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 21/04/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور یات فولکولور و نقل قول هایدر ادب

 (1) یازدهمبخش 

 

 سیاهی رنگی نیست از باالتر

 
 

د. ده باشیت رسانیتهور و جسارت را به حد نها یدر انجام کار دشوار یآدمشود که  یبکار برده م یعبارت باال هنگام

ر اجبار ب یتواند مصداق ضرب المثل باال واقع شود که مبتن ینجا منظور نظر است و میدر ا یالبته آن تهور و جسارت

 ده باشد. یو اضطرار بوده و عامل عمل را کارد به استخوان رس

ر باز دارند جواب به ین گونه موارد اگر عواقب شوم متصوره را متذکر شوند و عامل را از اقدام به آن کار خطیدر ا

 یا مرگ است که میمنظورش شکست  یاهیو از س "باالتر از سیاهی رنگی نیست". ن است که: یناصح مشفق ا

 یخیشه تاریست، طبعاً ریچ یاهیور از سکه معلوم شود منظ یداست وقتیپ  م ندارد.ید از آن ترس و بیخواهد بگو

 مطلب به دست خواهد آمد. 
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 4از 2

 یکیزیعامل ف یکیرد و دو عامل در بوجود آوردن آن مؤثر بوده است. یگ یه میما یعبارت مثل باال از دو جا ۀیشر

منظور نظر  یخیرأمت آن عامل تاه ضرب المثل باال با توجه به قدیکه البته در علت تسم یخیرأی عامل تگریو د

آن هم  یکیزیست که عامل فیده نئفا ین وصف بیندارد. با ا ینامت چنداآن قد یکه کشف علم یکیزیاست؛ نه عامل ف

 دانسته شود. 
 

  عامل فیزیکی:

ابد هر بت یل شده است که چون بر جسمیب و تشکید از مجموعه الوان مختلفه ترکیم نور خورشیدان یکه م یبه طور

د از ینور خورش یها چنانچه تمام رنگ  شود. یده میکه از آن جسم تشعشع کند، جسم مزبور به همان رنگ د یرنگ

از آن جساام  یچ رنگیاگر ه یهاساات. ول ن رنگیشااود که روشاانتر یان مید نمایآن متصاااعد شااود، جساام به رنگ سااف

گردد. پس  یان میاه نمایه رنگ ساان صااورت جساام بید را در خود نگاه دارد، در ایتشااعشااع نکند و تمام نور خورشاا

ها را در خود جمع دارد، مافوق تمام رنگهاسااااات و به  اه از آن جهت که تمام رنگیشاااااود که رنگ سااااا یم مالحظه

 ن سبب است که گفته اند: یهم
 

 ست""باالتر از سیاهی رنگی نی

  عامل تاریخی:

ضرب المثل باال  یخیرأت ۀیشما، راجع به ر ینام ی( داستانسرایهجر 603 - 540) یگنجو یم نظامیاستاد سخن حک

را به رشته  بهرام گور یاز زندگانای جالب و آموزنده  ۀاب خمسه اش داد سخن داده، واقعکر از کتیدر قسمت هفت پ

 شود: یم ین شعر منتهید که سرانجام به اینظم کش
 

 هفت رنگ است زیر هفت اورنگ

 ی رنگــیاهـر از ســاالتـنیست ب
 

م تا معلوم گردد که چرا یده یکر اجماالً شرح میدر هفت پ یده اشعار نظامیداستان موصوف را توأم با گزاکنون 

فراغت حاصل کرد،  یبهرام گور شاهنشاه معروف چون از دفع و رفع مهمات مملکت  ست.ین یرنگ یاهیباالتر از س

 پرداخت: یمانش به باده گساریاران و ندیآراست و با  یبزم سمجل
 

 ا یارانـور بــرام گـهـاه بـش

 باده میخورد چون جهانداران
 

بان ان بر زین میپرداخت. در ا یفیلط ۀی گفت و نکتک سخن نغزیناب گرم شد. هر  ۀیید که سرها از بادنپا یرید

 ز هست:ی، ما را همه چیمن فر و شکوه پادشاهیبگذشت که اکنون به  یسخنور
 

 ایمنی هست و تندرستی هست

 ن و فراخی دستـی دشمـنگـت
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ست و لشکر غم را یز یم یو خرم یشه در شادیچقدر بجا و به موقع بود که شاهنشاه عادل و توانا و مهربان ما هم

 :ینبود یم عزت و سلطنتش هرگز راهیبه حر
 

 ودی شادـه شاه بـالـه سـمـتا ه

 را نبردی باد شـیـن عــرمــخ

 ل نداشت:یر و بدینظ یو معمار یکه در صف حاضران بود و در رشته مهندس دهیبه نام ش یآزادمرد
 

 چون در آن بزم شاه را خوش دید

 ش دیدـــان آب و در دل آتــدر زب
 

ور بسازد ده به نام هفت کشیکر و گنبد سر به فلک کشید حاضر است هفت پیشنهاد کرد که اگر شاهنشاه قبول فرمایپ

 درآورد: یو هر گنبد را به رنگ مخصوص
 

 داگانهــــــدی جــبـنـر گــرنگ ه

 خوشتر از رنگ صد صنم خانه
 

در دهد و فارغ از هرگونه دغدغه خاطر به صبح آرد.  یشاد یاز آن گنبدها صال یکیتا بهرام گور هر شب را در 

ک را بر یبه اتفاق آرا مورد قبول واقع شد و هفت گنبد بر مثال هفت ستاره بنا کردند. ستاره شناسان هر  دهیشنهاد شیپ

 در آوردند: یبه رنگ یاس ستاره ایق
 

 رنگ هر گنبدی ستاره شناس

 اره کرد قیاسـتـزاج ســر مـب
 

خ بود و سرخ یچون مر یسوم بود و به رنگ صندل.  یمانند مشتر یدوم اه. یوان چون مشگ سیبر مثال ک یکی

روزه گون یبود و پ دچون عطار یششم د. یبر مثال زهره و سپ یپنجم د بود به رنگ زرد. یچون خورش یچهارم

 مانند ماه بود و سبز.  یروزه گون(. هفتمی)ف

پادشاه  ن دختران هفتیداد. ا یم را خواست و به مناسبت رنگ چهره در آن گنبدها جایآنگاه دختران شاهان هفت اقل

یصر روم و شاه مغرب و ن و قیه دختران خاقان چیان و بقیاز نژاد ک یده بود، اولیبرگز یکه بهرام گور به همسر

 د. گفته اند( بودن یا صقالب میرا سابقاً سقالب  یسالوووگیهندوستان و شاه خوارزم و پادشاه سقالب )کشور  یار

 گذرانید.  آن کاخهای مجلل در نهایت خوشی و کامرانی می از یکی شب را در و هر پرداختداری می بهرام گور روزها به کشور

ن رهگذر مشعوف ید و خاطر شاه را از ایبگو یشاهانه، داستان جالب ییرایموظف بود ضمن پذ یهر قصر یبانو

 هند شتافت. یه فام نزد بانویاه به گنبد غالیروز شنبه با لباس س یدارد. شاهنشاه ساسان
 

 ر سواد عباسیــب ه زدـمـیـخ  ر شماسیـــه ز دیـبـنـروز ش

 سالمه وی هند شد بـانـپیش ب  ه فامـرای غالـس وی گنبدــس
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هرام د و بیکرد. زمان استراحت فرا رس ییرایپذ یاراست و از بهرام گور به گرمیهندوستان بزم شاهانه ب یدختر را

 ه داده، اکنون موقع آن است:ین تکیبر بالش زر

 اه را چگونه بردـــا دل شـت

 چگونه خورد حلوای اوشاه 

 

 (1پایان بخش یازده )

 ادامه دارد
 

 

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

 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 
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