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 یانیدر برخورد با مشتر یبقال یشتر ورد زبان کسبه بازار و صاحبان دکانهایعبارت باال از امثله سائره است که ب

پاسخ  یباال به مشتر یفروشنده با عبارت مثل یاز نرخ جنس بکاهد، ول یزنند، تا فروشنده مبلغیاد چانه میاست که ز

مت است که فروشنده حاضر است سرش بشکند یکم کردن ق یکردن و به معننرخ شکستن نقطه مقابل نرخ باال  د.یگو

 د. یاین نییش نشکند و پاینرخ کاال یول

که دارد مقاوم و ثابت قدم باشد  یتیده و نیدر عق یاست که کس یرود، و آن موقعیگر هم بکار میمثل باال در مورد د

که  کند بازدارند؛یدا مین پیمصالح و منافعشان تضاد و تبابا  یت که گاهیده و نیرا از آن عق یگران بخواهند ویو د

عبارت  یجالب یخیشود.  از آنجا که واقعه تار یتش به ضرب المثل باال متبادر میده و نیاثبات عق ین صورت برایدر ا
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ستن کپردازد تا معلوم شود که سرشیم یخیشه تاریباال را به صورت ضرب المثل درآورده است به شرح آن واقعه و ر

 با نرخ شکستن دارد.  یچه ارتباط

ه ن پادشاه سلسلیر و سومیوش بزرگ، از آتس سا دختر کوروش کبیگزرسس فرزند دار یا به قولیارشاه و یخشا

حمله کند  ونانیم گرفت به یت پدرش تصمید، بر طبق وصیان را فرونشانیپس از آنکه شورش مصر و بابل یهخامنش

ار شاه تا چهار سال بعد از ید. خشایوش بزرگ رخ داده است جبران نمایزمان دارو شکست دشت ماراتن را که در 

را  یسپاه ده است.یه حرکت خود را دیپرداخت و در سال پنجم ته یزات جنگیمصر به تدارکات و تجه یر ثانویتسخ

 ییروین نیها بزرگترییایو آر یونانین یه مورخیده کلیحرکت داده بود به اتفاق عق ین لشکرکشیار شاه در ایکه خشا

 بود که تا آنزمان به حرکت آمده بودند. 

ون تا پنجصدهزار نفر نوشته اند که البته قابل یلیک میاز  یزیارقام مبالغه آم ین لشکرکشین در خصوص ایمورخ

 یرویفراهم آمده بود که دو ن هاییایل تابعه آریف و قبایاز طوا یمین است که لشکر عظیقدر مسلم ا یتأمل است، ول

 ار شاه را دریعمله و خدمه خشا ان ویش آمار سپاهیهاییداده است.)هردوت با مبالغه گویل میرا تشک ییایو در ینیزم

نار بغاز که به ک یوقت ینیزم یروین تواند قابل قبول باشد.( یچ وجه نمیون نفر نوشته که به هیلین جنگ پنج میا

را  یکیگر ساخته بودند، یکدیها به یاز اتصال کشت ذرع 1150ول پل به ط ار شاه دوید به فرمان خشایداردانل رس

 یختند. ولسا یریاز کاغذ حص ییسمانهایها از ریمصر را یگرید بافته شده و دیکه از کتان سف ییها از طنابها یقیفن

را  ده، پلهایوبکگر یکدیآن پل را به  یا چند کشتیکر دریبرخاست و امواج کوه پ یدیپس از آنکه پلها ساخته شد، باد شد

الق به صد شیه کنند و سیا را تنبیکرد، در چنان در خشم شد که حکم پلها یدن خرابیار شاه از شنیخراب کردند. خشا

 تو مقرر داشته، از یاست که شاه برا ین مجازاتیآب تلخ، ا یا»ند: یحکم بگو ین اجرایآن بزنند! و مخصوصاً در ح

، یچه بخواه ار شاه از تو عبور خواهد کرد،ی. خشایده بودیچ کس ندیه از یو حال آنکه بد یجهت تو بد کرد نیا

ها از جهت یونانید دانست ی)با« تو نکند! یبرا ید و قربانیف را نستایتو آب شور و کث ی. حق است که کسیچه نخواه

 ب را به او داده اند.(یب و غریعج ینسبتها نیار شاه داشته اند ایکه نسبت به خشا ینه ایک

گر به یم دیعظ یهایکشت یو تعداد کاف ییپنجاه پارو یکشت صد و شصتیگر مأمور ساختن پل شدند و سیمعماران د

م یضخ یها را به سمت بغاز داردانل با طنابهاین نوع کشتیاز هم یکشت 314اه و یس یایرم" را به سمت در ی"تر نام

 آن عبور دادند.  ینه را مدت هفت شبانه روز از روقشون و باروب دو پل محکم ساخته و اتصال داده چهارال به هم

به تمام  یرانیونان گذاشت. آنگاه سفیدر خاک  فات کامل از پل گذشت و قدمیتشر ار شاه بود که بایخشا ن نفریآخر

 وشیدار یفرارا سینفرستاده بود، ز ییبه آتن و آسپارت سفرا یم و اطاعت کرد، ولیتسل شنهادیونان فرستاد و پیمناطق 

اک شاه خ یدر آنجا برا»انداخته، گفته بودند:  یچاه ها به یموسوم به باراتر و اسپارت یها به گودال یرا آتن ریکب

ن عمل یداشته اند و ا یت شخصیم هم سفرا و رسوالن مصونید دانست که در عهد قدیبا«)افت و هم آب.ید یخواه

د ید یار شاه در سر راه خود هر جا مقاومتیکرد.( سپس خشاد یها موضوع آتش زدن شهر آتن را تشد یونانیانه یوحش

 د. یل رسیش رفت تا به معبر و تنگه ترموپیسرکوب کرده پ

 یراتوانست از آن عبور کند بیک ارابه میو فقط  عبور قشون بود ین معبر برایکترین تنگه را که باریها ا یونانی

ک یالت از ی یبه نام اف یونانی ک نفری ییها بر اثر راهنماییایآر سپاه ینطور هم بود، ولیمناسب دانستند و هم یداریپا
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دند و از یعه صبح به قله کوه رسیش رفته، طلیچراغ پ ییشب و با روشنا یکیگر در تاریک دیار تنگ و باریراه بس

 ر کردند. یها را غافلگ یونانی ر شده،یآنجا سراز

داس سردار معروف یمن جمله لئون یونانیو هشت هزار  هاییایست هزار آریل به گفته هردوت بیجنگ ترموپ در

دن شهر دند و به انتقام آتش زیش رفته تا به شهر آتن رسیهابالمانع پییایان آریکشته شدند و از آن پس سپاه یاسپارت

 چاره در آن ساکن نبودهیر و بیفق یاز سکنه و ارگ آن را که جز معدود یسارد و معبد و جنگل مقدسش، آن شهر خال

 ار شاه آتش زدند. یاند به حکم و فرمان خشا

 یر بیان جزایل شده بود در میبزرگ و کوچک تشک یجنگ یکه از سه هزار فروند کشت هاییایآر ییایدر یرویاما ن

مهارت کامل داشتند،  یانوردیها که در در یونانید. یگردیک میونان نزدیرفت و به سواحل یش میاژه پ یایشمار در

 یقیه هر طرداشت ب یآنها برتر ییایدر یرویف بر نیها را با آنکه از لحاظ کم و کییایآر ییایدر یروینم گرفتند یتصم

حل ن مییتع ین منظور و برایش را جبران کنند. به ایخو ینیزم یرویدرآوردند و شکست ن یکه ممکن باشد از پا

ت فرمانده مان یو آد یستوکل فرمانده آتنیه و تمیس بحرییاد ریب یبا حضور اور یکنفرانس یک جنگیجنگ و تاکت

 ل داده به بحث و مشاوره پرداختند. یونان تشکی ییایر فرماندهان معروف دریو سا یکورنت

ده یقد شروع به حرف زدن کرد تا عیبگو یه سخنیس بحرییاد ریب ینکه اورین جلسه مشاوره قبل از ایستوکل در ایتم

 اعتراض کرده گفت:  ینت کورنتما ین موقع آدیدر ا خود را بقبوالند.

 یست، ولح ایصح»ستوکل جواب داد: یتم« زنند!یزد، میخیرا که قبل از موقع برم یستوکل، در مسابقه ها شخصیتم»

 یراب یا باز جنگ کنیاگر در در»اد کرد و گفت: یب یبه اور یآنگاه رو« رد!یگیزه نمیماند جا یکه عقب م یکس

ر د ینتر است خطرناک خواهد بود، ولیث وزن سنگیدشمن و از ح یهایث عده کمتر از کشتیما که از ح یهایکشت

اد، م دیو مکان مجال تحرک و تردد نخواه یجا یها به علت تنگیایآر یهایم بود و به کشتیتر خواهیتنگ ما قو یجا

ن و یهترن بیقیه طور قطع و ن بیج ساالمین خارج نکن که خلیج ساالمیها را از خلیل مرا بسنج و کشتیگوش کن، دال

گر در یبار د یمانت کورنت یآد« ها خواهد بود...ییایونان بر آریه یبحر یو برتر ییایجنگ در ین محل برایمناسبتر

 مقام اعتراض برآمده و گفت:

ا افتاده ه یشهر آتن به دست پارس یعنین بود که زادگاه تو یو مقصودش ا« د سکوت کند.یکه وطن ندارد با یشخص» 

اد یب ینمانده بود که اور یزی. چیما را به هالکت و کشتن ده یخواهینجات شهر خود م یو برا یوطن هست یو تو ب

انصراف  نیج ساالمیونان در خلی ییایدر یرویرد و از تمرکز نیر فرماندهان قرار گیمانت و سایر سخنان آدیتحت تأث

خود را  و یمان ین میج ساالمیدر خل»اد زد: یاد کرده فریب یو به اورر یار آتنیستوکل سردار هوشیحاصل کند که تم

 یدرستوکل به قیر و کوبنده تمیگفتار اخ« ؟یدهیونان را به اسارت سوق میو  یرویا میشناساند،  یشجاع خواه یمرد

ستوکل یما تمبکوبد؛ ا ستوکلیرا بلند کرد تا بر فرق تم یفرمانده یکرده بود که عصا یونان را عصبانیه یس بحرییر

سرم را بشکن و حرفم را »سرش را خم کرد و گفت:  یت خونسردینان کامل داشت با نهایکه به طرح نقشه خود اطم

 « نشکن.

د یوب گردن منصیج ساالمیدر خل یونانی یهایکشت ید که به فرماندهیستوکل موجب گردین گفته و ژست مدبرانه تمیا

 تیکرده بود به موفق ینیش بیکه پ یونان را همانطوریه یوارد آورده، بحر هاییایآر ییایدر یرویبر ن ینیو تلفات سنگ

 ده است.یرسان یروزیو پ
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در آن به عمل آمده به  یفیف و تصری، عبارت "سرم را بشکن و حرفم را نشکن" بر اثر مرور زمان تحریبار

 رد.یگ یل قرار میبالمناسبه مورد استناد و تمثده، یصورت: "سرم را بشکن و نرخم را نشکن" ضرب المثل گرد

 پایان بخش هشتم

 ادامه دارد

 

 این مطب را به کمک لینک های آتی مطالعه کنید"تا هفتم قسمت اول 

 بخش اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_01.pdf 
 

 بخش دوم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_02.pdf 
 

 قسمت سوم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_03.pdf 

 

 قسمت چهارم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_04.pdf 
 

 قسمت پنجم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_05.pdf 
 

 قسمت ششم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_06.pdf 
 

 هفتمقسمت 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_07.pdf 
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