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ه(اَثه  ه  اقه
ا
ک
م  ر ارره)ا ناهد هبک

پردایته  آن  هه  گ دزیبر  که  عرهی  تعبیر  ها  قیاس  هه جبت 

تعبیر  از  که  می یواهم  اجازه   1،)ZDMG XLII, 587(

ـ  آرامی  یاد کنم که در  لفظ ر کاربرد  یبودی  

ـ  آرامی را  نظیر آن تعبیر عرهی است. این اصطالح یبودی  

برده  کار  هه  میالدی،  قرن چبارم  هاه ِی  شبیر  مورای2 
َ
ا راها، 

گستایانه اش  ر  هی پررا  سخنان  هه جبت  را  ایوب  تا 

ایوب  ِسفر  هاب ششم  از  درم  آیۀ  درهارۀ  راها  کند.  شماتت 

)Bâbâ Bathrâ 16b( می گوید:

 

حسب  )یا  گستایی  چنین  ایوب!  دهان  هه  »یاک  یعنی 

یویش؟«،  یدای  ها  صمیمیتی(  چنین  ررنشه:  آگوست  ترجمۀ 

ر درهارۀ آیۀ سی رسوم از هاب نبم می گوید:

    

سررر  که  هست  هنده ای  آیا  ایوب!  دهان  هه  »یاک  یعنی 

که  نادرستی  ضبط  حسب  بر  نماید؟«.  مالمت  را  یویش 

آیۀ  درمورد  را  تعبیر  این  راها  کرده،  ایتیار  ررنشه  آگوست 

ارل از هاب سی ریکم ِسفر ایوب هم هه کار برده است. اما 

زیرا  نیست،  سازگار  آیه  این  ها  نحو  هیچ  هه  ضبط  این 

مطاهق گفتۀ همان راها، ایوب آنجا که گفته »عبد بسته ام... 

الی آیر« حرف ناهه جایی نزده، ه که در راقع هه پرهیزگاری 

یویش مباهات کرده که ابراهیم در آن گوی سبقت از ری 

رهوده است. 

در  گویندۀ  جدید،  چاپ های  هه اتکای  ررنشه،  اینکه 

عبارتی را که تعبیر مد نظر ما در آنبا هه کار رفته رب نامیده 

نیز نسخه های دیگر،  یطاست، چرا که در نسخۀ مونیخ ر 

یک  از  اییر،  ضبط  همین  رب'؛  رنیز  چاپ  در  ر  آمده  ر اه

طرف  از  ر،  شده  رب  هه  هدل  پایانی  الفک  حذف  ها  طرف 

در  ر  ه هه  هدل  هین رفتن غ ط عالئم ایتصاری  از  ها  دیگر 

چاپ های قدیم )رک. Rabinowitz, Dikduke Sofrim, XI: 75(. اما 

شیوۀ  در  داشته  درست  که  هوده  راها  امورا  این  راقع  در 

سخنوری یود تعبیرات محکم ر عام پسند مح ی را هه کار 

بابلی،  امورائیم  اگادای  نام  ها  حاضر  نویسندۀ  نوشتۀ  )رک.  هبندد 

ص125( ر صوت یا شبه جم ۀ  »یاک هه 

عام پسند  اصطالحات  همین  از  یکی  می توان  هم  را  دهن« 

گذشته،  این  از  آررد.  حساب  هه  هاهل  یبودیان  مح ی 

 
ً
اصال تعبیر  این  همانجا(  راهینوریچ:  )رک.  نسخه ها  هه شبادت 

رجه  هیچ  هه  را  آن  که  آمده است  هه شکل  

»هه  گفت  هاید  ه که  کرد،  ترجمه  دهان«  »بر  هه  نمی توان 

دهان«، »در دهان«. مقصود از این تعبیر آن است که دهانی 

که سخنانی چنان ناسزارار گفته، می سزد که »ها مشتی یاک« 

پر شود. این ضبط صحیح تر سازگاری کام ی هم ها آن تعبیر 

هه  آن اشاره کرده، یعنی »یاکم  هه  فارسی  دارد که گ دزیبر 

هیان سخنی  از  پشیمانی  ادای  برای  فارسی زهانان  که  دهن«، 

را  تعبیری  همان  لذا  می برند.  کار  هه  توهین آمیز  یا  کفرآمیز 

درمورد  راها  که  می برند  کار  هه  گوینده  شخص  درمورد 

هودلهلثه ا(ر*

ترجمه:ه)پاسهردوندی

Sepas.reyvandi@gmail.com

این مقاله ترجمه ای است از:  *
BACHER, Wilhelm (1889). “Staub in den Mund”. Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 43.2: pp. 613-615.

ررشن تر  هه جبت  ر  نیست  مقاله  اصل  در  فرعی  عنوان  پیداست  چنانکه 

ریوندی،  سپاس  آقای  ارجمند،  درست  شده است.  افزرده  مقاله  نام  شدن 

فرمودند  ترجمه  را  نوشته  این  قائم مقامی،  احمدرضا  سیّد  هنده،  هه یواست 

نیز  را  گ دزیبر  کوتاه  مقالۀ  یک  اصالحاتی، یالصۀ  اندک  از  پس  هنده  ر 

مثل  یک  ساهقۀ  دادن  نشان  کوتاه  مقالۀ  در  این  نقل  از  قصد  افزردم.  آن  هه 

تقاهل  درهارۀ  هکنیم  اشاره ای  نباشد که  هیجا  هود. همینجا شاید  فارسی  کبن 

ر  زر  میان   
ً
ظاهرا معنی  یک  هه  ر  است  مقاله  این  در  که  زر  ر  یاک  میان 

سنگ هم هست )رک. یالصۀ مقالۀ گ دزیبر( ر در راقع پرسشی طرح کنیم 

تقاهل  این  آیا ممکن است  داده هاشند:  از پیش  که شاید جوابش را محققان 

دهان  کردن  پر  ر  شاعران  هه  امیران  ص ه های  ر  درهاری  رسوم  از  حدی  تا 

ایشان از زر، که در ادب قدیم مشبور است، نیز هبره داشته هاشد؟

هه یادداشت پایانی رجوع شود.  .1
بورائیث( عنوان طبقه ای از ع مای یبود است.

ک
بورایه)جمع آن ا

ک
بوراهیا ا

ک
ا  .2
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ایوب هه کار برده است. 

آیا این تعبیر فارسی ساهقۀ کبن تری ندارد ر ممکن  اما 

فرهنگ  نفوذ  که یود تحت  امورا،  راهاِی  که  تعبیری  نیست 

هیشتری  قراهت  آن  ها  برده  کار  هه  می کرده،  زندگی  ایرانی 

داشته هاشد؟ اینقدر هست که هر در معنای یکسانی دارند. 

تردیدی نیست که مراد از یاک در این تعبیر »یاک گور« 

است ر از کاربرد عاپار )در لغت یعنی »یاک، گرد«( در کتاب 

می آید:  دست  هه  بسیاری  مؤیدات  آن  برای  نیز  مقدس 

بزابیرـ هیست ردر/ 30؛ سی/ 10؛ اشعیا، هیست رششم/ 19؛ 

قس.  26؛  هیست ریکم/  11؛  هیستم/  21؛  هفتم/  ادوبهههـ 

پیدایشههـ سوم: 19؛ ایوب، دهم: 9؛ مزامیر، صدرچبارم: 29 

اینجا  مناسب  گفته  گ دزیبر  که   29 سوم/  اربیاههـ  براثیه )عبارت 

مثال  است(.  یاکسارانه  فررتنی  از  سخن  آیه  آن  در  چون  نیست، 

جالب دیگری از کاربرد عاپار از درران هعد از کتاب  مقدس 

که  می یاهیم  حننیا  3  هن  یوشع  نزد  ر  میالدی  درم  قرن  در  را 

می گوید:

تو ای  از چشمان  بزداید یاک گور را  ار   »آرخ کیست که 

در  هیشتر  مثال های  قس.  ر 5؛  پنج: 2  )رسالۀ  زکی؟«  هن  یوحنان 

اگادای تنائیم از نویسندۀ حاضر: یک/ 166، یادداشت 2(.

مکمل تعبیر »یاک هه دهن« تعبیر دیگری است که آن 

متناقض،  نحوی  هه  ر  رفته است  کار  هه  هاه ی  ت مود  در  هم 

متبادر  را  نفرین  معنای  هم  ر  آفرین  معنای  هم  همزمان 

می کند. عالم برجستۀ اگادا، رهی ییصحاق )اسحاق، از معاصران 

شاه  که  سرردی  ها  ارتباط  در  رفت(  ذکرش  پیشتر  که  راها  همان 

 )33 سوم/  ) انیال،  کرده است  ساز  )هخت النصر(  نبوکدنصر 

می  نویسد:

هاد!  ریخته  معصیت کار  آن  دهان  در  مذاب  »زر  یعنی 

از  ر  بزند  ار  دهان  هه  که  نیامده هود  فرشته ای  اگر  هرآینه 

یواندن سررد هازش دارد، ار بر آن هود که تمام سرردها ر 

مزامیر دارد را هه تاریکی هکشاند« )سنبدرین، 92ب(. پیوند 

نباید  را  دهان«  هه  »زر  ر  دهان«  هه  »یاک  تعبیر  در  میان 

هه  اسحالق  که  همانطور  درم،  اصطالح  گرفت.  سرسری 

مدح     لباس  در  است  ذم  نوعی  می  گوید،  موجز یود  سبک 

کافر  شاه  از  آن  در  که   

البته  ر  می شود  ستایش  کرده  آغاز  که  نیایشی  هه یاطر 

سطور  در  که  )همانطور  می گردد  نثارش  هم  نفرینی  همزمان 

دیدیم(،  ایوب  هه  در یطاب  دهان«  هه  مورد عبارت »یاکت  در  قبل 

شاه  یعنی  ناهکار،  چنان  »شخصی  که  ع ت  این  هه   
ً
طبعا

یدارند  ستایش  کاِر  در  که  رسد  چه  را  )هخت النصر(،  هاهل 

چنان تحدی آشکاری ها مزامیر دارد کند؟«. یاک ر زر در 

امثال متضاد یکدیگرند ر شاهدی بر این معنی در قاموس 

از اسماعیل هن یوشع  لِوی هم مذکور است،  عبری جدید 

)انتبای قرن درم میالدی( که می گوید: 

میان  تفارت  مثل  است  تفارتی  ما  پدران   ر  ما  »میان عصر 

پایان فصل ششم(.  اررش یمی، رسالۀ 48ب،  )ت مود  یاک ر زر« 

زر مذکور در این تعبیر زر مذاب است، چون در غیر این 

یاطرنشان  پاشید.  کسی  دهان  هه  را  آن  نمی توان  صورت 

نه  دهان«  در  »زر  تعبیر  مونیخ،  دستنویس  در  که  می  کنم 

ر  آمده است  هه شکل   ه که  هه شکل  

آررده، چنین است:  راهینوریچ  آنچه  آن، مطاهق  دیگر  ضبط 

. مورد اییر را می توان معادلی گرفت برای تعبیر 

»یاک هه رریت« که گ دزیبر در صفحۀ 588 مقالۀ یود 

هه آن اشاره کرده، در یطاب هه مداحان ناصالح.

 یعنی 
ً
3. متوفی هه سال 131م، یکی از مبم ترین تنائیم )طبقه ای از ع مای یبود، لفظا

مع مان( در نیم قرن هعد از ریرانی هیکل س یمان در سال 71م.
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دا  اشت

کوتاه  نوشتۀ  یک  تکمیل  در  هایر  ری بم  کوتاه  نوشتۀ  این 

در  حجر  ر  »تراب  نام  هه  شده  نوشته  گ دزیبر  ایگناتس 

مجلۀ  در  می ررند«4  کار  هه  نکوهش  برای  که  مثل هایی 

مقالۀ  متن  در  که  نشانی ای  هه  آلمان،  شرقشناسی  انجمن 

هایر آمده است. برای ررشن تر شدن مط ب، یالصۀ مقالۀ 

گ دزیبر نقل می شود:

1. ک مۀ ترابهدر هعضی عبارات ر امثالی که قصد از آنبا 

کار  هه  است  نامناسب  یا سخنی  کاری  از  هازداشتن کسی 

می ررد، مانند این شعر جریر:

ة
ّ
المــود تعّرضــوا   

ُ
الشــیوخ اذا 

ادردا شیخ   
ّ
لــکــل ــراب  ــت ال  

َ
قــ ــن

هر  بر  یاک  می گویند  زنان  کنند،  عشق  قصد  پیران  چون 

پیر هی دندان.

دیتری  از  شادمانی  مج س  یک  در  رقتی  ایاس  هن  مطیع 

ترابه لفظ  هه  دیتر  دهد،  هوسه ای  را  ار  که  هوده  یواسته 

امتناع کرده است:

أنِ نـی  
ُ
ق ـت فـاذا 

تراهـا قالـت   
ً
ب ـة

ُ
ق

اهوالعالء معّری در هیان جست رجو در پی چیزی که نشدنی 

است یا امیدی هه آن نیست گفته:

بــا
َ
ِحیال الَصــراة  ر   

ً
َویقــا

ُ
ف ــت 

َّ
من

َ
ت

ــمــاِل ِج ر  ــٍق  ــیُ أن ِمــن  لبا  ــراٌب  ــ ت

صراة  آنکه  حال  ح ب(اند،  در  )نبری  فویق  یواهان  شتران 

)نبری در هغداد( پیش آنان است. یاک بر آنبا، از ناقه ر جمل.

فی  حثوا 
ُ
»ا که  نیز  را  پیامبر  هه  منسوب  حدیث  گ دزیبر 

راب« در همین دسته قرار داده است.
ّ
رجوه المداحین الت

2. شبیه هه این تعاهیر تعاهیری است که هه جای تراب، حجره

 
ً
 »هفیک الحجر« )»سنگت هه دهان«( که مخصوصا

ً
دارند، مثال

هگویند.  از چیز هدشگونی سخن  کار می ررد که  هه  زمانی 

»هفیک  مانند  دارد،  هم  دیگری  گونه های  الحجر«  »هفیک 

االث ب« هه همان معنی.

تعبیر  همین  از  گونه ای  نیز  فارسی  دهن«  هه  »یاکم   .3

تأسف  هخواهد  گوینده  که  می ررد  کار  هه  رقتی  ر  است 

راندن  زهان  بر  یا  کفرگویی  مانند  کارهایی  از  را  یود 

در  هنی عامر  مجنون  زهان  از  هیتی  کند.  هیان  ناسزا  سخنی 

لفظ شبیه است هه »یاکم هه دهان« فارسی:

لی ــی یحــّب  ایــی  یــا  ِکالنــا 

ــراب
ّ
ــت ال لی ی  ــن  م فــیــک  ر  ــّی  ــف ه

 /3( ارمیا  مراثی  در  عبری  عبارتی  ها  را  تعبیر  این  گ دزیبر 

29( مقایسه کرده است که: 

انتظار  سکوت  ها  ر  هاشد  امیدرار  انسان  که  است  یوب 

هگذارد  یاک  بر  را  یود  دهان  هکشد...  را  یدارند  نجات 

که شاید امید هاشد. )نقل از ترجمۀ قدیم کتاب مقدس(

4.	 “Turâb	u.	Ḥaĝar	in	zurechtweisenden	Redensarten”.
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