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 22/05/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 در ادبیات فولکولور و نقل قول های مشهور

 دهمشانزبخش 
 

 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: 
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 6از 2

ل یتجسس و تحص یج و معمول است و هرگاه که پائرا ا و نجبافشران طبقات از یاست که در م یعبارت باال اصطالح

رفتم و سر و گوش  یروز به منزل فالنید»شود:  یالمثل گفته م یف برند. ید آن را به کار میش آیپ یاطالع از امر

ا سر فالن دولت جاسوس فرستاد ت»شود:  ینکه گفته میا ای« ست.یده او نسبت به فالن موضوع چینم عقیآب دادم تا بب

 ...«.ابد و یکشور ما دست  یو اقتصاد یزان قدرت نظامیو گوش آب دهد و به م

از مکنونات  یل اطالع و آگاهیان تجسس و تحصیسر و گوش و آب در ب کلمات د ید دین است که بایقابل توجه ا 

 یت از عقالین مثل سائر دو روایا تأریخیشه یدر مورد ر ست.یآن چ تأریخیشه یدارد و ر یگران چه نقشیخاطر د

 شود: یت نقل میمحققان و پژوهشگران هر دو روا یقضاوت و داور یده شده است که برایقوم و ارباب اطالع شن

زه یر و کمان و گرز و نیل شمشیسرد از قب یامده با سالحهایدان نیمه که سالح گرم هنوز به میدر قرون و اعصار قد

 یم یدر دژها و قالع مستحکم جا دندید یفتر از مهاجمان میکردند و مدافعان اگر خود را ضع یمبارزه مسیالوه و 

قرار داشت و  یبود که غالباً بر بلند یا قلعه محل و مکانیدژ  کردند. یم یداریگرفتند و در مقابل دشمن مهاجم پا

ساختند که دشمن نتواند از  یست متر میب یبه ارتفاع ده ال( 1)از سنگ و ساروج  یوار محکم و بلندیاطراف آن را د

)زینه و کنگره ها و پله ها ( 2)ها و باروها  ده در درون قلعه برجیوار قطور سر به فلک کشین دیوار باال برود. ایآن د

 رفتند و در درون برج یداشت که مدافعان از آن پله ها باال م یچ و خمیک و پرپیبار( ی)دهلیز ها یو راهروهاها( 

ن گرفته این انگشتر در میمهاجمان که قلعه را چون نگ یکه داشت به سو یها و منافذ ها و باروها از داخل سوراخ

 کردند.  یم یریآنها جلوگ یشرویکرده از نفوذ و پ یانداز ریبودند ت

 نیآهن یرهایل قلعه کوب و تیا آهن داشت که جز با وسایاز جنس سنگ  ینیبزرگ و سنگ یهاوازه ن قلعه ها دریا

ش یقابل گشا یو دشوار یدند آن هم به سختیکوب ین درها میکه چند نفر از سربازان مهاجم آنرا بر دوش گرفته بر ا

 یبرا یادیز ین انبارهایسکونت و استراحت مدافعان و همچن یمتعدد برا یها در درون قلعه اطاق ر نبود. یو تسخ

ذوقه توانست آ یت تا چند سال میش قلعه و تعداد جمعیه شده بود که بر حسب گنجایخواربار تعب یره و نگاهداریذخ

کرده اند که مظهر قنات در درون  یشروب قلعه غالباً از قنات استفاده من آب میتأم ین کند. ضمناً برایمدافعان را تأم

 شد. یم یقلعه به اصطالح آفتاب

ساختمان قلعه به عمل آمد ساکنان و مدافعانش سربازان مهاجم را  یت و چگونگیفیکه از ک یف اجمالین توصیبا ا

 یو مشرف بر مهاجمان قرار داشته اند در حال یبلندرا در یف اعمال آنها آگاه بودند؛ زیدند و از کم و کید یکامالً م

 خبر بوده اند. یب ین به کلیدند و از حرکات و سکنات محصورید ینم یزیبلند چ یوارهایکه سربازان مهاجم جز د

قوماندان ر قلعه متصور نبود، یتسخ یبرا یچ گونه راه عالجیشد و ه یکه کار بر مهاجمان سخت دشوار م یگاه

 فرستاد و به آنانیک قنات به داخل قلعه میزهوش را از درون چاه تاریا چند نفر از افراد چابک و تی کیمهاجم  یقوا

چند سر و گوششان را هم هر  یعنیداد که در مظهر قنات در درون قلعه "سر و گوش آب بدهند" یم یدستورات کاف

                                                           

رات تعمی ساختن در  وساخته می شود از چونه و ریگ و بعضاً خاکستر هم میگویند که  مرکبیدر زبان فارسی ایران به  " ساروج" -1
  شده نبوده و معمول و مقبول نیست. د ولی در افغانستان ما و در زبان زیبای دری ما شناختهگرداز آن استفاده می 

  )ناشر: ولی احمد نوری(

 شود. می  هختظت و امنیت قلعه ساافبرای ح دور قلعه و یا دژدر  که  بزرگ( را دارد )دیوار معنی )فارسی ایران  لساندر "بارو"  -2
 )ناشر: ولی احمد نوری( معمول و مقبول نیست. وصورت استعمال نداشته افغانستان دری زبان در 
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ک ین محفوظ دارند تا هوا کامالً تاریمحصور دیله خود را از معرض دین وسیقه در درون آب قنات فرو برند و بدیدق

زان اسلحه و یو تجسس در اوضاع و احوال قلعه راجع به تعداد مدافعان و م یشود و آنگاه داخل قلعه شده به جاسوس

 و نفوذ آن بپردازند. نقاط ضعف

ت کرده مراتب را به که داخل قلعه شده اند مراجع یکنند و از همان راه ییز شناسایقلعه را ن ۀن خوراکیمحل تأم 

ه آنها ب یقلعه نبود بلکه گاه ییرک تنها شناساین افراد چابک و زیفه ایمتبوعه خود برسانند. وظ قومانداناطالع 

 .دار داشتند به آتش بزننیل آتش زا که در اختیشد که انبار خواربار و اسلحه خانه را در قلعه با وسا یت داده میمأمور

ا سربازان مدافع را ببندند و از همان راه قنات به خارج از قلعه انتقال دهند تا یاز افسران  یکینکه دست و دهان یا ای 

 نند.ببرند و قلعه را فتح ک یر آن پیف قلعه و راه نفوذ و تسخیمدافع به کم و ک عسکرا یآن افسر از ییضمن بازجو

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن" دانسته شود که جاسوسان  تأریخیشه یرن بود که ید مقدمه باال ایغرض از تمه

کردند و رفته رفته یر قالع را هموار میبردند و راه نفوذ و تسخ یم یپ ین رهگذر چگونه به اسرار قالع جنگیاز ا

 است. صورت ضرب المثل درآمدهه گران بیدو تجسس اوضاع و احوال  یعبارت سر و گوش آب دادن در مورد جاسوس

ل نه دار معموین است که در ازمنه و ادوار گذشته که حمام خزیده و استنباط شد ایمعمران شن یت دوم که از بعضیروا

ر بودند مدت چند ساعت در صحن حمام یرفته اند ناگز یجمعه به حمام م یخانه دار که معموالً روزها یها بود، خانم

 ، که دری کردندخینه مسرشان را  یهم دست و پا و مو یگاهشان بپردازند.  خود و اطفال یشوو  به نظافت و شست

 خانمم که حجاب معمول بود و یقد یها در زمان د. یانجام یآن صورت مدت اقامت در حمام تا هنگام ظهر به طول م

ت ین فرصت و موقعیداشته اند بهتر ییها تیط خانه محدودیخانه دار از لحاظ معاشرت و محاورت در خارج از مح

را که گذشت از خوب و  یانات هفته ایع و جریند و وقایآنها حمام روز جمعه بود که عقده و سفره دل را بگشا یبرا

م یم را مجسم کنیک حمام قدیاگر صحن  ان کنند.یبلند ب یگر آن هم با صدایکدی یبرا یبا و غم و شادیبد، زشت و ز

گو هستند؛ آنگاه و  تا، دور هم حلقه زده مشغول گفتتا، چهار تا چهار  تا دو ن نفر زن و دختر، دویکه در آن چند

که نه متکلم  یدسته جمع یخراش و پر سر و صدا گوش یشود که اصطالح حمام زنانه در مورد گفتگوها یمعلوم م

 یافتاد بانو یاتفاق م ینجاست که گاهیجان کالم ا معلوم است نه مخاطب، چرا به صورت ضرب المثل در آمده است.

گر قهر بوده، اختالف داشته اند ید کیها با  ه که مدتیا زن همسایالمثل خواهر شوهر  یگر فید یانوبا ب یخانه دار

 پشت یگریخواست استفاده کند و بداند که د ین فرصت میهر دو نفر در آن حمام حضور داشته اند و هر کدام از ا

از سر  یبیعج یکه همهمه و غوغااست در صحن حمام  یهیبد کند. یت مید و چگونه سعایگویسر او در حمام چه م

 طرف مقابل نسبت به خود آگاه شود.  ییت و بدگویکدام از سعا چیو صدا و بگو مگو بر پا بود امکان نداشت که ه

سته گوش نشه از طرف مقابل ب ینه بزنند، نکند کسین زمیدر ا یکردند که در صحن حمام حرف یاط میبه عالوه احت

نشست  یپس هر کدام منتظر فرصت م د.یسمع کند و بشنود و به طرف مقابل بگوشان را استراق  یها باشد تا حرف

نه یشو به داخل خزو  انش را به بهانه شستیاز آشنا یکی یگریرفت دینه میاز آن دو نفر داخل خز یکیکه  یو موقع

ش بطرف مقابل با مخاط یشو بکند و در ضمن گفتگوو  تظاهر به شست یعنیفرستاد تا "سر و گوش آب بدهد"  یم

به شمار  یجاسوس ینجا هم که نوعیسر و گوش آب دادن در ا  او برساند. یسمع کرده به اطالع و آگاه قرا استرا

 یات و مکنونات خاطر دشمن به کار میاز منو یآمد و به منظور تجسس در اوضاع و احوال و اطالع و آگاه یم

 رفت، رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمده است.
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م تنها اختصاص به زنان و بانوان نداشت بلکه مردان هم به یقد یها نماند که سر و گوش آب دادن در حمامناگفته  

کنند را که سوءظن ن یه استفاده کرده، افرادین رویات مخالفان گهگاه از ایاز گفتار و ن یل اطالع و آگاهیمنظور تحص

 یه مظکه مالح یدر هر صورت به طور مع کنند.ند تا سر و گوش آب دهند و استراق سدفرستا ینه حمام میبه خز

ت یده نگارنده روایبه عق ین مقاله نقل کرده است، ولیده در ایت را که از معمران و اهل اطالع شنیشود هر دو روا

 ست.یرسد و محقق و معلوم نیف به نظر میت دوم ضعیح است و روایاول صح

 

** * ** 

 

 آفتابی شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً میرون آیا محل اختفا بیاز خانه  یر زمانیپس از د یهر گاه کس  یند فالنیگو ید و خود را نشان دهد، اصطالحا

و آشکار  یبا علن یخورد و چه ارتباط یشه آن از کجا آب مید رید دیشدن است که با یبحث بر سر آفتاب«. شد یآفتاب»

گر، یاز طرف د یب مناسب اغلب اراضیخصوص ش، به یک طرف و وضع کوهستانیاز  یو کم آب یخشک شدن افراد دارد. 

رد. یها قرار گ ییایمورد توجه خاص آر تأریخیام ین ایمتریاز قد ینیر زمیز یو استفاده از آبها( 3)د که حفر قنوات یموجب گرد

راوان ف ها با تحمل رنج ییاینکرده است، مع ذالک آر یرییش تا کنون تغیاز هزاران سال پ)کاریز( ل حفر قنات یاگر چه وسا

آب و علف کشور را به مزارع و باغات سرسبز  یب یها ابانیاز ب یادیح مساحت زیالد مسیموفق شده اند از ده قرن قبل از م

 و خرم مبدل سازند. 

 یها نیزرع، مقرر داشته بودند که: هر کس زمیر و لم یبا یو آباد کردن اراض دهقانیق مردم به یتشو یبرا یشاهان هخامنش 

ان فن یات و عوارض مقرر معاف خواهد بود. در عهد هخامنشیو آماده کند، تا پنج پشت از پرداخت مال یاریا آبحاصل ر یب

                                                           

ولی )قنات( = )کاریز( . ران معمول است و از آن استفاده می شودارسی ایکه در زبان ف ۀ عربی استکلمات( جمع )قن )قنوات( -3
 )ناشر: ولی احمد نوری(( می گوئیم. اریزبه آن )کما  معمول و مقبول نیست.دری افغانستان بان در ز اتاصطالح قن
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له آباد کردند؛ و در ین وسیره عمان را به ایساختند. چنانکه شبه جز یمفتوحه معمول م یرا در کشورها قناتی )کاریز کنی(

 رزن میا یتش از حدود مرزیبه جهت عظمت و اهم ییبه حفر قنوات پرداختند. فن قنا یمرکز یایه و شمال آسیسور یها ابانیب

 دا کرد. یپ توسعهز ین یشمال یقایفرااطلس در  یدور دست تا دامنه کوهها یبوم خارج شد و در کشورها و

فر قنوات در درجه اول شد، احداث سد و نهر و ح یمبذول م یز که به امور زراعت توجه خاصیان نیان و ساسانیدر عهد اشکان

ا بر اثر عدم توجه رو به یها تعمداً و  یو آباد یاریسات آبیعرب متدرجاً تأس یدر زمان تسلط خلفا یت قرار داشت. ولیاهم

عصر حاضر با وجود  ت داشته و دارد که دریاهم یبه قدر یتحت االرض یها حفر و تونل یبه طور کل گذاشت.  یرانیو

 یتولمان در کتاب به نام ییکاین شناس آمریب اختراعات بشمار آورده اند. زمیموجود، آن را از عجا لیهمه امکانات و وسا نیا

 ه آب در روزگار باستان دانسته است. ین اقدام مربوط به تهینوشته، قنات را بزرگتر ینیر زمیز یکه راجع به آبها

 مسطح بودن یکند؛ ول یلومتر تجاوز نمیت از چند کباشد، طول قنا یب آن هم کافیبوده، ش کین نزدیهرگاه سطح آب به زم

 ده با تحمل مخارج گزافیرساند. که از مسافات بع یلومتر هم میست کیک صد و بیطول قنات را تا  یم گاهیب مالین و شیزم

مق صد متر عیس قرار دارد، چاهها مخصوصاً مادر چاه تا یادیاز نقاط که سطح آب در عمق ز ید. در بعضیآ یبه دست م

برد که  یره دست پیان چیشرق یتوان به مهارت و استاد یچاهها و طول قنوات م ف و با توجه به عمقین توصیا دارند. با

 یعمق چند صد متر ن را دریو طراز زم ینیر زمیب آب زیش ییل ساده و ابتدایل خیش قادر بودند به با وسایپ چگونه از قرنها

»  ها ین برسد و به قول مقنیلومترها در نقطه محاسبه شده به سطح زمیک یحساب کنند که آب پس از ط ین طوریر زمیاز ز

 «.شود  یآفتاب

ن است که " ید مقدمه باال ایرد. در هر صورت غرض از تمهیقرار گ ییخارج و در معرض آفتاب و روشنا یکیاز تار یعنی 

 یکیآب از تار یعنیشد؛  یشود آفتاب یرسد و گفته م ین میمظهر سطح زمشدن " از اصطالحات است و آنجا که آب به  یآفتاب

که پس از مدتها از اختفا و انزوا خارج  ین عبارت بعدها مجازاً در مورد افرادیده است. ایرس ییخارج شده به آفتاب و روشنا

 شوند به کار برده شده است. یم

 قل قول، نانهیعام روپنج ، فولکول پنجاه تا پنجا و یون سال هایکسیکل کلتور چاپ وزارت اطالعات و رومنابع: مجله فولکول

 . یتیمنابع انترن و – سندهینو از ی، رساله هاافغانستان مشهور یها

 

 و اخیر زدهمشانپایان قسمت 

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

 

 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 
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 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 
 

 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 
 

 قسمت چهاردهم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_14.pdf 
 

 دهمپانزقسمت 
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