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 02/05/2017          بصیر صباح
 

 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور یات فولکولور و نقل قول هایدر ادب

 (4یازدهم )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 

را متذکر شوند و عامل را از اقدام به آن کار خطیر باز دارند  در این گونه موارد اگر عواقب شوم متصوره 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 مطلب به دست خواهد آمد.  آن ترس و بیم ندارد. پیداست وقتی که معلوم شود منظور از سیاهی چیست، طبعاً ریشه تاریخی
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 

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

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

رنگی از آن جسم تشعشع نکند و تمام نور خورشید را در خود نگاه دارد، در این صورت جسم به رنگ سیاه نمایان میگردد. پس مالحضه 
 ت که تمام رنگها را در خود جمع دارد، مافوق تمام رنگهاست و به همین سبب است که گفته اند: می شود که رنگ سیاه از آن جه

 

 "باالتر از سیاهی رنگی نیست"
 

رفت. چون شب دوم فرا رسید، باز همان صحنه  پس مرا با یکی از پری رویان به قصری فرستاد و خود به جایگاهش

تکرار شد و مرا به خدمت بانوی بانوان نازنین ترکتاز بردند. سرم از باده ناب آنچنان گرم شده بود که عنان اختیار 

از کف دادم و هر لحظه به شکلی از او کام دل می خواستم. خالصه آن شب نیز رام نگردید و با پری روی دیگر به 

دم. شب سوم عزم جزم کردم که هیچ عذری نپذیرم و تا از آن لعبت طناز کام نگیرم دست از وی باز ندارم. صبح آور

 پس در آغوشش کشیده و گفتم:
 

 پری، من آدمیم و هستیـگر ت م از زمینمـو، منهـاز زمینی ت

 م تا چندـدنـزیـدان مــو آب دن  تا چند مـدنـدان گزیـدنـه لب ب

 کام دل برسمه تا یک امشب ب رسیده کسمچاره ای کن که غم 
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 4از 2

 

 پری پیکر چون مرا در عشق شهوانی و زودگذر بی تاب دید تا بدانجا که:
 

 دم دستـاه او کشیـرگـمـدر ک لرز لرزان چو دزد گنج پرست 

 سخت میگشت و سست میبودم  سودم می دست بر سیم ساده
 

 و مشفقانه گفت: مع ذالک خونسردیش را حفظ کرده، ناصحانه

 خرما رسی شتاب مکنه تا ب  ن کآن تست خرمابنـر کـصب

 ن که آفتاب رسدـماه می بی  باده میخور که خود کباب رسد 
 

 ولی چون گستاخی و دراز دستی من از حد بگذشت:
 

 غرض کو تهست دست درازکز  ه دست میاز ــج بستـنـر گــگفت ب

 کاری نـنیــی چـنـون مــچ دــآی اریــاز خ شتیـد بهــر آیـر بـگ

 دـود آیـار در وجـک نـن ایــاز م     دـود آیــوی عـــد بـیـر از بـو گ

 ستـی آرزو که آن خامـز یکـج ه از منت کامستـر چـبستان ه

 راـنه تـدگر خزی ز ُدری، آنــج را ـینه تـرا و ســب تـرا لــرخ ت

 در پیش است زارـاینچنین شب ه چنین کرده ای شبت بیش استگر

 اه تمامــبخشمت چو م اـیـساق دی گرم دل ز باده خام ـچون ش

 ذاریـــن ز دست بگـن مـدام رداری ـام خویش بــا ازو کـت

 یک نشنیدمـل ردم وـوش کــگ دم ــان او دیـب زبـریـون فـچ
 

هر چه پری پیکر در مقام موعظه برآمد و مرا به صبر و شکیبایی دعوت کرد، نشنیدم. پس در وی آویختم و در 

انجام مقصود پافشاری کردم. گفت: حال که در کامجویی اصرار داری و مقاوم هستی لحظه ای دیدگانت را بر هم 

 گذار تا تو را کامروا سازم:
 

 

 دـنـه قـنـزیـم در خـــگشای اـت   گفت یک لحظه دیده را بر بند

 ه اوــزانـبر بستم از خ دهـدی ه اوـانـی بهـنـیریـه شـن بــم

 شادمـده بگــشای دیـت بگـفـگ دادم  لحظه مهلتش یــون یکـچ

 کناره روس را بــا درآرم عـت د شکارـیـر امـردم آهنگ بــک

 سبد دیدم خویشتن را در آن چونکه سوی عروس خود دیدم 

 رم و بادی سردـمونسم آه گ من نه از زن و مرد گرد هیچکس



  
 

 

 4از 3

 وین زمان اژدهاست مهره کشم  ود دستخوشمــآن زمان گنج ب

 بد گشاد سکونـجنبش زان س زیر ستون وسوسه کهمن درین 

 ز بندشاد ـن گــدم را رسـبـس  رواق بلندآمد آن یار و زاق 

 آمد رـزیه ب سبدم زان ستون  ر آمده سیـبخت چون از بهان
 

 د و:یرون کشیآزاد مرد قصاب مرا از سبد ب
 

 گفت اگر گفتمی ترا صد سال

 دی حقیقت حالــاورت نامـب

 ود نهفتـرفتی و دیدی آنچه ب

 گفت این چنین قصه با که شاید

 آنگاه سرور و موالیم روی به من کرد و گفت: آری ای کنیزک باوفایم:
 

 وشانمـپ یاهـاه سـه شـن کـم

 روشانمـچون سیه ابر از آن خ

 امـکز چنان پخته آرزوی بک

 امــی خـدور گشتم به آرزوئ
 

 چون خداوندگارم راز نهفته اش را بر من فاش کرد:
 

 ودم درم خریده اوـمن که ب

 برگزیدم همان گزیده او
 

چنین گفت: ای کنیزک من، اکنون که به ماجرای  آنگاه صاحب و موالی من در فضیلت رنگ سیاه و سیاهپوشی

 سیاهپوشی من آگاه شدی و خود نیز سیاهپوش گردیدی، این را بدان که:
 

 ر سلطان از آن کنند سیاهـتـچ اهی شکوه دارد ماه ـیـدر س

 و پشت ماهی نیستـداس ماهی چ   نیست هیچ رنگی به از سیاهی

 وان روئیـود جــوز سیاهی ب  یه موئیـود سـی بـوانـاز ج

 ماه شدی دـزاوار مهـکی س سیاه شدی  ه سیفور شبـرنـگ

 ننشیند اهـیـــر سـنی بـرکـچ   ی بصر جهان بیندـسیاه هب

 سیاهی رنگ" باالتر از"نیست   اورنگ رنگست زیر هفتهفت 



  
 

 

 4از 4

چون سخن بانوی هند از داستان شاه و کنیزک به پایان رسید، بهرام گور با خاطری شاد بر بستر آرمید و شب لذت 

بخشی را در آغوش آن طوطی شکر شکن به صبح آورد و عبارت باال از آن تاریخ و آن واقعه دل انگیز به صورت 

 ضرب المثل درآمد. 
 

 (4پایان بخش یازده )

 ادامه دارد
 

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

 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 
 
 

(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 
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