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(1352: 1894/4) پس از نقل ابيات زير،  ــدا در امثال و حكم دهخ
ــرح و توضيحی نوشته است: ربيعة الرقي. منقول  بدون هيچ ش

از فارسي.
ــرًة  ــال م ــوء إذ ق ــب الس ــت كذئ فأن
ــل ــان مرم ــب غرث ــة، والذئ لعمروس
ــببتني؟ ــی كل قوٍل س ــت التی ف أ أن
ــام أول ــال: ذا ع ــی ذا؟ ق ــت: مت فقال
ــت غدرة ــدُت العام بل رم ــت: ول فقال
ــأكل! 1 ــی ال هنا لك م ــك كلن فدون

ــتی كه روزي در حالی  ترجمه: تو مانند گرگ بدكاری هس
كه گرسنه و بی توشه بود به بره ای گفت: «آيا تو همانی كه 
مرا دشنام داده اي؟» [بره] گفت: «چه وقت؟» [گرگ] گفت: 
«سال گذشته». پس [بره] گفت: «من امسال به دنيا آمده ام؛ 
تو فريب به كار بسته ای. پس مرا بخور كه از گلويت پايين 

نرود!»
اين ابيات در مجمع االمثال (ميدانی، 2003: 378/1) نيز بدون اشاره 

به ريشه و خاستگاه آن فقط ذكر شده است. 
ــر  ــان دادن تأثي ــرای نش ــق (1386: 33) ب ــدی محق مه
فرهنگ های مختلف در يكديگر می گويد: «و يا داستان گرگ و 
بره را كه ... عينا در شعر الفونتن2  شاعر قرن هفدهم ميالدی 

به اين تعبير: 
Et je sais que de moi tu medis lan passe
Comment Laurais – Je fait si je netais pas ne ?

ــود، پيش از او آن را در شعر ربيعة رقی شاعر عرب  ديده می ش
در قرن سوم می بينيم: 

أ أنت الذی ...

ــت كه اين ابيات عالوه بر ديوان ربيعة  نكته قابل تأمل اين اس
الرقی، درگذشتۀ 198 هـ ، ( 1404: 111) در ديوان مجنـون ليلی، 
ــتۀ 68 هـ ، (1410: 75) نيـز آمـده، كه بيش از يك قرن  درگذش

قبل از ربيعة الرقی زندگی می كرده است. 
ــی بيش از يك قرن قبل از  ــا توجه به اين كه مجنون ليل ب
ــته،  ربيعة الرقی و الفونتن بيش از ده قرن پس از آنها می زيس
ــت كه اين مضمون عربی است؟ ايرانی است؟ و  سؤال اين اس

يا فرانسوي؟ 
برای پاسخ به اين سؤال الزم است كمی به عقب برگرديم:

قديم ترين ريشه را براي اين داستان در افسانه های ازوپ (ازوپ، 
1373: 61) كه 6 قرن قبل از ميالد می زيسته می بينيم:

گرگی با بهانه جويی از بره ای به او گفت: تو آب رودخانه را 
گل آلود كرده اي. بره گفت: من از پايين رودخانه آب خوردم 
ــال  نه از باال، چگونه آب را گل آلود كرده ام. گرگ گفت: س
ــردي. بره گفت:  ــته پدر مرا از خوردن آب محروم ك گذش
ــده بودم. گرگ گفت: تو در  من در آن زمان از مادر زاده نش
جواب دادن در نمي مانی ولی من در هر حال تو را مي خورم.

ــد،  اين احتمال كه الفونتن مضمون فوق را از ازوپ گرفته باش
ــت، اما بايد ديد كه چرا دهخدا اين  كامًال عقالنی و منطقی اس
ابيات را ترجمۀ اشعار فارسی دانسته است. احتماًال منبع دهخدا 
ــاب اين ابيات به ايرانيان، محاضرات راغب بوده است  در انتس
ــی (د. 502 هـ) در كتاب محاضرات االدبا  زيرا راغب اصفهـان
ــب، 1420: 763/2) در ذيل عنوان «ابيات منقوله عن الفارسية»  (راغ
اين ابيات را از شاعری به نام ربيعة الرقی از ترجمه های فارسی 

به عربی دانسته است. 
به درستی معلوم نيست كه راغب بر اساس چه منبعی اين 

نكته ای دربارۀ چند بيت عربی در امثال و حكم دهخدا
(داستان گرگ و بره: عربی، ايرانی، فرانسوی، يا يونانی؟)
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ــعار فارسی دانسته است ولی از قراين معلوم  ابيات را ترجمۀ اش
ــالم، در ايران شناخته شده  می گردد كه اين مضمون قبل از اس
بوده است، زيرا انوشيروان در پاسخ به اين سؤال كه فرومايگی 

چيست؟ می گويد:
ــروان): التجني. بمنزلة  ــا محض اللؤم؟ قال (انوش قيل: فم
الذئب الذی هّم بأكل السخلة لعامها فقال لها: أنت شتمتنی 

عام أول (ابن مسكويه، 1952: 52)
ــد: فرومايگی محض چيست؟ گفت: جنايت. مانند  گفته ش
ــاله را كرد و به او گفت  ــی كه قصد خوردن برۀ يك س گرگ

پارسال به من دشنام داده اي.
آنچه جای ترديد ندارد، شهرت اين مثل در ايران باستان است 
زيرا از يك سو راغب آن را از سخنان ايرانيان دانسته و از ديگر 

سو در منابع عربی از انوشروان نقل شده است. 
ــد قديم ترين منبع اين حكايت  ــوع به نظر می رس در مجم
ــتان های ازوپ باشد كه به اشعار الفونتن نفوذ كرده است.  داس
ــو در داد و ستد های فرهنگی ايرانيان و يونانيان، به  از ديگر س
ايران باستان هم انتقال يافته و در دورۀ عباسی از طريق ترجمۀ 
ــبب برخی  ــده و به اين س ــون پهلوی به زبان عربی وارد ش مت
ــأ آن را  ــران از جمله راغب و به تبع او دهخدا، منش صاحب نظ
ايرانی دانسته اند، البته احتمال نفوذ اين انديشه از ايران باستان 
به يونان نيز كامًال منتفی نيست.3 در زبان فارسی ضرب المثل 
ــری از تأثير اين  ــكل ديگ ــرد و خاک نكن»4  ش ــخ گ «روی ي

مضمون در فرهنگ و ادب ايران است. 
ــا (1995: 10) و محمد عثمان  ــتان را نقوال ابوهن اين داس
جالل (1978: 44) از شاعران معاصر عرب، به زبانی ساده و شيوا 
ــتۀ نظم كشيده اند. همچنين، نير سعيدی نيز اين حكايت  به رش
ــی منظوم كرده است. برای اطالع بيشتر در باب تأثير  را به فارس

اين مضمون در اشعار ابوالعالء معری، نك: حلبی، 1373: 61 .
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ــده است؛ برای نمونه ابن خلدون می گويد:  ــه های ايرانی به يونان باستان منتقل ش ــان می دهد برخی انديش ــت كه نش 3. دليل ما بر اين احتمال، وجود قراينی اس
«بعضى را گمان بر اين است كه فلسفه از ايران به يونان رفته است.» نك: (محمدي، 1374: 209)

4. در امثال ايرانی آمده است: گرگی به دنبال بهانه از بره ای بود تا او را بخورد؛ چون هيچ دليل قانع كننده ای برای خوردن بره نداشت به او گفت: تو بر روی يخ 
گرد و خاک كرده ای! برای تفصيل بيشتر، نك: انجوي، 1352: 100.


