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گردان  َزهرالربیع از آثار معروف سیدنعمت اهلل جزایری عالم شیعی قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری و از شا
مجلســی دوم اســت. او عالمی ذوفنون بوده و در ادبّیت هم دســت داشته است، لذا کتاب ُجنگ مانندش 

کرده است: سرشار از لطایف ادبی است و نامش را از این دو بیت اقتباس 
علــی النســیم  مــّر  اذا  صّبــا  یؤلمنــیاصبحــت  الوهــم  یــکاد  الریــاض،  زهــر 
قدحــا احتســی  لطیــف  معنــًی  کل  8(مــن  )ص  تطربنــی  الکــون  فــی  ناطقــة  کل  و 

گفتار بعضی نکات ترجمه و از لحاظ خوانندگان می گذرد. مرجع ما چاپ سنگی، تهران 1298ق. در این 

کمــک ظالــم ترجیحــًا به طور مطلق حرام اســت، هر چند مدخلیتی در ظلم او نداشــته باشــند، مثاًل دوختن 
کنــد، )به همــان اندازه( مانــع ظلم او  گــر خیاط هــم از دوختن لبــاس او خودداری  لبــاس بــرای ظالــم. چــون ا

خواهد شد. )ص14(

کــردی؟ گفت: خامــوش! اینهــا عربی  که چــه  کــرد، رفیقــش نهیــب زد  عربــی در حمــام اصفهــان تیــزی رهــا 
نمی فهمند. )22(

یم ندیدم که چهل سال دنیاپرستی اش  یم صوفی شغل قضاوت را پذیرفت. جنید گفت: مردی رازدارتر از رو ُرَو
را از ما پوشیده می داشت. )37(

زنــی را بــه جرم دزدی گرفتند. منکر شــد. قاضی گفت: قســم بخور! و خورد. طرف بــه قاضی اعتراض کرد که 
مگر نشنیده ای:

یمینــًا  لســارقة  تقبــل  ال  العالمینــاو  بــرّب  حلفــت  لــو  و 

گفت:                                   »اال هّبی بصحنـــــــــک فاصبحینـا«. کدام سوره است؟  قاضی پرسید: در 

گمان کردن در »انا فتحنا لک فتحا مبینا« باشد. )51( گفت:  قاضی 

گر با پایین تر از خود بنشینم، با جهلش مرا می آزارد  گفتند: چرا مصاحبت نمی کنی؟ گفت: ا به ابراهیم ادهم 
گــر با همتای خود بنشــینم بر من حســد مــی ورزد، پس  گــر بــا باالتــر از خــود بنشــینم، بــر من تکبــر می کند و ا و ا

که در صحبتش ماللی نیست. )416( صبحت با آن می کنم 

گفتند: خط هم بلد نیستی. )31( گفت: بلد نیستم.  ُکشتی تعلیم نمی کنی؟  گفتند: چرا  م بدخطی 
ّ
به معل
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 چکیده:
کتاب زهرالبیع از آثار معروف سید 

نعمت هللا جزایری عالم شیعی قرن 
یازدهم و دوازدهم هجری قمری و 
از شاگردان مجلسی دوم است. او 

عالمی ذوفنون بوده و در ادبیات هم 
دست داشته است. لذا کتاب جنگ 

مانندش سرشار از لطایف ادبی است. 
نویسنده در نوشتار حاضر برخی 

نکات کتاب را به خوانندگان عرضه 
می نماید.
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که این آیــه در آن بــود: »ُقْل  امــام جماعــت بعــد از حمد ســوره ای خوانــد 
گفــت:  کــه پشــت ســرش بــود  َکِنــَي اهلَلُّ َوَمــْن َمِعــي« عربــی 

َ
ْهل

َ
ْیُتــْم ِإْن أ

َ
َرأ

َ
أ

کان للذین معک«. حاضران از شــدت خنده،  »أهلک اهلل وحدک، ایش 
کردند. )112( نمازشان را قطع 

که قرآن نمی خواند و شراب می خورد. پسر  مردی پســرش را نزد قاضی برد 
گفت: بخوان. پسر خواند: گفت: خواندن می دانم. قاضی 

ربابــا القلــب  بعد ما شــابت و شــاباعلــق 
حقـــا اهلل  دیــن  ارتیابــااّن  فیـــــه  التــری 

گفت: ایها القاضی! همین دیروز قرآن همســایه را دزدیده، این را  پدرش 
که قرآن را آموخته، به آن  گفت: خدا بکشــدش  گرفته. قاضی  از آنجا یاد 

عمل نمی کند. )114(

گفت:  گفتند: زدن ندارد.  که بدصداســت.  کتک می زد  کســی مؤذنی را 
یهود و نصارا را بر مسلمانان می خنداند. )115(

کمتر از قرض الحســنه اســت؛ زیرا قــرض حتمًا به مســتحق  اجــر صدقــه 
گیرنــده صدقــه ممکن اســت مســتحق نباشــد.  کــه  می رســد، در حالــی 

)127(

کنی، آنچه بدان نیاز و آنچه نیاز نیست در  کالم معصومین را تصفح  گر  ا
کتابی دربــاره آداب تخلی و مکان  گر کســی بخواهد  آن می یابــی، حتی ا
کند، امکانش هســت، حال آنکه در خبری از اخبار  و شــرایط آن تألیف 

کلمه: »هیوال و صورت و عقول عشره« را نمی یابی. )164(

اینکه آورده اند قتیل عشق )به شرط عفت( شهید است؛ یعنی در ثواب 
مثل شهید است. )198(

گــذارده ام که تو از  ک  بخیلــی به معشــوقش نوشــت: صورت خــود را بر خا
من راضی شوی. جواب داد: یک دینار بفرست تا من صورت بر صورتت 

بگذارم. )173(

سائلی بر دِر عالمی نحوی ایستاد. نحوی گفت: »انصرف«. سائل گفت: 
گفت: یک چیزی بدهید سیبویه برود. )176( »اسمی احمد« نحوی 

که تو را به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر  قلندری یکی را قسم می داد 
گفت: از آن تعداد هر یک را اسم ببری،  یک سکه به من بده. آن شخص 
کرد بــه شــمردن: »فرعون، شــداد،  یــک ســکه ات می دهــم. قلندر شــروع 
گفت: اینها  گفت: اینها پیغمبر نیســتند. قلندر  نمرود ...«. آن شــخص 

ادعای خدایی داشتند، تو به پیغمبری قبولشان نداری؟ )181(

دو دختر خدیجه که به عثمان دادند، از شوهر قبلی خدیجه بود، بعضی 
کرده بود. )186( که او بزرگ  گفته اند دختران خواهرش بودند  هم 

گر هم قلبًا تواضع  که: »من تواضع لغنّیٍ ذهب ثلثا دینه«؛ یعنی ا گفته اند 

ی خر ســوار کرده بود، گفت: چه  کســی، دیگری را ترحمًا پشــت سرش رو
یــم؟! صاحب  خــر خوبــی داری؟ ســاعتی بعد گفت: چــه خر خوبی دار
گفت: می ترســم ســاعت دیگر بگویی: چه خر خوبی  کرد و  خر پیاده اش 

دارم؟! )35(

بــه عربــی گفتنــد: چــرا در راه مســلمانان ادرار می کنی؟ گفــت: من هم از 
مسلمانانم! )37(

گر به  گفــت: ا گفتند: نمی ترســی؟  زن بــدکاره ای شــب بیــرون آمده بــود، 
که او مرا  گر به شــیطان بر بخورم  که همان را می خواهم و ا مردی بر بخورم 

می خواهد. )35(

عربــی بــه جام آمــده بود تا با جامــی مناظره کند. مردم جمــع بودند و قرار 
کننــد. عرب بــه عربــی از جامی پرســید:  شــد آن دو بــه عربــی صحبــت 
فارس هــا بــه جــای »الأعلــم« چــه می گوینــد. جامــی گفــت: »نمی دانم«. 
همــه گفتنــد جامــی نمی دانــد و دور آن عــرب جمــع شــدند تــا روزی که 
کرد یک  عــرب می خواســت بــرود، جامــی جلو رفــت و از عرب خواهــش 
یختند  یشــش را از باب تبرک بــه او بدهد. این خبر پیچید. مردم ر مــوی ر

یش برای عرب نگذاشتند. )58( و ر

یــا در آن نمی آمیزم.  اشــعب را گفتنــد: نمــاز ســبک می خوانی؟ گفــت: ر
)56(

گر موســی همین را نــزد فرعون  عربــی بعــد از آنکــه پالــوده خــورد، گفــت: ا
می برد، ایمان می آورد، اما او عصا برد. )58(

اســلم امیر خراســان قبــر ایرانی ها را می کند که درهــم را از دهن مرده ها در 
آورد تا ضرب المثل شد: »األم من أسلم«. )59(

کــرد. قاضی حکم بــه احراق او  گورســتان دفن  گله اش را در  کســی ســگ 
کرد.  نمود. گفت: یا قاضی، ســگ مرحوم گله اش را وقف حضرت شــما 

کن، به سالمت! )60( گفت: پس برو وصیتش را عمل  قاضی 

دو طــرف دعــوا نزد قاضی رفتند، یکی شــان شــیر به رشــوت بــرده بود، آن 
که من  یکــی قــوچ. قاضــی حکم به نفع اولــی داد. دومی با اشــاره رســاند 
یخته،  قــوچ آورده بــودم. از خانه قاضی خبر آوردند که قوچ ظرف شــیر را ر

کرد. )60( حکم را معکوس 

عقــل مــرد را از ســه چیــز می فهمنــد: فرســتاده اش، نامــه اش و هدیه اش. 
)79(

کــه هــر یــک از بندگانــش نماز خــوب بخواننــد، آزاد  کســی قــول داده بــود 
یا نماز می خواندند و آزاد می شدند. ماوقع  می شود. برده ها یکی یکی به ر

گفت: »َخّدعنا هلل، ُخدعنا له«. )93(    گفتند.  را به او 
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نکرده باشد، دست کم تقوای لسان و جوارح را رعایت نکرده است. )197(

شغل قصابی بهتر از شاعری است؛ چرا که سگ ها محتاج قصاب ها هستند، اما شاعران )مداح حکمرانان( 
کمتر! )209( محتاج از سگ 

گفت: »الحطب الرطب«. )223( از یکی پرسیدند، اول سوره دخان چیست؟ 

کــرد، آیه: »یا معشــر الجن و االنــس...« را بخوان! گفت: همه ســگ ها وارد  گر ســگی حمله  بــه مزیــد گفتنــد: ا
نیستند، چوب بهتر است. )224(

کمی به او داد.  کارمزد  که اعمال سخت را به جای او انجام دهد و آخر  گرفت  یک خراسانی در مکه اجیری 
کس  گفت: هر  گفت: این چیســت؟  کوبید. خراســانی  کعبه  کعبه بودند، اجیر ســرش را به دیوار  جلوی رکن 
کلــه اش محتکم تــر به اینجا بخورد، اجرش بیشــتر اســت. خراســانی چنــان کله اش را بر دیــوار زد که بی هوش 

افتاد. )224(

گر من دهن لق بودم از پنج سال  مردی با کنیز زنش نزدیکی کرد و به او گفت: به خانم چیزی نگو. کنیز گفت: ا
که خانم با نّداف رفیق شده است. )227( پیش به این طرف به شما می گفتم 

که بــه خانه ام می روم، این ننه  پیش نمــاز در ســوره خواند: »فأین تذهبــون«. عربی آنجا حاضر بود، گفت: من 
کجا می روند. )230( مرده ها هم نمی دانم 

کسی که بر پیشانی اش جای مهر بود، بر در خانه ای به گدایی ایستاد. گفتند: تو که در چهره ات سّکه داری؟ 
گفت: آری! ولی نقش ندارد. )231(

از یکی پرســیدند: عیســی باالتر اســت یا موســی؟ گفت: عیســی مرده زنده می کرد و موســی با یک مشت آدم 
کشت. عیسی در گهواره حرف می زد و موسی در هشتاد سالگی می گفت: »واحلل عقدة من لسانی«. )235(

گفت: معطلش نشــو، ماتحت این  شــیخ بهایی به شــاه عباس نماز حاجت یاد می داد. دلقک شــاه عباس 
نمی تواند وضو نگه دارد! )276(

اثبات دعوی اجماع نزدیک به ُمحال است. )327(

محبت را چهل سال می توان پنهان داشت، عداوت را یک روز هم نمی توان! )384(

یارت می شود. )391( کنون قبرش در بغداد ز سهروردی1 اعتقاد حکما را با زندقه آمیخته بود، مع ذلک ا

امیر تیمور زارع زحمتکش تنگدســتی را دید. پرســید: اسمت چیست؟ گفت: تیمور ... و همه مشخصاتش 
مثــل امیــر تیمــور بود، حتی طالعش هم مانند امیر تیمور بود و هر دو متولد برج دلو بودند. امیر تعجب کرد. آن 

گفت: تعجب ندارد، دلو من خالی بود، دلو تو ُپر! )371( مرد 

یاد  شــاه عبــاس بــه میــرزا حبیــب اهلل صدر گفــت: تو در نظــر من مثــل امــام زین العابدین هســتی، اال اینکــه ز
ی دســتخطی خواست، فورًا  وســاطت و شــفاعت می کنی. میرزا قول دارد دیگر نکند. حین خروج کســی از و
نوشــت. گفتند: همین االن گفتی دیگر ســفارش نمی کنم. گفت: همین ها هســتند که من را در نظر شاه امام 

گر برای شاه قدمی بر ندارم، می شوم شمر بن ذی الجوشن! )397( کرده اند، ا زین العابدین 

ردی صاحب عــوارف المعارف صوفــی رفیق خلیفه عباســی مدفون در بغــداد را با شــهاب الدین یحیی  1. ســید نعمــت اهلل، شــهاب الدین عمــر ســهرو
ردی فیلسوف در حلب اســت و آنکه در بغداد  ردی فیلســوف که به دســت ایوبیان در حلب کشــته شــد اشــتباه کرده است. قبر یحیی ســهرو ســهرو

ردی است. مدفون است، عمر سهرو
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