وخراجرتحسینرامویکعوازوآنهرست.ومعوگ ییمو

»خراجوتحسینوپیشوکردن«،ویعنعوتحسینوووستریشوبهوحقو

کسعوکردن.واموچنینواستوپاپرتحسینریعنعوآفرینووو»دادو

تحسینودادن«ویعنعوآفرینوگفتن.و
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دکرنوشت:و»دادِوکرایویروچیزیودادن«وبهومعنعواداوکردنو

حقوآنوداوفراسعوامروزوایرانومستعملواست،ومرنندو»دادو

سخنودادن«.و

خستهر

داوپرکسترنودوومعنعودااد:ویکعونرمومرنندو»نرنوخسته«ویرو

»بنریو مرنندو خرابوفدهو دیگریو خسته«؛و »بیسک یتو

خسته«،ویعنعوبنریعوکهوخرابواستووواووبهوانهدامودااد.وداو

یثمرنعوبهومعنعومریضوووبیمراواستوووبهوامینومنرسبتو

آنجروبیمراسترنوااوخستهرخانهومعوگ یند.وامروزوداوایرانوخستهو

بهومعنعوTiredواست.و

پستانهرر

یعنعودستکش.و

پستردناهرر

یعنعوانبر.و

پستخط

ومعوگ ییمو»اینوچکودستخطوندااد«و
ً
بهومعنعوامضرست؛ومثال

یعنعوامضروندااد.و»دستخطوجعلع«ویعنعوامضریوجعلع.

پستکاری/رپستکارر

بهومفه موصنعتودستعواست.و»دستکرایوسک ل«وDastkariو

دستعو صنریعو آم زشو آنجرو داو کهو مداسهوایو یعنعو Schoolو

معوداندوووپستکارریعنعوانرمندوصنریعودستع.و

دکرنوشت:وداومت نوفراسعوواژۀودستکراوبهوارودوومعنعو

یردفدهودیدهومعوف د.وبهومعنعوصنعتوووکرِاودست:

گــروآیــدوزومــنودســتکرایوفــگرشوو

حرش کــراو ایــنو داو منو برو نیراندو

)نظرمع،و۱386:و۵۵(

ووبهومعنعوصنعتگروووکسعوکهوکرِاودستعوانجرمومعوداد:

ــموو ــتکراانوبدی ــرودس ــتوم ــدووگف ب

بدیم ــکــراانو کــرم تخمۀو ازو ــهو ن

)فردوسع،و۱3۷6،وجو6:و36۰(

داوفراسعوامروزوایران،ودستکرایوبهومعنعودستوبردنوداو

چیزیویرون فتهوایوووبرافزودنویروکرستنوازوآنوبهوقصدو

تخریبویروبهتروسرختنواست.

پستگیرر

داوپرکسترنوبهومعنعودستوگیرندهوووکمکوکنندهوداومصیبتووو

ااانمرست،وامروداوایرانوامروزوبهومفه موکسعواستوکهواووااو

بگیرندوووزندانعوکنند.و

دکرنوشت:ودستگیروصفتوفریلعومرکبومرخمواستوبهو

معنعوکسعوکهودستوکسعوااوبگیردوووبهواوویرایوبرسرند.و

داومت نوفراسعوبهواینومعنعوفراوانودیدهومعوف د:

ــعوو ــتگیروت ی ــهودس ــموک ــهونرل داوک

ت یع ــرو ــذی داپ ــهو ک داپــذیــرمو

)نظرمعوگنجهوای،و۱386:و۵(

اینوواژهوامروزوبهوص اتوصفتومفع لعوبهوکراومعواود،وبهو

وبهواینومعنعونیزو
ً
معنعوکسعوکهوگرفتهوفدهواستوووظرارا

داومت نوکهنوبعوسربقهونیست:

ســ اایوبــرونوفــدوازوایشــرنوچ وتیرووووو

دستگیر کندو ااو کسعو ایشرنو کزو

)اسدیوط سع،وبهونقلوازولغتونرمه،وذیلو»دستگیروکردن«(و

مردُخت
َ
پ

سک توکرملویروحرلتومرگوداواثروخفگع؛ومرنندو»منونمعوخ اامو

کهوفمرودموپختوف ید«.

پوره

یعنعوسفر.ودیروزوداوتمرمواسرنهواریوپرکسترنواینوخبروب د:و

»صداوترکعوکرودواهوپرکسترن«،ویعنعوسفروائیسوجمه اوترکیهو

بهوپرکسترنو)صداویعنعوائیس(.وداومدااسودینع،واینواصطالحو

یعنعو بخرای«و صحیحو »دواۀو و
ً
مثال دااد؛و ااو خ دشو مفه مو

تدایسوکرملوکتربوصحیح بخرای.و

پوگانه

وسفریوبهوترجیکسترنودافتم.وآنجروازوزبرنوخرنمعوفنیدمو
ً
اخیرا

بروفالنعودوگرنهوام«.ومنظ اشومت جهونشدم.و کهوگفت:و»منو

ت ضیحودادوکهوبروفالنعودوستم.وداوترجیکعودووزنواگروبروامو

اصطالحو اینو پوگانهرایم.و مرو کهو معوگ یندو برفندو دوستو

مخص صوخرنموارستوووآقریرنونمعوت انندوبگ یندومرودوونفرو

پوگانهوایم.وداوپرکسترنوپوگانهومفه مودوواکعتونمرزوااودااد.و

»منودوگرنهوخ اندم«ویعنعودوواکعتونمرزوااوخ اندم.و

دکرنوشت:وداوفراسعوامروزوایرانودوگرنهوبهومعنعوچیزیو
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استوکهومرکبوازودووجزءوبرفد،وامروداومت نوفراسعویکعو

ازومعرنعوآنوت أمرنواست.وخرقرنعواینوکلمهوااوچندینوبراو

بهومعنعوت أمرنویرودوقل وبهوکراوبردهواست:

ــرش ــهوداوثن ــموک ــرداوطبع ــ ادوم ــ گندوخ س

ــرآوام ب ــ زاو ــهوچــ وج ازویــکوفکمودوگــرن

)خرقرنع،و۱3۷8:و2۴۷(

فریدوداوترجیکعوبهواینودلیلوازواینوکلمهواستفردهومعوکنندو

کهودوودوستونزدیکوامیشهوداوکنراویکدیگرندوووگ یعو

دوقل واستند.ودوگرنهوبهومعنعودوواکعتونمرزوکهوامروزوداو

پرکسترنواواجوداادوداومت نوفراسعوبسیراواست:

)سعدی،و بگزااد.و دوگرنهوایو کهو برنمعوآادو سرو اینرنو ازو یکعو

1374:و89(و

پیدهرپلیریر

جرأت،وجسرات،وپراویع.وداواوزنرمه،وخبریون فتهوفدهوب دو

کهو»نمریندگرنومجلسوپرکسترنوبروچهودیدهودلیریوداوحق قو

مرایرنۀوخ دواضرفهوکردهواند«.و

ومعردلوترکیبو»ف خوچشمع«و
ً
دکرنوشت:واینوترکیبودقیقر

استوکهوداومت نوفراسعوبسیراودیدهومعوف د:و

فنیدموکهوسروازوفرمرنوملکوبرززدوووحجتوآوادنوگرفتووو

ف خوچشمعوکردن.و)سعدی،و1374:و117(و

راهروررسمر

یعنعواابطه،ودوستعومعم لع،وآفنریع.و»منوبروفالنعوااهووواسمو

داام«ویعنعوبرواوودوستمویروبرواوواابطهوداام.وداوایرانواینوترکیبو

ااوبهومعنعوفی هووواوشوفنیدهوام.و

رشته

یعنعو رشتهرپار،و داایمو کلمهو امینو ازو ابط.و یرو ااتبرطو یعنعو

خ یشروندووورشتهرپاریویعنعوخ یشروندی.ووازواینوکلمهودووفعلو

مرکبوداواادووداایم:و

ر1 رشتهرمانگناریعنعوخ استگرایونم دنوبرایودخترویروپسر.و.

ر2 رشتهرطکریرناریعنعویملوخ استگرایوانجرموفدهووودوونفرو.

ازوطریقوخ استگرایوپی ندودادهوفدهواند.و

داوواقعوداواینجرونیزومفه موافتهوفکلعوازوامرنوااتبرطووو

خ یشروندیواست.و

روزگارر

مسع دوسعدوالا ایوبیتعودااد:

اســتوو مــرواوزگراومخلــ قو امچــ و

خطرست اوزگــــراو زو ــردنو کـ گلهو

)مسع دوسعد،و۱36۴:و۱/و69(

داواینوبیتوووداوفراسعوایران،وروزگارربهومعنعوزمرنهواست،و

وو استو کسبو وو فغلو معنعو بهو روزگارو پرکسترنو داو ولعو

ترکیبرتوووالفرظودیگریونیزوازوآنوداایمومرنند:وبکرروزگارو)یعنعو

بدونوفغل،وبعوکرا(،وبروسروروزگارو)یعنعوفرغل(وووروزگاروپیداو

کردنو)یعنعوفغلویربع(.و

رومال

پراچهوایواستوکهوداوایرانوبدانودستمرلومعوگ یند.وداوپرکسترنو

رومالواریوک چکوجیبعووورومالواریوبزاگوبرایوبستنواویو

سروبهوجریودستراوداایم.

سربراه

بهومعنعوائیسووومنتظمویکوسرزمرنوووادااه.و»سربراهومملکت«و

یعنعوائیسوجمه اویرونخستووزیروکش ا.

دکرنوشت:و»سربهوااه«وداوفراسعوامروزوایرانوبهومعنعومطیعو

ووفرمرنبردااواست.

سرخرُرورشدف/رسرخررویکر

وقتعوکسعوبرویزتوووحرمتوازوپِسوکرایوبرمعوآیدومعوگ ییمو

کهو»سرخواووفد«.وداوایرانوفنیدهوب دموکهوبهومعنعوفرمندگعو

ووفرمسرایوووپیروزیواموبهوکراومعواود.و

دکرنوشت:وسرخواویعوداومت نوفراسعونقطۀومقربلوزاداویعو

یروسیهواویعواست.وزاداویعوداواثروبیمرایویروفرمندگعو

پدیدومعوآیدوووسیهواویعوحرصلوفرمندگعواست،وبنربراینو

سرخوُاووکسعواستوکهوازوصحتوووسالمتوبرخ ادااو

استووویروسربلندوازوکرایوبرآمدهواست.وسرخعوچهرهوداو

مصردیقو دیگرو ازو نیزو غضبو وو خشمو یرو خجرلتو اثرو

سرخواویعواست:

ــرخواوی ــنوس ــ دایوم ــدوزوس برآم

مگ ی دیگرو بیه دهو جنسو کزینو

)سعدی،و۱3۷۵:و۱69(
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ُسرخک

اژولب،ومرتیک.و»ُسرخعوزدن«ویعنعواژولبوزدن.

سریار/رسریاری

داوایرانوفنیدهوب دموکهوافسروپلیسویرونیرویوانتظرمعوووبرن انو

ااوسریاروخطربومعوکنند.واینوکلمهوداواندوووپرکسترنوامروزو

»پرکسترنوسرکرا«و و
ً
مثال است.و ووحک متو دولتو معنعو بهو

یعنعوحک متوپرکسترن.وسریاریریعنعوحک متعویرودولتع.و

ترکیبو»سرکرایون کری«ویعنعوخدمتودولتع.وسریاررداوفبهو

و»بریوسرکرا«و
ً
قراهولقبواحتراموآمیزوبرایویرفروونیزوواست.ومثال

کهوافراهوبهویبداللطیفوقردای،ویرافعومدف نوداواسالموآبردو

استفردهو سریارر ازو بزاگوتروامو برایومخرطبو است.وگراعو

معوف دوووقیدویراشوب دنوااونداادوووگراعونیزوبرایوتحبیب،و

بهودوسترنوسریاررمعوگ ییم.و

سریرپه

بهومعنعوممترز،وائیس،وبرگزیده،ونمریرن.و»سرکردۀوانبیر«ولقبو

حضرتومحمدواست.و

شاپی

یرو تأالووویروسع.و»فردیوکرنرو)کردن(«ویعنعوتأالوکردنو

متأالوفدن.وترکیبرتعوازوامینوکلمهوداایم:وشاپیوفدهویعنعو

متأال؛وغیرشاپیوفدهویعنعومجّرد.و»فردیوگهرو)خرنه(«ویعنعو

نیزو غلهو نذاو بهو قدیمو داو مجرلسویروسع.و برگزاایو سرلنو

شاپیانهرمعوگفتندوکهوداوانگرمویروسع،وکشتوکراویرومزااعوبهو

مرلکوخ دوتقدیمومعوکرد.و

عالقه

داوفرانگواادوو۱۱ومفه موترایخعوبرایواینوکلمهون فتهوفدهو

است،وولعوامروزومفه مواایجوتروداومیرنوی ام،ومنطقه،وسرزمینو

هواست.ومنطقۀوامومرزوبروافغرنسترنوااومرو»یالقۀوغیر«و
ّ
وومحل

معوگ ییم،ویعنعومنطقهوایوکهوداآنجروقرن نومملکتوپرکسترنو

اجراونمعوف دوووقرن نوقبیلگعووویشریریواست.و

نصلر

نصلوداوزبرنواادووکشتویرومحص لوزاایتوااومعوگ یند.وبرایو

نصلوبهومفه موامروزیوداوایران،ومروداواادووازوکلمۀوموسمر

استفردهومعوکنیم،ومرنندو»م سموبهرا«.وموسموداواادوومعنعوا او

ومعوگ ییمو»امروزوم سموسردواست«،ویعنعوا او
ً
امودااد؛ومثال

و
ِ
ویرفقرنه«ووو»م سم

ِ
سردواست.وازوامینوکلمهوترکیبرتو»م سم

فریرانه«وااوداایمویعنعوا ایودلوانگیز.و

قطار

یعنعوصف.وان زواویوبرجهواریوبلیتوفروفعوسینمرویروقطراو

)ااهوآان(وبهواادوومعون یسند:و»قطراوبنرئین«،ویعنعوصفوف ید.

قلمربرپاشته

اینوترکیبوخرلصوفراسعوااوداوایرانونشنیدهووونخ اندهوام.و

ونوآمردگعوقبلع،وفعوالبدااه،وبدونوتکلف،و ن فتهوایوکهوبد

قلمربرپاشتهو ااو آنو ف د،و ن فتهو ذانو حض او برو وو بعوتصنعو

دانگو بدونو وو بردافتهو ااو قلمو ن یسندهو یعنعو معوگ ییم؛و

اویوکرغذون فتهواست.وبرایواینومفه موکلمۀوبکرساختهوااو

اموبهوکراومعوبریم.ومعوت انموبگ یموکهواینویرددافتواریو

منوقلمربرپاشتهواست!

دکرنوشت:واینوترکیبوازونظروص ایوبرو»قلموبردافتن«و

فبراتودااد،وامرونبریدوبروآنوافتبرهوف د.وقلموبردافتنوداو

ایرانوکنریهوازوتکلیفوازوکسعوبردافتنواست:

چــ نوقلــموبردافــتهواســتوازومــردمودی انــهوحقوو

خشک س دایو معوکندو منو نرخنو داو چراو نعو

و)صرئب،و۱368،وجو۵:و2۵۱۰(

یاشتریار

کسعوکهوکشتومعوکند؛وامرنوکهوداوایرانوکشتوکراومعوگ یند.و

رسکر
ُ
ی

صندلعو یعنعو صداات«و »کرسعو ترکیبو مطلق.و صندلعو

مخص صوایرستوجلسه.و

گرنتار

اینوکلمهوخیلعوگرفترایودااد.وداوپرکسترنوبهومعنعودستگیرووو

و»پلیسواووااوگرفتراوکرد«ویعنعودستگیرو
ً
برزدافتواست.ومثال

کرد.ومنوکهوگراعوبهوایرانومعواوموووآنجروخیلعوگرفترام؛ووقتعو

فراسعوندانو دوسترنو بهو پرکسترنو داو ایرانع،و مفه مو برو ااو اینو

معوگ یم،وآنرنوبرومنوابرازوامدادیومعوکنندووومعوپرسندوچراو

پلیسوایرانوت وااوگرنتاررکرد؟!
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مالر

یالوهوبروثروت،وگلۀوگروانوووم افعوااومالومعوگ ییم.و

مرپمرشماری

اصطالحو برو برابرو پرکسترنو داو »مردموفمرای«و و
ِ
اصطالح

»سرفمرای«وداوایرانواست.

معرنتر

بهومعنعوواسطهووووسرطتواست.ومثرل:و»منواینونسخهوااوبهو

معرفِتوحسنوبیگوخریدم«،ویعنعوبهوواسطۀواووخریدم.واگرو

کسعوآداسومستقیموپستعوندافتهوبرفدوووبخ اایمونرمهوااو

بهوواسطۀوکسعوبرایواووبفرستیم،وپشتوپرکتومعون یسیم:و»بهو

دستوفالنوکس،وبهومعرفتوفالنوکسوبرسد«.و

مالزم/رمالزمت

داومت نوفراسعوقرنونهمومرنندورشحات عین الحیات اینو

داو امروزو معنعوامراهوووامرااعوخ اندهوام.و بهو ااو کلمرتو

وو فغلو معنعو بهو مالزمتو وو کرامندو معنعو بهو مالزمو اادوو

و»سرکرایومالزم«ویعنعوکرامندو
ً
خدمتوبهوکراومعواود.ومثال

دولتعووو»سرکرایومالزمت«ویعنعوخدمتودولتعویروفغلو

دولتع.ومالزمرگراعون کروووپیشخدمتوااونیزومعوگ ییموکهوداو

خرنهوکراومعوکند.و

پعون فت:ومالزموبهومعنعون کروووخدمتکراوداومت نوفراسعو

فراوانودیدهومعوف د:

ــرواا ــنودی ــرندوای ــهواس ــلطرنوک ــرنوس ــهومالزم ب

اا ــداو گ مــرانو نظرو زو پردفراعو فکرو بــهو کــهو

)حرفظ،و۱362:و28(

داوواقعومالزموکسعواستوکهوپی ستهوداوجریعویروامراهو

کسعوبرفد،وبهوامینودلیلون کروااومالزموگفتهواند.و

موزه

کفشواریوچرمعوووج اابوااوم زهومعوگ ییم.و

میدهر

داوترجیکسترنوپ لوخردوااومیدهرمعوگ یند؛وامروداوپرکسترنو

یکون عوآادوسفیدوااومیدهرمعوگ ییموکهومنظ اوامرنوخردیو

آنواست.و

وظیفهر

بهومعنعومستمری،ومددومعرشوووب اسودانشج یعومرارنهویرو

سرلیرنهوازوطرشوامیریویرودولتواست.وآنوکسعوکهوازواینواستفردهو

معوکند،وبهواوووظیفهرخوارومعوگ یند.وداوحیداآبردودکنوداویصرو

استعمرلو کسعو برایو وظیفهریابو اصطالحو نظرموارو حک متو

معوفدوکهوبرزنشستهومعوفدوووحق قوبرزنشستگعومعوگرفت.و

داومدااسومرو»امتحرنووظیفه«وبرگزااومعوف دوووکسعوکهوقب لو

معوف دودولتوبهواوووظیفهویعنعوب اسومعوداد.وداوح زۀودینعو

وو ووحرزو مقدسو کلمرتو تکرااو معنعو بهو »وظیفهوخ اندن«و

دیرخ انعواست.واصطالحو»اواادووووظریف«وداوبینوص فیهو

بسیراواایجواست.و

دکرنوشت:ووظیفهوبهومعنعوچیزیواستوکهوبرایوکسعوارو

اوزومقراوبرفد.ووظیفهووووظیفهوخ ااوداومت نوفراسعوبسیراو

بهوکراوافتهواست:

ــدوو ــراوووســبزهودمی ــدوبه ــهوآم ــژدهوک اســیدوم

وظیفــهوگروبرســدومصرفــشوگلواســتووونبید

و)حرفظ،و۱362:و۴6۴(

ایوکریمــعوکــهوازوخزانــۀوغیــب

داای وظیفهوخ او ترسرو وو گبرو

)سعدی،و۱3۷۴:و۴9(

بهونظرومعواسدومفه مواایجوداومیرنوص فیهونیزوداللتوبرو

خ اندنوادییهوووتکرااواذکراوبهومیزانومعینوداوارواوزودااد.و

یارانهر

داوزبرنواادووبهومعنعودوستعواستووویاروبهومعنعودوستو

یراو ازوکلمۀو امومعوگ ییم.و پوستانهر بهوامینومفه مو است.و

ترکیبواریودیگرونیزوداایم:ویارباشووویارباشکویعنعوکسعوکهو

زیردودوستوداادویرواسیدگعوبهودوسترنومعوکندویروبهواصطالح،و

دوستوبرزواست.و

یکسو/ریکسویک

دووکلمۀوفراسعواستوکهوداواادووبهوکراو یکسویکر وو یکسور

واگرو
ً
معوبریموووبهومعنعومتمرکزوبهویکوچیزوفدنواست.ومثال

گ ییمو»منویکس ونیستم«ویرو»یکس یعونداام«ویعنعوت جهومنو

بهوم ادواصلعونیستوووفکرموپریشرنواست.ویکسویکرداوواقعو

ضدوپریشرنعواست.و
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راصطالحاترورنامرها بخشرپومـر

اصطالحاترتروریسم

ازواوزیوکهوکش اوپرکسترنودچراوتروایسموفده،وبرایوابالغو

اخبرا،وواژهواریوجدیدووواصطالحرتون ینوواادوفرانگومروفدهو

است.وبرخعوازواینواصطالحرتومتأثروازوفراسعواست،وارچندو

بهونظرموازونگرهودست ایوکمعوافکرلودااد؛ومثلوپهشترگرپیربرایو

تروایسم،وپهشترگرپربرایوتروایست،وپراندازربرایواخاللوگرانعو

شریعنعو
ُ
کهوپنهرنعوازوآنوطرشومرزوبهواینوطرشومعوآیند،وخوپی

شرحملهریعنعوحملۀوانتحرای.
ُ
حملهوکنندۀوانتحرایوووخوپی

اصطالحاترروزنامهرنگاری

اخبار

اوزنرمه.وخ دوکلمۀواوزنرمهونیزوداوپرکسترنواایجواست،وامروداو

و»اینوخبروداواخبراوچرپوفدهو
ً
اوزمرهواخبراومعوگ ییم.ومثال

است«،ویعنعوداواوزنرمهوچرپوفدهواست.

صحانک

اوزنرمهون یس.و

صحانت

اوزنرمهون یسع.وبرایوصحرفتوبهومعنعوbindingوBookوداواادوو

استفردهومعوف دووو ِجلدسرزیو فراسعو ترکیبو ازو پرکسترنو یرو

صحرشوااوِجلدسرزومعوگ ییم.و

ُسرخک

ین انوخبر.

هرسرخک
ُ
ش

تیترواصلعواوزنرمهوداوصفحۀواول.

سرخیاف

اخبراومهم.

نامهرنگار

.)Reporter(گزاافگرو

اصطالحاترناپرشاهک

نردافرهواستعراۀوظلموووغراتواست. قراهو ادبیرتوفبهو داو

فریریوبرونرمواحمدیراواوچعومعوگ ید:

دالــعودلوکــردوغــراتوفــ جونــرزوو

ــعوســپــراــرنوگــشــتــهوام ــرا ــرداموف ــ ن

)احمدیرا،و2۰۱۰:و۱62(

فرهو نرداو بهو اصطالحرتو چندینو قراهو فبهو فرانگواریو داو

منس بوفدهواست.واینکوچندونم نه:

ناپرشاهکرُحکم

حکموووفرمرنوآمرانه.

ناپرشاهکرمونچهین

سبیلواریوگندۀومری بوکنوووترسرننده.و

ناپرشاهکرزمانه

یصروترایکوووظلم.

نامراوقاترنمازر

پمکو)بهومعنعوفجروکهوبهونظرموازودمیدنوصبحواست(،ودیشین،وپیگر،وشامر

ووخفتن.و

دکرنوشت:وبهوجزو»دمع«وبرقعواینونرمواروداومت نوکهنوفراسعو

م ج دواست.وو

نامردیشهرورافرورطبقات

برخعوپیشهوواانوووطبقرتومردموااوان زوبرواسرمعوفراسعویردو

ر،وآبکش،وکسعوکهوداومشکوآبون فیدنعو
ّ
معوکنیمومرنند:وبهشتکر)سق

خانسامافر )برفنده(،و جوالههر معواسرند(،و دیگرانو بهو وو معوکندو حملو

)آفپز(،وزرگر،وپرزیو)خیّرط(،ومیراثکو)طبقهوایوازومردموکهونّسربووو

توتسمیهوااونمعودانم،وامروگمرنومعوکنموچ نوازومیراثو
ّ
خ انندۀوآوازند.ویل

دیگرانویعنعونسبوووحسبوبرخبرند،وبهوآنرنومیراثعومعوگ یند(،وزمینرپار،و

توتسمیهونمعودانم،وبهو
ّ
یمکروویمینو)افرادیوازوطبقرتوحقیروووپریین.ویل

گمرنموبروت جهوبهوکلمۀوکمینهوبهومعنعوحقیروبهوآنرنویمینومعوگ یند.وداوزبرنو

اادووکراوااویامومعوگ یندوووفریدوکمعوووکمینوحرلتوفریلعویامربرفد،وبهو

معنعوکراکننده.واینوطبقهوازومردموداوجرمعهوبسیراومظل مواستوووامرااو

معرشوآنرنووابستهوبهوکراوکردنوبرایودیگرانواست(،وترخافر)نّجرا.ونّجراانو

کهو آمدهو فرانگوارو داو وو معودانندو مغ لو اخالشو ازو ااو مروخ دو اوستریو

آنرنو بهو تو
ّ
ترخافودافتند.وفریدوبدینویل فرازادگرنوترکووومغ لولقبو

ترخافومعوگ یند(،ومهتررووجمعرپارر)نظرفتچع(،وحاللرخورر)کسرنعوکهو

کرف ا«و زنگعو نرمو نهندو »بریکسو مصداقو واقعو داو معوخ ادند.و ُمردااو

است(،وحّجامو)کسعوکهوم یوسروووایشومعوترافدوووفغلواووحجرمتو
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یعنعوم ترافعواست.واینوبروحجرمتوبهومفه موفصدوخ نوجداست.وداو

امو خ نو فصدو کراو قراه،و فبهو امروزو م ترافرنو یعنعو حّجرمرن،و قدیمو

توبهوخ دونرموحّجاموگرفتند(،وحکیمو)طبیب(،و
ّ
معوکردند؛وبهونظرموبدینویل

منشکو)مسئ لونرمهونگرایوووحسربرتوداواداااتوداوقدیم(،وپایکر)امرنو

دایهواست،وبرواینوتفروتوکهوامروزوپایکرداوپرکسترنوزنعوااومعوگ یندوکهو

معوپزد،و فیرینعوارو کهو )کسعو حلوایکر معوداد(،و انجرمو زایمرنو خدمرتو

قنّرد(.

نامرظروفر

داواوستراریوپنجربونرموبسیرایوازوظروشومصرشوبهوفراسعو

است،ومرنند:واستاوهر)ص اتوتبدیلوفدۀوآفتربه(،وداتیلهر)قربلمه(،ودیاله،و

تغار)طشتوفلزی(،وچمچه،وخوانچهو)طبقوچ بعویروفلزیوچهراگ ش(،و

پسترخوافو)امرنودستراوخ انواستوکهوامروزوداوایرانوسفرهومعوگ یند(،و

قاشق،و رد(،و
ُ
خ )بشقربو طشتریر صراحک،و سینک،و پیگچه،و پیگ،و

یاسه،ویفگیر،ویوزه.و

نامرغذاها

اسرمعوبرخعوغذااریوپرکسترنعونیزومشترکوبرواسرمعوایرانعو

است،والبتهوبرتفروتوداوپختووپزوووذائقه.ومرنند:وناف،ودالوو)پل (،و

شیرمالو)نرنواوغنع(،وقورمهر)گ فتوبدونوآب(،وبریانکر)برنجوبرومرغویرو

گ فتوگرو(،ویونتهو)بروگ فتوچرخوکردهوطبخومعوف د(،ونرگسکریونتهر

)ک فتهوایوکهوداخلوآنوتخمومرغوکرملوج شوخ ادهومعوگذااندوووک فتهوااو

دوونیمومعوکنندوووآنوبهوفکلوچشمو]نرگس[ودامعوآید(،وزرپهر)پل وفیرینو

ریبابو)کبربعو
ْ
بروانگوزاد(،ونرنکو)بروآادوبرنجوووفیروداستومعوف د(،وسیخ

هریبابو)کبربعوکهوبروتکهواریو
ّ
کهوبهووسیلۀوسیخومعوپزند(،وشامکریباب،وتک

مر)مرغعوکهوسرلمو
ّ
رُمَسل

ِ
گ فتومعوپزند(،وسبزیردالور)پل وبروسبزی(،ومرغ

سرخوکردهوبرفد(،وسموسهر)سنب سه(،وحلوا.

نامرقطارها

ونرموقطرااریومروفراسعواستومرنندوتیزگامر،وتیزَروو،وشاهین،وعوام،و

ت،وسبکرخرام،وسبکررنتار.
ّ
براق،ومل

نامرلوازمرالتحریررورمحیطرمدرسه

منوتروکالسوپنجموداویکودبیرسترنواوستریعوداسوخ اندم.و

داوآنوم قعونرمواریوبرخعول ازموالتحریریوکهومرواستفردهومعوکردیمو

بهوفراسعوب د،وکهوامروزوجریشواسمواریوانگلیسعوگرفتهووو

حیفوکهوایچوکسوازوکلمرتوفراسعواستفردهونمعوکند.واسرمعایو

کهومرواستفردهومعوکردیم:وبستهو)کیف(،وتختکو)ل ح(،وتاو)واق(،و

دیمانهر)خطوکش(وووسیاهکو)مرکب(وووقلموووپواتووویاغذوووصوفو

)پراچهوایوکهوداخلودواتواست(.و

مرنندو معوگفتند،و جماعتر کالس،و جریو بهو م قعو آنو

نرمو استردو امو غیربو وو م قعوحض او داو پنجم«.و »جمریتو

لبیکویرو فرگردوازواویودفترومعوخ اندوووفرگردوداوج ابو

برایو حو ازویالمتو دفترو داو استردو معوگفت.و جنابو حاضرر

حرضروووغوبرایوغریبواستفردهومعوکرد،وکهوامروزوازویالئمو

انگلیسعو)Present(وPوووو)Absent(وAوواستفردهومعوف د.وداوآنو

زمرنومرواستردوااومنشکرصداومعوکردیموکهوامروزوبهوِسرو)sir(و

تبدیلوفدهواست.وداوترجیکسترنووقتعوکسعوبهودیگریوتلفنو

معوزند،واووداوج ابوبهوجریوال ویروسالم،ولبیکرمعوگ ید.

نامرمحلهرها

هواریوجدیدواا،وکهوپسو
ّ
داوپرکسترنومردموخ شوذوقوبرخعومحل

ازواستقاللوپرکسترنوبهووج دوآمدهواند،وبهوفراسعووومنس بوبهو

گلووگلزااونرمگذاایوکردهواند؛ومرنند:وگلبرگرداوالا ا،واللهرزارو

داوااولپندی،وگلبهاروداوپشروا،وگلبرگرگرینزو)greensرGulbarg(رداو

اسالموآبرد،وگلشنراقبالرووگلستافرجوهروداوکراچع.و

نامرهایرمرپافر

فهراریو نرمو ازو برگرفتهو پرکسترنو داو مردانهو نرمواریو برخعو

ایرانعو)کرفرن،وتبریز،وفیراز...(واست؛ومرنندویاشافراحمد،وتبریزر

برایو نیزو نرموفهراریودیگرومنطقهو ازو محمدرشیراز.و وو خافر

نرمگذاایوداوپرکسترنواستفردهومعوف د،ومرنندوملتافرخافروو

یابلرخاف.وداوامینوجروافراهوکنموکهوبعضعونرمواریومردانهو

داوفرانگوپرکسترنع،وداوفرانگوایرانعونرمواریوزنرنهواست؛و

مرنندونروغ،وایرم،واعظم،وآنتاب.و

نامرهایرمکافربارپسوندرخانه

توشهرخانهو)محلعوکهواؤسریودولتوپرکسترنوادیهواریودولتعوااوکهوازو

اؤسریوکش ااریودیگرودایرفتومعوکنندوتح یلومعوداند(،ومحانظرخانهر

)آافی واسنردودولتع(،ومالرخانهر)آافی واسنردومرلکیتوزمین(،وشفاخانهر

)جریعوکهومعرلجۀوبیمراانوانجرمومعوف د،وبیمراسترنوک چک(وطهارترخانهر

)جریعوبرایوانجرموطهراتوبدنع(،وپواخانهر)دااوخرنه(.
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داوترجیکسترنودوواصطالحومشربهوفنیدم؛ویکعوحاجترخانهربهو

معنعودستش یعووودیگریوطهارترخانهربهوامرنومعنعوایوکهوگفتهو

فد.وداواسترنب لوپراکعوبهونرموگلرخانهراست.وببینیدوخرنۀوفراسعو

چقداووسیعواست.و

استفاپهرازرنارسکرپررارتشردایستاف

اویول گ ویروم ن گرامواسمعونیرویوا ایعوپرکسترن،ویالمتو

فراینوووزیروآنواینومصراعوفراسعواقبرلوالا ایونقشوبستهو

است:

ـــرومرســـت ـــرلوووپ ـــهوب ـــهودایرســـتوت صحراســـتوک

)اقبرلوالا ای،و۱366:و23۰(

یردمواستوکهویکوبراونیرویوزمینعوپرکسترنوبرایواستخدامو

ووجذبونیرووداواوزنرمهواروآگهعوبهوزبرنواادوودادهوب دوووداو

آنوآگهعوبرایوتش یقوازواینومصراعومثنوی م ل یواستفردهو

کردهوب د:

کراومـــردانواوفـــنعوووگرمـــعواســـت

)م ل ی،و۱386:ودفتراول/وب32۱(

اویول گ یوااتشوزمینعوپرکسترنوفعرِاو»ایمرن،وجهردوفعو

سبیلوهللاوووتق ی«وبهوخطوفراسع،وکندهوفدهواست.

نرمومدالواریونظرمعوااتشوپرکسترنونیزوبرواستفردهوازوکلمرتو

یربعوووفراسعواست.ومرنند:ونشافرحیدرر)بهودلیلوفجریتوحضرتو

بوبهوحیداوکّراا.واینویرلعوترینومدالونظرمعوپرکسترنواست(،و
ّ
یلع،وملق

هاللرجرأت،وستارۀرجرأت،وتمغۀرجرأت،وتمغۀرپناع،وتمغۀرحرب،و

تمغۀرجنگ،وستارۀربسالت.

نرمومدالواریوغیرنظرمعوپرکسترنونیزویربعوووفراسعواست.و

مرنند:ونشافردایستاف،ونشافرشجاعت،ونشافرامتیاز،ونشافرقائدر

اعظم،ونشافرخدمت،وهاللردایستاف،وهاللرشجاعت،وهاللرامتیاز،و

هاللرقائدراعظم،وهاللرخدمت،وستارۀردایستاف،وستارۀرشجاعت،و

ستارۀرامتیاز،وستارۀرقائدراعظمو،وستارۀرخدمت،وتمغۀردایستاف،و

تمغۀرشجاعت،وتمغۀرامتیاز،وتمغۀرقائدراعظم،وتمغۀرخدمت،وتمغۀر

ُحسِنریاریرپگک.
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تهران:ویلمعوووفرانگع.
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