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 12/05/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور

 چهاردهم قسمت
 

 باالتر از سیاهی رنگی نیست

 

انجام کار دشواری تهور و جسارت را به حد نهایت رسانیده باشد. البته آن تهور و عبارت باال هنگامی بکار برده میشود که آدمی در 
جسارتی در اینجا منظور نظر است و میتواند مصداق ضرب المثل باال واقع شود که مبتنی بر اجبار و اضطرار بوده و عامل عمل را کارد 

ره را متذکر شوند و عامل را از اقدام به آن کار خطیر باز دارند به استخوان رسیده باشد.  در این گونه موارد اگر عواقب شوم متصو
جواب به ناصح مشفق این است که: "باالتر از سیاهی رنگی نیست". و از سیاهی منظورش شکست یا مرگ است که می خواهد بگوید از 

خی مطلب به دست خواهد آمد.  ریشه عبارت آن ترس و بیم ندارد. پیداست وقتی که معلوم شود منظور از سیاهی چیست، طبعاً ریشه تأری
مثلی باال از دو جای مایه میگیرد و دو عامل در بوجود آوردن آن مؤثر بوده است. یکی عامل فیزیکی و دیگری عامل تأریخی که البته در 

د. می آن قدمت چندنی ندارعلت تسمیه ضرب المثل باال با توجه به قدمت آن عامل تأریخی منظور نظر است؛ نه عامل فیزیکی که کشف عل
با این وصف بی فایده نیست که عامل فیزیکی آن هم دانسته شود.  عامل فیزیکی: به طوری که میدانیم نور خورشید از مجموعه الوان 
مختلفه ترکیب و تشکیل شده است که چون بر جسمی بتابد هر رنگی که از آن جسم تشعشع کند، جسم مزبور به همان رنگ دیده 

چنانچه تمام رنگهای نور خورشید از آن متصاعد شود، جسم به رنگ سفید نمایان می شود که روشنترین رنگهاست. ولی اگر هیچ  .میشود
ه ظرنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگاه دارد، در این صورت جسم به رنگ سیاه نمایان میگردد. پس مالح

 جهت که تمام رنگها را در خود جمع دارد، مافوق تمام رنگهاست و به همین سبب است که گفته اند: می شود که رنگ سیاه از آن 

 
 

 به خاک سیاه شاندن
 

 

 

 

 

 

و  را از اوج عزت یر شود و آدمیر مترقبه دامنگیاست که در وضع غ یچارگیو ب یه از بدبختیباال کنا عبارت مثل  

 یستیکسره به زوال و نیض مذلت و افالس و مسکنت سرنگون کند؛ و مال و منال و دار و ندار را یشرافت به حض
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 5از 2

ه ن است کین حال آن فلک زده واقع شود؛ ایبه مقصود و مب یتواند واف یکه م یتنها عبارت ین موردیکشاند. در چن

 ".فالنی را به خاک سیاه نشانده اند" گر: یا عبارت دی" و فالنی به خاک سیاه نشسته"  اصطالحاً گفته شود:

آن را به صورت ضرب  یست و چه عاملین خاک چی" است که دانسته شود اخاک سیاهن نوشته بحث بر سر "یدر ا

 المثل در آورده است.
 

 ین)کوره به مع یشهر رمله کوره ا یلیت المقدس و شش میب یکیکه صاحب معجم البلدان نقل کرده، در نزد یبه طور

در روزگار  یطاعون معروف سال هجدهم هجر»؛ که: (اس)ه و بلد است( است به نام ین و بلوک و ناحشهرستا

 ت کرد. یشام سرا یگر نواحید آمده بود و از آنجا به دیه پدین ناحیعمر در احضرت خالفت 
 

 

خوانده شده،  (اس)ن طاعون که به نام طاعون یدر ا« ست و پنج هزار تن نوشته اند.ین طاعون را بیتعداد تلفات ا

 عمرو یز هالک شدند. ولیان نیسف ید بن ابیزیبن جبل و  ده جراح و معاذیابوعب یغمبر به اسامیاز اصحاب پ یجمع

ش از منطقه عمواس یاز متابعان خو یارید، با بسیم دیش عرب چون وضع را وخیل و دوراندیمح یعاص آن داه

: سال خاکستر هم یعنین است که سال مزبور را عام الرماد، یما اخته و جان سالم بدر بردند. مطلب مورد بحث یگر

 سد:ینو یب المخلوقات مینه صاحب کتاب عجاین زمینام نهاده اند. در ا
 

ن خاک در ین سال بمرد. و ایدر یست و پنج هزار آدمید و بیاه بباریو بعد از آن عام الرماد. در آن سال خاک س»... 

 «. آن را عام الرماد گفتند.یاه بودیبر خاک س ید، تا مرد از جامه خواب برخاستیببار ها ها و حجره صحرا و در خان

 اه نفسر»اه بروز کرده: یزش و بارش خاک سیبر اثر ر ییشود که آن طاعون کذا یباال استنباط م یف اجمالیبا توص

اه که به خانه ها و حجرات یخاک سطاعون نبوده، بلکه همان  یمارید اصالً بیو شا« دادند. یشد و جان م یها بسته م

 بر خاک سیاه نشانید.دار کرده و الجرم همه را یمنازل و مدارس رسوخ و نفوذ کرده بوده است، خفتگان را ب

اه عامل یم و چه عام الرماد در هر صورت چون خاک سیبنام (اس)هولناک را چه طاعون  ۀین واقعبه هر حال ا

"بر خاک سیاه اه و نبات را یبوده دد و دام و گ یدر سال هجدهم هجر یرانیو و یر و خرابیآن همه مرگ و م یاصل

ناه گ یست و پنج هزار تن از سکنه بیت و عظمت واقعه مزبور که بین مناسبت و به جهت اهمی؛ به همنشانده است"

در رابطه با به صورت ضرب المثل در آمده و  تأریخرا در خود فرو برده است؛ اصطالح و عبارت باال از آن 

 ل قرار گرفته است. یر منتظره مورد استناد و تمثیع غیاز وقا یناش یها یچارگیها و ب یگرفتار

 یبیمه یا آتش سوزین ببرد و یته ببندد و از بیه احشام و اغنام و مزارع و مراتع را لیکل یان کنیل بنیالمثل س یف

ن یکسره نابود کند در ایرا  اموال یقرار دهد و انبارها ب خودیرا در معرض له یه ایصریا قیبازار و چهار سوق و 

 ود: ش یشوند اصطالحاً گفته م یم یفاقد هست یر و امثال آن چون افراد با مکنت و آبرومند به کلیگونه موارد و نظا

 

 «فالنی به خاک سیاه نشست. » 

** * ** 

 



  
 

 

 5از 3

 از یک جوی نمی رود دو هر  آب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود نداشته باشد، به عبارت باال استناد و استشهاد  یاز امور توافق و سازگار یچند نفر در امرا ین دو یهر گاه ب

رود، که در هر دو صورت  یگذرد" هم به کار م یفعل "نم یرود" گاه ی"نم یبه جا ین عبارت مثلیکنند. در ایم

 و مفهوم واحد دارد. یمعن

 ن ضرب المثل:یشه ایاما ر

، که یا چشمهاج خود از آب رودخانه ین آب مورد احتیتأم ینشده بود سکنه هر شهر برا یکشسابقاً که شهرها لوله 

ها  ک بار، حوضی یا هفته ایب که اول هر ماه، ین ترتیکردند. به ا یبود استفاده م یسرباز جار یها یغالباً در جو

ن ساکنا کردند و ینظافت استفاده م شو وو  شرب و شست یکردند و از آن برا یکوچه پر م یها را با آب جو اندو آب

شان را  یها ها و حوض اندقبالً آب -کرد  یدا میان پیآن محله جر یکه آب در جو - یریهر محله در نوبت آب گ

ه ن بود کیشان ا کردند، معمول یها را پر م اندگرفتند. پس از آنکه آب یکردند و سپس آب م یو پاک م یکامالً خال

ب ها غالبا هنگام ش اندها را بکشد. پر کردن آب بوکریه کند و میختند تا آب را تصفیر یم اندنمک هم در آب یمقدار

شد. چه هنگام روز به  یمه شب انجام میکردند، بعد از ن یرا م صحییت که رعا ییو آنها یان طبقات ممتازو در م

ن که در کنار یچرک یها سها، و مخصوصاً شستن ظروف و لبا یختن کثافات در جویعلت کثرت رفت و آمد و ر

 یچ صاحب خانه این جهات و علل هیف و آلوده بوده است. به همیها کث یگرفت، غالباً آب جو یآب انجام م یجو

 یکردند که جو یبه شب موکول م ن کار را اکثراً یمنزلش را هنگام روز پر کند و ا اندشد حوض و آب یحاضر نم

در دل شب  یک جویها خانه دارد و همه بخواهند از آب  ک محله که دهیاست در  یعیطب باً دست نخورده باشد. یتقر

 رد. یخواهد زودتر آب بگ یوجود نداشته باشد، هر کس م ین افراد خانواده ها سازگاریاستفاده کنند، چنانچه ب

 ت تقدم و تأخر موجب مشاجره و منازعه خواهد شد. یو عدم رعا ین عجله و شتاب زدگیهم

اشند ب یگر راضیبرند از همد یآب م یک جویده ام که دو نفر از یمن کمتر د»سد: ینو یم یعبدهللا مستوف شادروان

 «. شود یک شکراب مین دو شریو اکثر ب

ن تنها اختصاص به شهر نداشت، بلکه در دهات که از یمابیک نهر و منازعات فیا ی یک جویاز  موضوع آب بردن

 شتریب دهاتی ها یبردند؛ اختالف و ناسازگار ی، آب مزراعتو  یاریه منظور آبک نهر مشترک، بیآب رودخانه در 
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شان را چند ساعت زودتر  منزل  اندآب ن بود که حوض ویرا در شهرها منظور ایها حدت و شدت داشت. ز یاز شهر

 کیا چند دهکده که از یم دو یمق دهاتی هایی داشت. اتیجنبه ح یاریآب و یریگ موضوع آب دهاتدر  یپر کنند ول

 قطع شود و آنها موفق نشوند که مزارع مشترک یبودن آب در جو یم آنکه مبادا مدت جاریحقابه داشته اند از ب یجو

اناً یو اح یزخم یعده ا ان قهراً ین میافتادند و در ا یگر میکدیل و چوب به جان یکنند، با داس و ب آبداریشان را 

 شدند.  یکشته م

ه است، کاست دهاتیانیی از نارضا یحدود مؤثر بزرگ و کوچک تا یها بستن سد کشور با یاریشبکه آب وجود آنکهبا

کشت برنج به آب فراوان  ی کهطقانکه در منیخورد. کما ا یش به چشم میآنها کم و ب یهذا هنوز موضوع ناسازگارمع

ر یرند به طور چشمگیگ یآب م یک جویا یک نهر یکه از  دهاتیانی شود، که احساس کم آب یسال اج دارد، هریاحت

رد یگ یکه قلت آب از حدود متعارف تجاوز کند، کار مجادله باال م یکنند و هنگام یگر منازعه میکدیبا  یو خطرناک

 شوند.  یداً مجروح میا شدیمقتول و  ا چند نفریک یو 

شان از یک جوی  آب دو نفر، جملهن یتفاهم و مشاجره ب در رابطه با سوء ین جهت است که به طور مجازیبه هم

 یکند و در نظم و نثر پارس یدا میاست، موقع استعمال پ هین قضین طرفیب یه از عدم سازگاریکه کنا نمی گذرد،

 شمار دارد. یب رینظا

 پایان قسمت سیزدهم

 ادامه دارد

 

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

 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 
 

 قسمت هشتم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_08.pdf 
 

 قسمت نهم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_09.pdf 
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http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_09.pdf
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 قسمت دهم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_10.pdf 
 
 

(1قسمت یازدهم )  
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_11_1.pdf 
 

(2قسمت یازدهم )  
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_11_2.pdf 
 

(3قسمت یازدهم )  
 
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_11_3.pdf 
 

(4قسمت یازدهم )  
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_11_4.pdf 
 

 قسمت دوازدهم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_12.pdf 
 

 قسمت سیزدهم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_13.pdf 
 

 

** * ** 
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