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مهدی مهدی  زاده

ضرب المثل هـا بيانگر باورها آداب و رسـوم و نگرش های هر 

قوم و ملت اسـت. اين عبارت ها اغلب ریشه در رخدادهای 

تاريخی، اجتماعی و گاه اسـاطيری و افسـانه ای دارند که بر 

اسـاس نگرش هـای افراد جامعـه و کثرت کاربـرد به تدريج 

تبديـل به ضرب المثل می شـوند. ضرب المثل يکی از عناصر 

زبان ادبی اسـت و نویسـندگان معاصر به ویژه داستان نویسان 

بـا  نمایشنامه نویسـان،  فيلمنامه نویسـان و  نویسـندگان  و 

بهره گيـری مناسـب از آن، بـر غنـا و مانـدگاری آثـار خـود 

افزوده اند.

باورهای مردم نسـب به حيوانـات و حکايت های مربوط 

بـه آن، عامل اصلـی ورود حيوانات به مثل های زبان فارسـی 

اسـت؛ ماننـد گربۀ عابـد در حکايتی از کلیله و دمنه )منشـی، 

کلیله و دمنه، ص 206( که حافظ در بیتی آن را به کار برده است:

ای کبـــک خوش خـــرام کـــه خـــوش مـــی روی بـــه نـــاز

ــرد  ــاز کـ ــد نمـ ــۀ عابـ ــه گربـ ــو کـ ــّره مشـ غـ

)هروی 1367: 569(

ه« بـوده که در زبان پهلوی به 
َ
کلمـۀ گرگ در اوسـتا »وِهِرک

صـورت گـرگ )gurg( درآمـده اسـت. اين جانور در اوسـتا 

منفـور، ولـی در ميان ترک ها و مغوالن مورد احترام و در قبايل 

سرخ پوسـت آمريکای شـمالی مقدس اسـت )عبداللهی 1381: 

909(. در مـورد  اين حيوان از دیر زمان باورهايی در ذهن مردم 

ایـران شـکل گرفته اسـت. برای مثـال »اگر از پوسـت گرگ 

کمـری بسـازند، هر کـه بر ميان بنـدد دلير می شـود«، »اگر از 

ی سـازند و بزنند، همۀ دف ها بـدرد« )همدانی، 
ّ
پوسـت گرگ دف

کارشناس زبان و ادبيان فارسی
mehdimehdizade90@yahoo.com

1375: 272(. نظامـی )شـرفنامه، ص 109( به کاربرد پوسـت گرگ 

در ساختن طبل يا دهل اشاره کرده است:

از خـــروش گرگينه چـــرم  دهل هـــای 

در آورده مغـــز جهـــان را بـــه جـــوش

يا گفته اند: اگر سـر گرگ را در النـۀ کبوتران بياویزند، گربه و 

سـایر جانوران دشـمن کبوتر به آنجـا وارد نمی شـوند )دميری، 

حیـاة، ص 518(. عـالوه بر اين، در ميان عوام پيه گرگ و ماليدن 

آن به فرد موجب می شـود کـه او از نظرها بيفتد و منفور گردد. 

صائب اين باور عاميانه را در بیتی آورده است:

ـــوان ـــۀ اخ ـــت حيل ـــر از ندام ـــی غي ـــدارد حاصل ن

ـــوان زشـــت کـــردن مـــاه کنعـــان را ـــه گـــرگ نت ـــه پي ب

)شمیسا 1387: 1039(

امـروزه هـم بعضـی از رّمـاالن پوزۀ خشـک شـدۀ بچه 

گرگـی دارنـد کـه آن را بـرای باز شـدن بخت و اقبـال به کار 

می برنـد. بـه اين صورت که فرد سـاده لوحی کـه می خواهد، 

بختش باز شـود، بايد سـه مرتبه از درون حلقۀ ریسـمانی که 

پوزۀ بچه گرگی به آن متصل اسـت، عبور کند )از مشـاهدات 

نگارنـده(. بنابراين، يکی از داليل شـکار اين حيوان، عالوه 

بر خطرناک بودن، اسـتفاده از پوست آن برای ساختن پوستين، 

طبـل، و ... بـوده اسـت. در کتاب هـای مربوط به شـکار، به 

مناطـق شـکار ايـن حيوان اشـاره شـده اسـت. بـرای مثال 

»گـرگان و سـاری، جايگاه شـکار پرندگان و خـوک و گرگ 

است.« )نسوی، بازنامه، ص 51(.

»گـرگ باران ديـده« يکی از مثل های زبان فارسـی اسـت 

کـه در آثار گذشـته و معاصر بـه کار رفته و نظريات مختلفی 

در مـورد آن بيان شـده اسـت. ايـن اختالف نظرها ریشـه در 

فرهنگ رشیدی دارد؛ آنجا که می گويد: 

در مثل سایرسـت که کسـی که مجرب در امور باشد و به 

مصايب گرفتار شـده باشـد، او را گـرگ باالن ديده گويند، 

 
ً
يعنـی تله ديـده و عوام به غلط باران ديـده گويند و ظاهرا

بعضـی بـه واسـطۀ تغييـر لهجـۀ بـاالن را بـاران خوانند 

)رشیدی 1386: 148(. 

لغتنامـۀ دهخـدا )دهخـدا 1377: 19085( و فرهنـگ معیـن 

)معين 1371: 3263( به اسـتناد فرهنگ آننـدراج »باران ديده« را 
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تأييد کرده اند. در فرهنگ آنندراج آمده است: 

ظاهر آن اسـت که گرگ بچه از باران می ترسـد و در وقت 

باران از سـوراخ خود بر نمی آيد، هر چند گرسـنه و تشـنه 

باشد؛ اما چون گرگی بيرون خانۀ خود باشد و از اتفاقات 

او را بـاران درگيرد و ببینـد که از او آفتی و ضرری به اين 

نمی رسـد، بـار ديگـر دليـر می شـود و از بـاران خايـف 

نمی گـردد و ايـن کنايـه از مـردم کارآزموده و گرم و سـرد 

عالم چشـیده اسـت... تقليد رشـیدی که گرگ باران ديده 

غلط اسـت و صحيح باالن ديده اسـت و باالن گله و رمه 

را گويند، غلط باشـد و صحيح پاالن ديده به بای فارسـی 

مـرادف آن اسـت؛ چـه بازيگـران واليـت گـرگ را پاالن 

بندنـد، چنانچـه از اهـل زبان شـنيده شـده و بـه تحقيق 

پيوسته )محمد پادشاه، آنندراج، ص 3569(.

بنابرايـن فرهنـگ آننـدراج باران ديـده را صحيـح می دانـد و 

پاالن ديـده را نيـز، رد نمی کنـد. محمدجعفـر محجـوب نيـز 

ضمن توضيحات بیِت 

همانـــا گـــرگ باران ديـــده باشـــی

ـــی ـــائيده باش ـــاردم س ـــی پ ـــو خيل ت

در دیوان ایرج ميرزا، نوشته اند: 

ترکيـب اسـتعمال شـده در عـرف عـام به صـورت گرگ 

باران ديـده معـروف اسـت، اما تصـور نمـی رود، صحيح 

 گرگ حيوانی است وحشی و بيابانی و به 
ً
باشـد. چه اّوال

هميـن سـبب کمتر گرگـی می تـوان يافت کـه در زندگی 

بارانـی نديده باشـد، بنابراين باران ديده صفتی نیسـت که 

آن را بتـوان بـه گرگـی اطالق کـرد و گرگ ديگـر را از آن 

مسثتنا دانسـت. بنابراين باران ديده امتيازی در گرگ ايجاد 

نمی کنـد و تجربه ای بـه او نمی آموزد اما لفظ نزديک به آن 

معنـی، باالن اسـت. در برهـان قاطع چنين معنی شـده 

اسـت: »تله ای که بدان جانوران گيرند.« و طبيعی اسـت، 

گرگـی کـه يـک بـار در تله افتاده و از آن جسـته اسـت، 

مجّرب و سـرد و گرم چشـیده اسـت و می توان شـخص 

زیرکسار و دنيا ديده را بدان تشبيه کرد... 

و بـا ايـن اسـتدالل کلمـۀ بـاران در بیـت ایـرج ميـرزا را به 

صـورت بـاالن تصحيح کـرده اسـت )محجـوب 1342: 242(. 

فيروز منصوری گفته است: 

 همـۀ گرگ هـا بـاران را می بينند. ديگـر مجرب يا 
ً
اصـوال

نامجـرب بـودن آن ها مطرح نمی شـود و از طرفـی تا کنون 

چـه کسـی و با چـه وسـیله ای گرگ هـا را آزمایـش کرده 

اسـت تـا بـاران ديـده و ناديـده اش را تشـخيص دهد و 

مجـرب و نامجـرب بـودن آن هـا را تعيين کنـد... به نظر 

رک اسـت. 
ُ
اينجانـب صورت اصلی گرگ نیسـت بلکه ک

يعنی پوسـتين باران ديده ... که باران های زيادی در آن اثر 

نکرده )منصوری 1357: 57(.

در کتاب ریشـه های تاریخی امثـال و حکم )پرتوی آملی 1369: 

874( و معانـی و بیـان همايـی )همايـی 1370: 196( هم شـکل 

»باالن ديده« به معنی »دام ديده« تأييد شـده است. در فرهنگ 

بـزرگ سـخن، با اسـتناد به لغتنامـۀ دهخـدا و فرهنگ معین 

»باران ديـده« )انـوری 1381: 6142( و نيـز در آثـار ديگری مانند 

غیاث اللغات )رامپـوری، غیاث، ص 735(، فرهنگ لغات عامیانه 

و معاصـر )ثـروت و انزابی نـژاد 1377: 686(، فرهنگنامۀ شـعری 

)عفيفـی 1373: 3149(، فرهنـگ فارسـی عامیانـه )نجفـی 1387: 

1232( و فرهنـگ بـزرگ ضرب المثل هـای فارسـی )ذوالفقاری 

1388: 1508( و همچنيـن، مقالـۀ »گـرگ باران ديـده« )حاکمـی 

1352: 52( شـکل پرکاربـرد آن يعنـی »گرگ باران ديـده« آمده 

است.

بدين سـان می تـوان، نتيجـه گرفت کـه بسـامد باران ديده 

نسـبت به باالن ديده در آثار مختلف بیشـتر اسـت. بنابراين 

شـکل صحيـح ايـن ضرب المثـل همـان »گـرگ باران ديده« 

اسـت. اکنـون در اثبـات ايـن مدعا داليـل ديگری نيـز بيان 

می گردد:

یـک. در گویش هـا و زبان هـای محلـی ایـران نيـز ايـن 

عبـارت به صورت باران ديده کاربـرد دارد و حتی يک مورد به 

شـکل »باالن ديـده« يـا »پاالن ديـده« يافت نمی شـود. برای 

مثـال: در زبان لری: گرگ بارو ديه )گرگ باران ديده( )عسـکری 

عالـم 1388: 348(، در زبـان کردی به شـکل »گورکی راوديده« 

يعنـی گـرگ باران ديـده )مـردوخ 1388: 1144( و در گویش های 

مختلـف فارسـی نيـز، ماننـد گویـش شـیرازی و کازرونی 

)بهروزی 1348: 505(، گویش مردم کرمان و ... به شـکل»گرگ 

بارون ديده« به کار می رود )پورحسینی 1370: 390(.

دو. گرگ هـا در فصـل زمسـتان و اوايـل بهـار زاد و ولـد 

می کنند )فرهنگ حیات وحش، ص 50(. در فصل بهار و تابسـتان 

گلـه در يـک مـکان باقـی می مانـد، امـا در پاييز و زمسـتان 
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گرگ ها مجبورند برای يافتن غذا مسـافت زيادی را طی کنند 

)کانـزی 1388: 50(. اگـر چه اغلب حيوانات در بارندگی و رعد 

و بـرق به دنبال پناهگاه هسـتند، اما گرگ گرسـنه برای يافتن 

طعمه مسـیرهای طوالنی را در بـرف و باران طی می کند و در 

اصطالح  باران ديده و باتجربه می شود.

سـه. در اسـاطير جهـان پيوندی ميـان گرگ و بـاران ديده 

می شـود. گرگ يکی از شـکل هايی اسـت که مردم باستان به 

زئـوس داده بودند و برای اين منظِر زئوس انسـان ها را قربانی 

می کردنـد و تا زمانی که جـادوی زراعی حاکم بود، اين عمل 

بـه عنـوان پايانی بر قحطـی و خشکسـالی و هرگونه بالهای 

طبيعـی ديگـر اجرا می شـد. آنـگاه زئـوس بـاران می باراند، 

مـزارع را بـارور می کـرد و بادها را جهـت می داد )آلـن گربران 

1385: 716(. شـايد پيونـد ابهام گونه ای که کـزازی در توضيح 

بیـِت خاقانـی »تير باران سـحر دارم سـپر چـون نفکند/ اين 

کهن گرگ خشـن بارانی از غوغای من« بيان کرده اند، ریشـه 

در اين پندار اسـاطيری هم داشـته باشـد )کزازی 1378: 448(. 

»کهـن گرگ خشـن بارانی« در اين بیت اسـتعاره از آسـمان 

ابری و کبود رنگ است.

چهار. نظر رشـیدی و کسـانی که باران ديده را کاربرد عوام 

می داننـد نادرسـت اسـت؛ زیـرا در آثار بزرگان شـعر و ادب 

فارسـی، مانند نظامی به همين شـکل باران ديده به کار رفته و 

آن سخن سـرايان بـه ارتباط گـرگ و باران اشـاره کرده اند. در 

ذيل نمونه هايی از اين کاربرد بيان می گردد: 

ــر ــرگ پيـ ــد آن گـ ــا ترسـ ــاران کجـ ز بـ

کـــه گرگينـــه پوشـــد بـــه جـــای حریـــر

)نظامی، شرفنامه، ص 188(

گـــرگ از دمـــه گـــر هـــراس دارد

ــالس دارد  ــد و پـ ــود نمـ ــا خـ بـ

)همو، لیلی و مجنون، ص 214(

ز تيغـــش زخـــم سیرابیســـت دل را تشـــنه کـــم مانـــم

ـــده ای دارم ـــرگ باران دي ـــیده صحرا گ ـــن تفس دري

)حزين، دیوان، ص 209(

تـــر نگـــردد از زرقلبـــی کـــه در کارش کننـــد

يوســـف بی طالـــع مـــا گـــرگ بـــاران ديـــده اســـت

)صائب، دیوان، ص 713(

و بیت زیر از دیوان محمدقلی سليم:

ـــی ـــزد ول ـــردون بپرهي ـــر گ ـــکم مگ ـــم از اش گفت

نیســـت بيـــم از گريـــه ام ايـــن گـــرگ باران ديـــده را 

)نقل از عفيفی 1373: 2149(

و يا ابيات ایرج ميرزا:

ــت  ــم گرف ــار باران ــوی ي ــه ک ــم ب  دوش می رفت

 از ترس هـــای فلـــک بـــا چشـــم گريانـــم چـــه بـــاک

ــه رحــم ــد ب  کجــا زآه اشــک مظلومــان دلــش آي

 همانــــا گـــرگ بـــــاران ديـــــده بـاشـــــی

ــده ام  ــاران دي ــرگ ب ــن گ ــقان م ــان عاش  در مي

ـــده ام  ـــاران دي ـــرگ ب ـــود گ ـــف خ ـــراق يوس  در ف

گــرگ بـــاران ديــــده باشـــد ظالــم روبـــاه بـــاز 

 تــــو خيــــلی پـــــار دم سائيـــــده بـاشــــی 

)دهخدا 1370: 1300( 

چــرخ روبــه بــاز را از اشــک گلنــارت چــه بــاک

بـــر ســـر آن گـــرگ از ايـــن بـــاران فـــراوان آمـــده )کاتبـــی( 

)همان 1370: 1300(

طعــن صــد  بــا  نمی کنــد  تــو  رخ  تــرک 

ـــاران ديـــده اســـت )مســـیح کاشـــی( ـــده گـــرگ ب ايـــن مـــردم دي

)محمد پادشاه، آنندراج، ص 3569(

فهميــده ای زیرکــی  گوســفندی 

ــده ای  ــرگ باران ديـ ــالی گـ کهنه سـ

)اقبال الهوری 1382: 86(
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