
 
 
 
 
 

 *فردا گويد تُربى از اينجا بركن
 

 محمدرضا شفيعى كدكنى   

 

 قرن ترين ابياتِ گلستانِ سعدى كه درانگيزترين و حَلْ ناشدهيكى از بحث

ن بيتت اخير، شايد در قرون گذشته نيز، موردِ بحث و نزاع اهل ادب بوده است اي

ست، در ين گونه آمده اكه در چاپ مُنَقَّح و علمى شادروان استاد يوسفى بد است

 :هشتم، آداب صحبت باب

 امروز دو مرده پيش گيرد مِركَن

 (1)فردا گويد تُربى ازينجا بركن
 

ل در تعليقاتِ جامع مصحح دانشمند كتاب نظر چند تن از اهلِ تحقيت  نقت

واهندگى خ (مِركنِ)امروز تغارِ »است و اجماالً تفسيرِ بيت چنين آمده است:  شده

 خواهد و فتردا كتهگيرد و به اندازه خوراكِ دو مرد از تو آذوقه مىمى تو را پيشِ

د بخواهى خواهد گفت: تُربى از اين زمين بكن و بابتتِ طلتبِ ختو طلب خود را

 (2)»بردار.

                                                 

 545صص ،2، ج «نامهستوده»با عنوان  16، جلد (نامواره دكتر محمود افشار)پژوهشهاى ايرانشناسى . *

- 549. 
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اين معنايى است كه استاد يوسفى بتا در نظتر گترفتنِ شتروعِ معاصتر بتر 

ن حتو  عممته قزوينتى بترياند كته مراند و يادآور شدهسعدى، نقل كرده گلستان

 .كه شايد اشاره به مثلى يا تعبيرى محلى است تصور بوده است

شتايد  «تُترب»مرحو  دكتر محمد خزائلى، حدس زده است كه بته جتاى 

ى يعنت»باشد به معنىِ پيهى كه بر روى شكم يا زير پوست گستترده شتود « ثَرب»

 خود يا چربىِ شتكمِرسد طلبكار را به موى دستِ پرداخت قرض مى چون نوبتِ

 .«(3)دهدمى خويش حواله

شايد نقتل قستمتى از عبتارتِ مرحتو  قزوينتى كته در كتمنِ يت  نامته 

 :تناسب نباشدآمده است بى خصوصى

 آيتد كتهنتين متىچ (وَ اللّهُ اَعْلَمُ بحقيقةِ الحالِ)معنىِ تقريبى به نظر اين جانب »

خواهتد از اج است و مىخواهد بگويد: شخص متقلب بدقول امروز كه محتمى

دو  يعنى تغار بزرگى كه آذوقه)چيزى قرض بكند امروز ي  مِركنِ دو مرده  تو

ا رخواهى مطالبه طلتبِ ختود گيرد ... و فردا كه مىپيش مى (گيردمرد را جامى

تترين چيزهتا را كته قيمتتترين و بىيعنى پست)ي  ترب  گويد:ازو بكنى مى

 .(4)«از اين زمين بكن و عوضِ طلبت بردار (يرازش البُد آن وقت ترب بوده در
 

لتى و سالها بعد آقاى اسماعيل رفيعيان به بررسىِ نظر استتادان دكتتر خزائ

ح كته خطيب رهبر پرداخته و همان نظر قزوينى را تأييد كرده با ايتن توكتي دكتر

 ه وا بركندن از زمينِ شخم نزده و تخم نيفكنده، محال است لذا تأديت چون ترب»

 .(5)«شوداز جانبِ وامدارِغير متديّن تعلي ِ به محال مى

 وجويى كه در مراجعِ ديگر از جمله كتاب ارزشمندِ فهرستِ مقاالتِجست

 فارسى استاد ايرج افشار كرد  و نيز از طري  كتاب فرهنگ سعدى پژوهى دوست

-شناسى استت ترين مرجع سعدىكه جامع -لى فاكل آقاى دكتر كاووس حسن
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 .زندها بر محور همان دو نظر دور مىجه شد  كه تما  بحثمتو

 هكت) «رْبثَ»نظر مرحو  دكتر خزائلى نياز به نقد ندارد، زيرا استعمالِ كلمه 

خ در تتاري (6)هتا استتاى عربى است و معنىِ دقي ِ آن چربىِ شتكنبه و رودهواژه

  از و آن مرحتوفارسى از عصرِ سامانى تا امروز ي  مورد هم شاهد ندارد،  زبان

لمته را مظانِ مشابهتِ صورىِ كلمه در قواميسِ عربى پرداخته و اين ك ناچارى به

 .حدسِ دور از ذهنى را مطرع كرده است يافته و چنين

گار اما نظر مرحو  قزوينى و ديگران با قراينِ عبتارتِ ستعدى كتاممً ستاز

حلى مى يا تعبيرى شايد اشاره به مثل»است واين كه مرحو  قزوينى گفته است كه 

 .حدسِ قابلِ توجيهى است« است

 احتماالً وح  اين است كه اين كنايه يا مثلِ عاميانه ايرانى بسيار كهن بوده 

( 350 - 425درعصرِ سامانى هم رواج داشته است. ابومنصور ثعالبى نيشتابورى )

. در ستتدركتاب گرانقدرِ التمثيل والحاكره اين كنايته قتديمى ايرانتى را آورده ا

پرداخته  (7)«خواهندگان و گدايان و اجامر و اوباش»ويژه امثال و كنايات فصلى كه

ه ها در زبان اين جماعت بوده همتالمثلكه آنچه از كنايات و كرباست كوشيده

 :را نقل كند و در كناركناياتى عاميانه از نوعِ

 .است (چ )روى گشاده، خود سُفته ( 1

 .تشر  و حيا مانع روزى اس( 2

 .اى نخواهد يافتاى برنگيرد علوفههركه حرفه( 3

 .شو  است (رعايتِ آبرو)تمييز ( 4

 .سرمايهگدايى سودى است، بى( 5

 .( سرمايه گداست(8)روزجار)روزگار ( 6
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 !در خانه به جز خانه كسى نيست( 7

امر ايان و اجيعنى از نوادِرِ گد «و مِنْ نوادِرِهم»گويد و چند كنايه ديگر، مى

 :گوينداوباش است كه مىو

 !اى براى او پهن كُناِفْرَشْ لَهُ بَنْفَحَة: شكنبه( 8

. شتتر بنتد مَنْ يُنبدق البَعْر فى اِسْت الجَمَل: كيست كته پشتكل را در ..( 9

 .كند

 .آيدىما كُلِّ وقتٍ تسلمُ الجرّة: هميشه سبو سممت از آب بيرون نم( 10

چترا  ى..نش را نتدار.اِذا لَمْ يَكُنْ لَ َ اِسْتٌ فَم تَشربِ الهَليلَج: تو كه ( 11

 خورى؟مى هليله

 ست كتهادر وسطِ اين گونه كنايات و امثالِ زبانِ گدايان و اجامر و اوباش 

 :گويدمى

 اِقطَعْ / مِنْ هُنا / فَجُلة( 12

 :دقيقاً يعنى

 بر كن / ازينجا / تُربى

اى عربى به فارسى قتديم فجتل و فجلته را تترب معنتى هدر تما  فرهنگ

 «فجل»األرب در ماده از جمله مراجعه شود به منتهى اندكرده

است و بركَن هم فعل  «ترب»پس ترديدى نيست كه كلمه در شعرِ سعدى 

نْ قْطَعْ مِتاِ»و سخن سعدى كلمه به كلمه برابر است با  «اقلع»از بركندن، يعنى  امرِ

 .كه ثعالبى از زبان گدايان و اجامر و اوباش نقل كرده است« هُنا فُجُلة

با اين سندِ قديم كه سه قرن قبتل از ستعدى نوشتته شتده و م لتن، ايتن 

از نوادِرِ گدايان  و خواهنتدگان و اجتامر و اوبتاش نقتل كترده استت،  كنايات را
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ت ايتن تربى ازينجا بتركن / اِقْطَتعْ مِتنْ هُنتا فُجُلتة جتزا كنايتاشود كهروشن مى

جماعت بوده است و درسراسرِ ايران، در ميان اين جماعت، شهرت داشته است و 

نبوده است. سه قترن  «محلّى»فرموده است مثل و كنايه آن گونه كه عممه قزوينى

شتناخته و در شتمارِ نتوادر و كنايتات نيشابور مى قبل از سعدى، ثعالبى آن را در

 .آن را ثبت كرده است خواهندگان و گدايان و اجامر و اوباش

ا از بينيم كه سعدى هم اين ستخن رگرديم مىاتفاقاً وقتى به گلستان بازمى

آيد نمىشيطان با مخلصان بر»مفلسان نقل كرده است و در دنبال اين عبارت:  زبان

 :با مفلسان و سلطان

 نماز استوامش مده آن كه بى

 گرچه دهنش ز فاقه باز است

 گذاردكو فرضِ خدا نمى

 از قرضِ تو نيز غم ندارد

    

 امروز دو مرده پيش گيرد مركن

 فردا گويد: تربى ازينجا بركن

ه بته در زبتانِ ايتن اجتامر و اوبتاش اشتار «هُنتا= » «اينجا»احتمال اين كه 

عضوى ازاسافل اعضاى بَدَن باشد و تُرب هتم كنايته از همتان عضتو و اعضتاى 

ايات اين است كه آنچه ثعالبى از كن دورى نيست، دليل اين نكتهمجاورش احتمال

بتا  كند، همگى مضمونى زشت و ركي  و مناسبنقل مى و نوادِرِ ايشان در اينجا

 .جماعت داردزبان و شيوه گفتار اين

دليل ديگر بر اين كه اينها همه امثالِ مشهور زبان عاميانه اجتامر و اوبتاش 

اند ايتن كته در همتين كرده زبان است و ثعالبى يا ديگران به عربى ترجمهفارسى
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تتو كته ...نتش را  «اذا لم يكُنْ لَ َ اِسْتٌ فم تشربِ الهَلتيلَج»المثلِ كربمجموعه

را سنائى هم در حديقه از زبان مخنثى بدين گونه نظم كترده  «مخور ندارى هليله

 :است

 اى كه در راهىآن بنشنيده

 آن مخنّت چه گفت با داهى

 كه همى شد پىِ گشادِ گِرِه

 بى به سوى زاهِدِ دِهبهرِ بى

 تا بَرو ميوه سُست شاخ شود

 راهِ زادن برو فراخ شود

 چون مخنّث بديد هندو را

 زو بپرسيد و او بگفت او را

 گفت: بگذار تُرّهاتِ خسان

 بى، سم ِ ما برسانشو، به بى

 بى بگوى كز رهِ دردپس به بى

 (9)با چنين ... هليله نتوان خورد
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