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 29/04/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور یات فولکولور و نقل قول هایدر ادب

 (3یازدهم )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 مالحرنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگاه دارد، در این صورت جسم به رنگ سیاه نمایا
 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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 4از 2

 

 د:یدم و تا شامگاهان به خواب خوش فرو رفتم. چون شب فرا رسیآن درخت سرو آرم یدر پا
 

 کز من آرام و صابری شد دور صد هزاران حور دیدم از دور

 ته نگارـا گرفـه ه در دستـمـه ارـهـازه بــسان ته ر نگاری بـه

 بهای خوزستان شان خون لعل ه در بستانـــو اللـی چـلـلب لع

 از و پروانهـی از دود و گـخال   ت شاهانهـدسـه ی بیاـه شمع

 بهشت فرش و تختفرش و تختی چو  ان حور سرشت ـتـر سر آن بـب

 راه صبرم زدند و سخت زدند د و تخت زدندـنـتـداخـرش انـف
 

 یتخت رفت و بر آن جا یکسره به سویدار شده، یاز دور پد یکریبردم که ماه پ یرت به سر میدر حال بهت و ح

 گرفت: 
 

 چون عروسان نشست بر سر تخت وی همایون بخت ــــد آن بانــآم

 تی برخاستـامـیـچون نشست او، ق عالم آسوده یکسر از چپ و راست 

 وزه ز پایــبرقع از رخ گشود و م ایـپس یکی لحظه چون نشست بج

 در بر داشت گفت با محرمی که سر برداشت چون زمانی گذشت

 اینجا هست شخصینماید که  می پرست ان خاکـرمـز نامح که
 

دا کن و نزد من یآمده باشد. برو او را پ ن جا فرودیبد یپرست، شخص رسد که از نامحرمان خاک ین به نظر میچن

 یداد و مهربان یش جایبانوان مرا در کنار خو یش برد. بانویخو یمن آمد و مرا نزد بانو یزاده به سو یار. آن پریب

 ۀپرداختند و شراب و باد ییان به بزم آرایمغنها کرد. آنگاه فرمان داد خوان و خوراک آوردند و از پس آن مطربان و 

 ین منوال گذشت همه را مرخص کرد. پس در آغوشش گرفتم و بر سر تا پایبد یناب به گردش آوردند. چون مدت

 بوسه زدم: یو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 4از 3

 ن بیش گفت، بیش زدمـتا مک بوسه بر پای یار خویش زدم 

 جان با ویزار ــی و هـبه دل تم ببوس و به میـعشق میباخ

 امداریت هست، نام تو چیست؟ چیست؟  وـگفتمش، دلپسند کام ت 

 امــــن  دارم ازـتـترک نـیـنازن  دامـن ترک نازنین انـگفت: م

 یار در دست و رفته کار از دست مست رددـچنانکه گگرم گشتم 

 ماه را بانگ خون بگوش آمد    جوش آمده خونم اندر جگر ب
 

 گفت:  م که:ینما ییکنم و آنچه دلخواه هست کامجو یشتر دست درازیخواستم ب
 

 بیش ازین رنگ آسمان متراش  باش عـانـوسه قـبـه امشب ب

 ا نبودـوف که بی دوست آن به   ودـذرد روا نبـهر چه زین بگ

 زلف کش، گازگیر و بوسه ربای  تا بود در تو ساکنی در جای

 سحرگاهیستب عشاق را ـش  زین کنیزان که هر یکی ماهیست

 مر بخشــدت، دگـبای دگر گر  بخشم شبت زین، یکی گوهر هر

 

 (3پایان بخش یازده )

 ادامه دارد

 

 این مطب را به کمک لینک های آتی مطالعه کنید" تا یازدهمقسمت 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 
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 4از 4

 
 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 

 

** * ** 
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