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5 صفحه  از   1   ه  شمار
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 25/04/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور یات فولکولور و نقل قول هایدر ادب

 (2یازدهم )بخش 

 

 سیاهی رنگی نیست از باالتر

 
 

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 

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

رت ریشه عبا علوم شود منظور از سیاهی چیست، طبعاً ریشه تاریخی مطلب به دست خواهد آمد. آن ترس و بیم ندارد. پیداست وقتی که م
مثلی باال از دو جای مایه میگیرد و دو عامل در بوجود آوردن آن مؤثر بوده است. یکی عامل فیزیکی و دیگری عامل تاریخی که البته در 

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

م تشعشع کند، جسم مزبور به همان رنگ دیده مختلفه ترکیب و تشکیل شده است که چون بر جسمی بتابد هر رنگی که از آن جس
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 مالحرنگ سیاه نمایارنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگاه دارد، در این صورت جسم به 
 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: 

 

 "باالتر از سیاهی رنگی نیست"
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 5از 2

آمد که لباس و  یما م یهر ماه به سرا یکه طفل بودم زن زاهد یامیهند لب به سخن گشود و گفت: در ا یبانو

 خواندند: یاهپوش میاه بود و در خانه ما همه او را زاهد سیپوشاکش از سر تا پا س

 رای ما هر ماهــدی در ســآم

 سر بسر کسوتش حریر سیاه

 م:یدیم و از او پرسیا شدیچون علت را جو
 

 سپید کار شوی ه راـیـن سـوی ا را بقصه یار شوی ـه که مـب

 یاهی خویشــــس نی آیتــعـم خویش  نیکخواهی بازگویی ز
 

 قت مطلب بر آمد و گفت:یاهپوش به ناچار در مقام اظهار حقیزاهد س
 

 ودمـالن ملک بـف زـیـن کنــم

 خشنودم که ازو گرچه مرد،
 

د. کریم گانه را اطعامیش و بیمهربان و مهمان دوست بود و هر روز بر خوان کرمش صدها نفر خو یپادشاه یبه راست

 نشد: ید و از او خبرید گردیناپد یگفت که شاه مدت یدانم چه مطلب ینم بر او وارد شد و یبیمرد غر یروز
  

 ما شید ازدر ک رغمون سـیسر چ ا م ـــد ازگشت نـاپـدی مـــــدتـی

 یعنقاد نشان نـداد کس زو چــو چون بر این قصه برگذشت بسی

 تدار بـر سر تخـتـاجـ د آنآمــ    تت بخاگـهـان روزی از عناین

 شاه بود تنپــای تــا ســر ســی  از قـــبـــا و کــاله و پــیرهنش
 

 یرا از شاه سؤال کند. تا آنکه شب یاهپوشیچ کس را جرئت نبود که علت سیاه بر تخت نشست و هی، با جامه سیآر

م و چرا ن مدت به کجا رفتیدر اد یاز من نپرس یه گفت که تا کنون کسیش را بر عهده گرفتم. از باب گالیمن پرستار

 اه در آمده ام؟یبه لباس س
 

 چراست بر سر سیمت این سودا  کس نپرسید کان سواد کجاست

 یدمالــــشـــاه م روی در پـــای     پــــاســـخ شـــاه را ســگــالیدم
 

چه باشد پرس و جو ست از بزرگان سؤال کنند و چند و چون را هر یر دستان را رسم ادب نیو عرض کردم که ز

 ند:ینما

 هـم تـو دانـی و هـم تـوانی گفت  بـاز پـرسـیـدن حـــدیــث نـهـفت 

 فت و نـافـه را بگشادلعـل را س   رم یافتصاحب من مرا چو مح



  
 

 

 5از 3

د. پس اه فرو رفته بویتا سر در لباس س یبر من وارد شد که از نوک پا یبیغر یاق وافر گفت: "روزیو اشت یبا گرم

م یآ ین میا شدم. گفت از کشور چیرا جو یاهپوشیدم و علت سیارش پرسیکامل از کار و د ییرایطعام و پذ از صرف

کند الجرم  یبه نام شهر مدهوشان است که هر کس به آن شهر داخل شود و در آن باده نوش یار شهریو در آن د

 اهپوش شود: یس
 

 ش کندوــپـاهـیـوادش ســـآن س هر که زان شهر باده نوش کند

 نخواهم گفت زین، سخنبیشتر  گر بخون گردنم بخواهی سفت
 

ن یک شد تا ایمن تحر یش گرفت. حس کنجکاویار خویش سوار شده راه دین بگفت و لب فرو بست و بر چهارپایا

 نم و بر اسرار آن واقف گردم:یشهر را بب
 

 تن خبر کس چنانکه بود، نگفای فت ـدم آشـکار و نـهیــد پـرسـچـن

 ردماز خانه پـادشـا کـ خـویـشـی ا کـردم ـعـاقـبـت مـمـلـکـت رهـ

 رنجـشـه بـاز دارد آنـــچـه انـدی امه و جواهر و گنجبــردم از ج

 تم دیـدمخـواسـرفـتـم و آنــچــه  از پــرســیـدم ـــر بـنـام آن شــه

 مده علیک از مشک بر کشیهر   اغ ارمــشـهـری آراسـتـه چـو ب

 رـیـاه چـــو قه سیـدر جام همه  ی سپید چو شیرـر یکـر هـکـیـپ
 

نداد؛ تا آنکه با آزاد مرد  یچکس خبر و اطالعیه یا شدم، ولیکسال از احوال شهر جویفرود آمدم و تا  یدر خانه ا

 یخدمتچ یحاصل کنم، از ه یآنکه او را به زبان آورم و از اسرار شهر آگاه یس و هم صحبت شدم و برایجل یقصاب

 فروگذار نکردم.
 

 دازهــچیزهائی برون ز ان  ازهـای رو تـدهـقـدادمش ن

 آهنی را به زر بر اندودم   افزودم روز تا روز قدرش
 

 کرد: در مقابل اصرار و ابرامم لب به سخن بازجوشش و بخشش من طاق نماند و  یماحصل کالم آنکه قصاب را در ازا
 

 گفت پرسیدی آنچه نیست صواب

 ت آنچنانکه هست، جوابـمـده
 

 م:یدیرس یرانه ایم تا به ویرفت یم. او در جلو و من در عقب میرون شدید، متفقاً از خانه بیچون شب فرا رس

 

 قاب شدیمـچون پری هر دو در ن  چون در آن منزل خراب شدیم

 هـم آهـستــیـشـت و آورد پـــرف  ن بستهــــود در رسـدی بــبــس



  
 

 

 5از 4

 و زمین کن بر آسمانجلوه ای   بد بنشینـدم در این سـگفت یک

 چه معنی چنین سیه پوش است از که خاموش استکه هر تا بدانی

 دتن سبنـنـمـایـد مـگـر کـه ای و بدت آنچه پوشیده شد ز نیک

 تهوا بگرفسـبـدم مـرغ شـد   رفتچون تنم در سـبد نوا بگ

 ازدم به چرخ چـنبـر ببر کشی بـطـلـسـمی که بود چنبر ساز
 

 ن و آسمان نگاه داشت:یان زمیبند شد و مرا در م یمسافت، سبد به ستون یپس از ط
 

 ه بندــد بـیـره رســنم را گــرس    چون رسید آن سبد به میل بلند

 ل بلندــیـده مـیـر آن کشــر سـب ندچ زمانید برین، ـآم چون بر

 دوهیـدر ان ه دلـدم زو بــکآم چون کوهی نشست مرغی آمد

 در آب مانده چون غریقمن درو    در خواب بر سرین مناو شده 
 

 ختم:یاو آو یم جان بر پایآهنگ پرواز کرد و من از ب یپس از چند
 

 ای را گرفتم پایـوی پـوان ق       اعتماد خدایه ردم بــت بـدس

 خاکئی را به اوج برد چون باد  ال گشادـرد کرد و بـمرغ پاگ

 مسافر سوز من سفرساز و او  روزه نیمه ـز اول صبح تا ب

 سپهر سر مار روانه گشتبر  تابش مهر چون بگرمی رسید

 اندک اندک نشاط پستی کرد  مرغ با سایه هم نشستی کرد

 ود نیزه باالییـــن بـیـا زمـت ز چنان جائیــا کـجـدانـا بـت

 خود رها کردم از دستپایش   آن مرغ صد دعا کردممن بر

 بر گلی نازک و گیاهی نرم  دل گرماوفتادم چو برق با 
 

ند یگو یرا آنچه از بهشت موعود میست، زیآن قابل وصف ن یبارهاین و انهار و جوین سرزمیا یو سرسبز یخرم

 دم:یهمان است که به چشم سر د
 

 آدمیش  ارــبــغ  دهـیـا رسـن روضه ای دیدم آسمان ز میش

 درو تهـسبزه بیدار و آب خف  درو صد هزارن گل شکفته

 گل رسیده فرسنگیهر بوی  رنگی از گونه گونهگلی هر



  
 

 

 5از 5

 ریگ زر، سنگالخ گوهر بود بود  گرد کافور و خاک عنبر

 خوشاب در میانش عقیق و در     گالب هایی روان بسانچشمه 

 در سیماب چون درم های سیم  یان چشمه آبـماهیان در م

 پیمائیج ـنـاد گشتم چو گـش  تم چنین جاییـکه دریاف من

 دیده نواز دیدم آن روضه های  نشیب و فراز گرد برگشتم از

 کردم شکر نعمت پدید می  خوردم ذیذ میـمیوه های ل

 زیر سروی، چو سرو آزادی  شادی عاقبت رخت بستم از

 

 (2پایان بخش یازده )

 ادامه دارد
 

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

 اولبخش 

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 
 
 

(1قسمت یازدهم )  
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