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  یو ژاپن یايران ضرب المثل های، در »جگر« هراعتسا

  نگارش جمشيد جمشيدی

در آن بکار » جگر«که واژه در قالب امثال و حکم را  عباراتیما ايرانی ها در محاوره های روزانه به کرارات 

   :از جملهنمونه هائی  .آوريمرفته است بر زبان می 

  .نشان از همدری برای کسی -"جگرم برايش سوخت"

  کنايه از غلبه کردن،  - "جگر دريدن"

  .بی نهايت آرزومند داشتن آن است -"لک زده است) برای فالن چيز(جگرش"

  .از ديدن يا شنيدن چيزی، بسيار غمگين و آزرده شده است -"جگرش را کباب کرده"

در در دستگاه گوارش کبد عضوی بسيار مهم غدّه . معمولی شايع ميان مردم برای عضو کبد است نام )سياه(جگر

عدم  ياوخامت . بدن را بعهده دارد) متابوليسم(سوخت و سازاست که مسئوليت جای گرفته طرف راست شکم 

و حکم نقشی رايج در  در قالب امثال) کبد(اما چرا واژه جگر. انسان را ناممکن می کنده کبد حيات غدّ  کارکرد

  .تبادالت زبانی فرهنگ جامعه ايفا می کند

در  و برداشت و تعبير از وجود اين عضو شکمی انسان  واژه جگر پيدايش ابتدا تاريخ  در اين نوشتار کوتاه

و سپس نقبی کوتاه به نقش اين واژه در فرهنگ زبانی  را مرور می کنيماستعاره ها، تشبيهات در فرهنگ ايران 

  .يابيمبمشترک و مشابه ميان اين دو فرهنگ هم آگاهی  گويش هایتا بدينوسيله به  زنيماپن می ژ

پوست چون ......در دين گويد که تن مردمان بسان گيتی است«: ش می آيدندهِ بُ  ١٩٥ پارهدر بخش سيزدهم 

رود، شکم چون آسمان، گوشت چون زمين، استخوان چون کوه، رگان چون رودها و خون در تن چون آب در 

نکده ، بُ ١تجگر چون دريای فراخکر. دم برآوردن و فروبردن چون باد است.......دريا و موی چون گياه است

  ».تابستان

بُنکده "جگر بقول بندهش...« :می نويسد »١٠٥صفحه  - شهر خرد بجای شهر ايمان «در کتاب منوچهر جمالی 

، ١٣ش ندهِ بُ (است) ورو کش(چون دريای فراخکرتجگر . است) خون(يعنی سرچشمه گرمی و آب" تابستان

در ميان دريای فراخکرت، سيمرغ برفراز درخت بس تخمه نشسته است و تخمه هايش را ). ١٩٥پاره 

جگر مانند دريای فراخکرت، سرچشمه . ، تا در همه جهان پخش گردد)افشاندن، اصل جوانمرديست(ميافشاند

گوهر خون، گرم و مرطوب و رنگ آن سرخ و "ميايد که ) ١٥ه پار ٣٠(خون است، در گزيده های زاداسپرم

  ."مزه اش شيرين و جای آن در جگر است

، يک ، همه را به هم می پيوندد، و به هم)دريای فراخکرت =که همان آبش باشد، جگر(پس جگر با خونش«

  ».خويشکاری بهمن استدرست اينها، . رشته ميکند، و از آن يک نظم پديد مياورد و همه را سامان ميدهد

داند و هم آنی او با جگر به اين جهت است که جگر هم تقريبا در  می» در ميان بودن«جمالی صفت بهمن را 

  .جان ها بوده استپيوند دادن اضداد و  حل  به معنای قابليت» در ميان بودن«. وسط تن درون شکم قرار دارد

                                                   
  .است) کاسپين(مقصود دريای مازندران  ١
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گر، نه تنها کان بينش است، بلکه کان همدردی و حساسيت ج...«همانجا باز می گويد،  ١٠۶جمالی در صفحه 

آنکه فوق العاده برای دريافتن دردها، و مرکز دليری و گستاخی برای ايستادگی در برابر آزارندگان شدن است، 

هم درد همه جانها را در می يابد، ، از اين پس )مقصود بهمن است،ج ج(کمربند هالل ماه را به ميان خود می بندد

  ».و هم جگر بی باک و گستاخی دارد که در برابر آنها بايستد. م جگرش، به حال دردمندان ميسوزدو ه

  :در برخی از اشعار شاعرانی "جگر"اما گفتار 

  

  اگر اين داغ جگرسوز که بر جان منست

 .سعدی              .بر دل کوه نهی سنگ بآواز آيد

  

  مکن کز سينه ام آه جگرسوز

  .سعدی             . راه روزن برآيد همچو دود از

  

  خوابم بشد از ديده در اين فکر جگرسوز

  .حافظ     . کاغوش که شد منزل آسايش و خوابت

  

  اشک خونين بنمودم بطبيبان گفتند

  .حافظ        .درد عشق است جگرسوز دوايی دارد

  

 ).از آنندراج (ظهوری 

  .( آنندراج() ناظم االطباء. (؛ کنايه از عاشق  جگرتافته

  .( آنندراج.(مدقوق ). ناظم االطباء. (کسی که بمرض کوفت و دق گرفتار باشد || -

  .(ناظم االطباء. (مشتاق و دارای شوق ). آنندراج از ملحقات . (؛کنايه از بسيار مشتاق  جگرتشنه -

  .( برهان. (کنايه از عاشق باشد. ؛ جگرسوخته  جگرتفته -

  .(ناظم االطباء) (از برهان . (مرض دق مبتال باشدشخص که بمرض کوفت و  || -

  : ( آنندراج. (؛ چيزی که جگر را گرم کند و در جوش آرد جگرجوش -

  

  حذر کن ز خشم جگرجوش من

  . مشو ايمن از خواب خرگوش من

  .رجوع به همين عنوان شود. ؛ غمخوار جگرآشام

  : سوزناک. اندوه بار. ؛ خون آلود جگرآلود -

  .سحاق اطعمه                دل من محرم من باشيکشب ز برای 

  .بشنو ز دلم چندحديث جگرآلود
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  : ؛ کنايت از حزن انگيز که دل را خون کند و اندوه بار باشد جگربار 

  ازآه ز هر لبی جگربار

  ).از آنندراج (ميرخسرو         .از اشک بهر دلی شررکار

  

  گيرم آتش زده ای در جانم

  .خاقانی                .جگربازمگيرآخر آبم ز 

 

  آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا

  .ناصرخسرو    .گوئی زبون نيافت ز گيتی مگر مرا

  

  به مطالعه )٤مرجع (مشتاقان می توانند در منزلگاه معرفی شده. است ديگر هم سرائيده شدهبسيار  ینمونه ها

  .احساسی واژه جگر ذکر نشده استتوصيفی در باره بعد ذهنی يا  ،در واژه نامه دهخدا .ادامه بدهند

  جگربدست داد همان است که در درازای تاريخ » جگر«واژه  نوع بيانتعبير مشترکی که می توان از اين همه 

  ميان قلمداد شده است که در ارتباطات تنگاتنگخوش و ناخوش حساسی برای بيان احساسات  نمادين مرکز

  .دافتمی  اتفاق انسانی

  

  می) 肝臓(»کانزو«در زبان ژاپنی جگر را  ژاپن چگونه است؟ زبانی اما کاربرد واژه جگر در فرهنگ

  يکی از پنج عضو) کيمو(جگرطبق باورهای طب چين . تلفظ می شود) 肝(»کيمو«گويند که اختصار آن 

  منزلگاه روح، کارکردهای زيست شناسانه بر عالوه ريه است که شکمی در رديف قلب، کليه، طحال و 

  به همراه خط چينی عيناً اين باور . او بشمار می آمده است قضاوت تشخيص و مرکزجايگاه روان انسان و 

  .اين واژه را معرفی می کنيمبيانی در دنباله تعدادی از کاربردهای . دنفرهنگ ژاپن می شو وارد

 

肝が据すわ・る(Kimo ga suwaru)-                              .بخود راه ندادن ترديد، بيان شهامت 

度胸があり、少しも動揺しない。 

肝を焼・く(Kimo o yaku)-                                    .  بدل گرفتن غمزانوی ، بيان عصبانيت

 「肝を煎（い）る② 」に同じ。 「所帯はうばはれ、身をおきかねて、－・きける間／曽我 1」 

肝を潰つぶ・す(Kimo o tsubusu)-                           . شدن متعجب  

びっくり仰天する。非常に驚く。 

肝を冷ひや・す(Kim o hiyasu)- .                             ناحساس ترس کردخطر مواجهه با  در

  危ない目にあって、ひやりとする。 

肝に銘めい・ずる(Kimo ni meizuru)-                                         .بدل نشستن. متاثر شدن 

心に深く刻みつける。 
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肝を煎い・る(Kimo o iru)- عصبانی شدن، تشويش. ٢همدردی کردن، . ١            

①  世話をする。取りもつ。 

②  心をいらいらさせる。心を悩ます。腹を立てる。 「会へば人知る会はねば肝が煎らるる／隆

達節」 

肝を嘗な・む(Kimo o namu)- برای پيروزی آتی تن به سختی دادن_ تلخی را تجربه کردن.  

〔「嘗胆（しようたん）」を訓読みした語〕 

「臥薪嘗胆（がしんしようたん）」に同じ。 「秋刑の罪に－・めき／太平記 39」 

肝を消け・す(Kimo o kesu)-                                                                 متعجب شدن، 

「肝を潰（つぶ）す」に同じ。 「奥庭の広きに－・して／露小袖 乙羽」 

肝が太ふと・い(Kimo ga futoru)-                         احساس شهامت بيشتر، چالشگر شدن.  

勇気があって物に動じない。大胆だ。 

肝が菜種になる（Kimo ga nadane ni naru）ー ُخرد شدن شجاعت و شهامت (دچار تعجب شدن

).                                                                                                      لهيدهبه مانند دانه   

肝に染みる（Kimo ni shimiru）― .آنقدر بر دلم نشست که فراموش نکنم    

 

هم در فرهنگ ايران و هم  »جگر«با جرات می توان گفت بر می آيد  باالی عبارت ها یهمان گونه که از نمونه 

 .، دلگرمی و شهامت مطرح بوده استاحساساتنمادين برای بيان  استعارهبه عنوان يک در فرهنگ ژاپن 

در فرهنگ ژاپن به مانند خط زبان در اين کشور را بايد در روابط اين کشور با چين  نمادسرچشمه باور به اين 

هم در رابطه با فرهنگ چينی ظهور کرده است  ايرانفرهنگ باستانی ی در »جگر« ستعارهاآيا اما . تجو کردجس

يا اشتراک آن با نمونه های ژاپنی فقط اتفاقی بوده و در اصالت آن ترديد نيست، پرسشی است که نياز به 

 . مطالعات کارشناسانه ديگر دارد

 

 ٢٠١٩اوساکا، دسامبر
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 ١٣٨۵، انتشارات پُل، گردآورنده محمود سروری فخر - ضرب المثل های فارسی .١
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