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 17/05/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور
 دهمپانز قسمت

 

 باالتر از سیاهی رنگی نیست
 

عبارت باال هنگامی بکار برده میشود که آدمی در انجام کار دشواری تهور و جسارت را به حد نهایت رسانیده باشد. البته آن تهور و 
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 

ه باشد.  در این گونه موارد اگر عواقب شوم متصوره را متذکر شوند و عامل را از اقدام به آن کار خطیر باز دارند به استخوان رسید
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 

ی مطلب به دست خواهد آمد.  ریشه عبارت تأریخعلوم شود منظور از سیاهی چیست، طبعاً ریشه آن ترس و بیم ندارد. پیداست وقتی که م
ر ی که البته دتأریخمثلی باال از دو جای مایه میگیرد و دو عامل در بوجود آوردن آن مؤثر بوده است. یکی عامل فیزیکی و دیگری عامل 

ی ندارد. نای منظور نظر است؛ نه عامل فیزیکی که کشف علمی آن قدمت چندأریختعلت تسمیه ضرب المثل باال با توجه به قدمت آن عامل 
با این وصف بی فایده نیست که عامل فیزیکی آن هم دانسته شود.  عامل فیزیکی: به طوری که میدانیم نور خورشید از مجموعه الوان 

سم تشعشع کند، جسم مزبور به همان رنگ دیده مختلفه ترکیب و تشکیل شده است که چون بر جسمی بتابد هر رنگی که از آن ج
چنانچه تمام رنگهای نور خورشید از آن متصاعد شود، جسم به رنگ سفید نمایان می شود که روشنترین رنگهاست. ولی اگر هیچ  میشود.

ه ظن میگردد. پس مالحارنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگاه دارد، در این صورت جسم به رنگ سیاه نمای
 می شود که رنگ سیاه از آن جهت که تمام رنگها را در خود جمع دارد، مافوق تمام رنگهاست و به همین سبب است که گفته اند: 

 

 تر از دلیل است احساس باال

 

 

 

 

 

ل و برهان دون احساس، یشه دلیرد. همیاحساس را بگ یتواند جا ینمل و برهان هر قدر هم قاطع و مستدل باشد، یدل

مورد استفاده و استناد  یهنگام -ان اهل اصطالح و عرفان یالبته در م -ن عبارت یل است. ایو احساس باالتر از دل
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ل را که اهل جد یهمان کار یعنیل کند. یدل ۀاقام یهیرامون رد و نقض مسائل مسلم و بدیپ رد که متکلم یگ یقرار م

 ل است، نه قانع کردن مخاطب.یدل ۀدهند و هدفشان اقام یو سفسطه انجام م

ز و بار یصدرا با ذکر شاهد لسوف شرق و صاحب کتاب اسفار، مالیضرب المثل شد که ف تأریخیعبارت باال از 

لب بر اصل جدل و سفسطه و ق ییپرداخت؛ چه اساس فلسفه سوفسطا ییل سوفسطایقت احساس و رد دالیآشکار به حق

 صدرا در مال یند روزیگو یباشد. م یست استوار میاز اشکال ن یل خالیکه رد آن دال یلیدال ۀق اقامیق از طریحقا

 یا کسیبه شاگردان کرد و گفت: " آ د و رویبه خاطرش رس یغفلتاً فکر داد. یکنار حوض پر آب مدرسه درس م

ست؟" چند تن از طالب زبردست مدرسه با استفاده از فن جدل که یوض است آب نن حیتواند ثابت کند آنچه در ا یم

نه قانع کردن او،  ا مخاطب استیمناظره  اس است و هدف عاجز کردن طرفیاز ق یدر منطق ارسطو شکل خاص

 است. یعات خالیثابت کردند که در آن حوض مطلقاً آب وجود ندارد و از ما

حوض  نیبتواند ثابت کند در ا هست که یکس ایاکنون آ" به طالب کرد و گفت:  یداً رورندانه مجد یصدرا با تبسم مال

شاگردان  شود آب است.  یده میآن د ست و آنچه درین یاست که ثابت کند حوض خال نیمقصود ا یعنی آب هست؟ " 

ه در م کیدیجه رسینت نیبه ا یو کبر یصدرا در شگفت شده جواب دادند که با آن صغر از سؤال مجدد استاد خود مال

 هست... ن حوض آبیه را ثابت کرد و گفت که در ایتوان خالف قض یست، حال نمیحوض آب ن

 د سرش را بلند کرد و گفت:یلسوف شرق چون همه را ساکت دیف

 آنگاه در مقابل«. دارد ن حوض آب وجودیکنم که در ا یثابت م ل شمایتر از دالیقو یعامل له ویک وسیمن با  یول» 

چند مشت آب برداشته به سر و صورت آنها  ر آب حوض فرو برد ویرا به ز رت زده طالب کف دو دستیچشمان ح

اس شما ن احسیهم» بر لب آورد و گفت: یلسوف تبسمیآنکه تر نشوند از کنار حوض دور شدند. ف یبرا ید. همگیپاش

 ....«.ل است یدر تر شدن باالتر از دل

هم  یرزایم معروف به مال مین واقعه را به عالم و حکیر ایتاب قصص العلماء نظصاحب ک یرزا محمد تنکابنیم

 است.  داده نسبت

است چنانچه هر دو واقعه اتفاق افتاده  یهیبد ین نوشته مختصر و مجمل هر دو واقعه شرح داده شد. ولیدر ا یبار

قهرمان واقعه  یو چه به لحاظ مقام شامخ علم یرا چه از نظر تقدم زمان یواقعه اول للمتقدم، باشد؛ به مصداق الفضل

 تانها و داس تیده، حکایچیصدرا در شرق و غرب پ ت شهرت مالیضرب المثل باال دانست که ص تأریخی شهید ریبا

  ش نقل کرده اند.یها یها از دوران افاضات و در به در
 

** * ** 

 صر باد صر
 

د که کردن یم ییمایپ بودند که شبانه روز راه ییها کی)پ یها ها و شاطر کیر پیر، امثال و نظایع السیسر دوندگان

دند( یخواب یراه رفتن م نیز در حین موقع شب یبرسانند، آنها حت یگریگر در شهر دید یرا به کس پارسلی نامه و 

رعت را که به س خان زند یز و غران لطفعلیپرو ز خسرویو شبد ر رخش رستم ینظ رو زیان تیپا چهار نیم و همچنیقد
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ف یکنند؛ چنان که مسعود سعد در توص یل میه و تمثیصر" تشب دند اصطالحاً به "باد صریرس یم برق و باد به مقصد

 د: یگو ین میاسب سلطان چن
 

 ر او برق شدـخنج چون بگاه رزم زخم

 او صرصر گرفت حمله کنان رخش ساعت

 

 د:یگو یکند و م یم هیز را به باد صرصر تشبی، شبدیگنجو ینظام
 

 دیز نامشـبـش یـی رسـرنگـبـبه ش

 د گرد گامشـایـیـکه صرصر در ن
 

ده یاز فا یخال آن تأریخیشه یدانستن ر است که یشود، بلکه باد صرصر باد عذاب ین نام خوانده نمیبه ا یهر باد

بردند. با آنکه  یو نعمت به سر م یمن و عمان( روزگار را به خوشیان ین احقاف )میقوم عاد در سرزم نخواهد بود.

کر ها تف نش و بخشنده آن نعمتیقوم عاد گشود، باز در مبدأ آفر یتمام ابواب برکات رحمتش را به رو یتعال یخدا

 یو آدمکش یل اخالقینگذشت که رذا یر زمانید دند.یپرست یرا م یسنگ یها ن و بتیکردند و کماکان اصنام چوب ینم

لم و بر اثر ظ یشه دواند و فاصله طبقاتین قوم ریان توانگران و زورمندان ایدر م یبت پرست ز به همراه جهالت وین

ت آن قوم یهدا یزد متعال براین وضع ناگوار از حد گذشت، ایچون ا اد شد. یردستان و درماندگان زیستم نسبت به ز

سالت ق بود به ریم و خلیسته و حلیشا فرد  "هود" را که  ند. پسیبرگز یامبریان خودشان پیگمراه اراده فرمود که از م

 مبعوث فرمود. 

 گفتند:  "هود"جواب  در یمقام موعظه و ارشاد قوم برآمد، ول ام کرد و دریر خود قیخط ۀفیبه وظ "هود"

 ؟ ییگو یان است که مین چه هذیا»

 « م؟یک باشد بپرستیرا که تنها و بدون شر ییخدا یخواه یا میآ

د را که به قدرت ین و آسمان و ابر و باد و مه و خورشیزم  شه قوم مجدداً اقامه حجت کرد.یبه قدر عقل و اند "هود"

دارند بر یو آزار خلق و مفاسد اخالق یتا دست از بت پرست ر و حرکت هستند بر آنان عرضه کردیدر س زال قادریال

 سازند.  شهیپ را یکتاپرستیو 

 راتر نهاده گفتند: فن بار قدم جسارت یقوم عاد ا 

ممکن است،  . آخر چگونهیکن یح مین و عبادات ما را تقبیکه آئ یوانه هستیه و دیسف یمرد شود تو یمعلوم م»

آنگاه « ؟میده شویده تو گرویناد یم و به خدایبسپار یدست فراموش برند به یش را که در کنار ما به سر میان خویخدا

 یلو .کردند یتلق ییاعتنا یو ب یش را به خونسردا ح و مواعظیگرفتند و نصا ءتمسخر و استهزارا به باد  "هود"

 ستاد و به آنان گفت: ین باز یامر اله یاز اجرا "هود"

ان مقال آنان را به یو در پا دم.یشما مبعوث گرد ییمتعال به داللت و راهنما یستم بلکه از طرف خدایوانه نیمن د»

 د کرد. یسبحان تهدقهر و غضب قادر 

 جوابش گفتند:  در "عاد"له یقب
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 ییوگ یم انینطور هذیخشم گرفته، عقل و شعور تو را مختل ساخته است که ا ان ما بر تویاز خدا یکیبدون شک »

تواند ما را  یچکس نمیست و هین یویات دنین حیجز هم یاتیمسلم است که ح ما . بریباف یو اوهام و خرافات م

 عذاب کند. 

 م. یم داریتو ب یغضب خدا دهد و نه از قهر و یب مید تو ما را فرینه مواع

نبست  یقوم طرف ییغمبر از داللت و راهنمایپ "هود"چون  «نازل کن. آن عذاب موعود را بر ما ییگو یاگر راست م

عرضه  یشگاه الهیپ ت دریش را از انجام مأمورید، عجز و انکسار خوید یو آنها کماکان در عناد و لجاج و گمراه

 دهد.  یرا گوشمال "عاد"قوم  رد،یتعلق پذ شا تیداشت، تا هر طور مش

 "ادع"د. قوم یاز گوشه افق نمودار گرد یاهیس د جهانتاب به تمام و کمال ظاهر نشده بود که ابریبامدادان هنوز خورش

ش یخو یها مزارع و کشتزار یه سود، بیشان خواهد بار انیت اصنام و خدایبه لطف و عنا یآنکه باران نافع به گمان

 آماده ساختند.  یاریآب یها را برا نیشتافتند و زم

 به آنان گفت:  یشخندیان بود، با نیروانش از دور ناظر جریکه به اتفاق پ "هود"

باد  - ین پر خروشیاست که باد سهمگ یره غضب الهیست، بلکه نایزش باران رحمت نیر ین ابر برایقوم، ا یا»

د. هنوز فرصت یکرد یم یتاب یباد عذاب است که در انتظارش ب ن همانیراند. ا یشما م یآن را به سو -صرصر 

 گذرد که خان و مان و ینم یر زمانید و گرنه دییمن آ ید و به سویاوریمان بیا یتعالیقت وجود بارید که به حقیدار

ندادند و به انتظار  یب اثرین ترتیهم کمتر "هود"ن اتمام حجت یبه آخر "عاد"قوم  ست و نابود خواهد شد. یشما ن لهیقب

 انیاپ دن گرفت و تمام آالت و ابزار و چهارید که باد صرصر وزینکش ینزول باران چشم بر آسمان دوختند، اما طول

ش پناهنده یخو یشد و به خانه ها یمستول "عاد"ترس و وحشت بر قوم  دور دست پرتاب کرد.  یشان را به جاها

ن یابان را به هوا بلند کرد و زمیب یها گیاد بود که ریز یشدت باد صرصر به قدر یها را محکم بستند، ول شده، در

 د. یره و تار گردیت یو آسمان به کل

 خیان از بیسست بن یها له گمراه را مانند نخلیصرصر به شدت ادامه داشت و آن قب خالصه هفت شب و هشت روز، وزش باد

گرد  یان باد صرصر فروکش کرد و هوایچون طغ ابان مدفون ساخت.یگ بیو ر خاکند و همه را در درون اتالل گبن برافو 

 ن به عبادتیت عمر را در آن سرزممیقه ش گرفته بیروانش راه حضر موت را در پیبه اتفاق پ "هود"آلود صاف و روشن شد، 

 به صورت ضرب  تأریخباد صرصر از آن  گانه، پرداخت وی یو پرستش خدا

 

 د:یگو یالمثل درآمد؛ چنانکه خاقان
 

 ان فتنهـد بر عادیــملت آم "هود"او 

 اال سپاه خشمش من صرصری ندارم

 

 دهمپانزپایان قسمت 

 ادامه دارد

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

 بخش اول
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