صوفی ار باده به اندازه خورد

سیزده ص0فحه از کتابِ م0عروفِ »راح0ةال0صدور و آیة الس0رور در ت0اریخِ آلِ س0لجوق« فصلی اس0ت ب0ه
ن0امِ »ف0صلٌفیالش0راب« 1که وق0فِ رواش0مردن و ح0اللکردنِ ش0راب ب0رایِ ح0ضرتِ خ0داون0دِ ع0ال0م ،
پ 00ادش 00اهِ بنیآدم  ...س 00لطان غیاثال 00دین کیخس 00رو ب 00ن ق 00لج ارس 00الن از س 00الطینِ س 00لجوقیِ روم
ش0دهاس0ت .مح0مدب0ن علی ب0ن س0لیمان ِ راون0دی ،ن0ویسنده )وازاین پ0س راون0دی( در آغ0ازِ ف0صل
میگوید:
....م00 0صلحت چ00 0نان دید که چ00 0ون پ00 0ادش00 0اه را اق00 0تدا و تَقَیُّل )پیروی( ب00 0ه
م00حاس 0نِ اخ00القِ س00الطینِ ع00راق و خ00وراس00ان )ه00مهج00ا ب00ه همین شکل در این
کتاب( واج0ب اس0ت و از ب0زم و رزم ن0اگ0ذیر  ،ت0دبیرْ آن کردم که ش0رابْخ0ان0هیِ او
ن0امش0روع ن0باش0د و م0طبوعِ کبارِ ع0ال0م ش0ود و س0اخ0نت و پ0رداخ0نتِ آن ب0ه وج0هِ ش0رع
بوَد 2...
این که راون0دی چ0گون0ه از عه0دهیِ چنین تکلیفی ب0رآم0دهاس0ت ،ت0صویرِ خ0وبی ب0ه دس0ت خ0واه0دداد
ت00ا ج00معِ بینِ دینداریِ س00لسلهه00ایِ ایرانی و ح00فظِ میراثه00ای ایرانِ کهن را ممکن میکند .امیرانی
که میخ00واس00تند در ق00ال 0بِ پ00ادش00اه00انِ س00اس00انی و ش00اه00انِ اس00طورهای ظ00اه00ر ش00ون00د ب00اید آدابِ
ب00ادهن00وشیه00ای این پ00ادش00اه00ان را )ه00مانگ00ون00ه که ف00ردوسی از به00رامِگ00ور ن00قل میکند( 3ب 0هج00ا
میآوردن0د .از ط0رفِ دیگر مش0روعیتِ م0ذه0بی ه0م دس0تاویزی ن0بود که یک امیرِ غ0زن0وی ،س0لجوقی،
خ0وارزمش0اهی و یا دیگران ب0توان0د از آن ب0گذرد .چ0ارهای غیراز این ن0بود که »ب0اده« ش0رعی ش0ود و
 1محمد بن علی بن سلیمان راوندی ،راحةالصدور و آیة السرور در تاریخِ آلِ سلجوق ،به تصحیحِ عباس اقبال و بازنگری و
حاشیهنویسی ،مجتبا مینوی ،چاپِ امیرکبیر سالِ  ۱۳۶۴،مابینِ صفحههای  ۴۱۶تا  ، ۴۲۸این کتاب در بین سالهای
 ۵۹۹تا  ۶۰۳هجری قمری تالیف شده است.
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 3در ج0ایج0ایِ ش0اه0نام0ه گ0رایشِ ش0اه0ان و په0لوان0ان ب0ه می و میگُ0ساری من0ایان اس0ت .ام0ا آنچ0ه در اب0تدایِ پ0ادش0اهیِ به0رام گ0ور
میبینیم مج0موع0های از عش0رته0ا و م0عاش0رته0ایِ ش0اه ب0ا اق0شارِ م0ختلفِ م0ردم اس0ت که ت0صویرِ ِخ0وبی از میگ0ساریه0ای ش0اه0ان
و م0قایسهی آن ب0ا دیگران ب0ه دس0ت میده0د .همچنین داس0تانِ ح0رام کردن و دوب0اره ح0الل ش0مردنِ ب0ادهن0وشی نیز در همین ف0راز از
ش0اه0نام0ه ذیلِ داس0تانِ »کودکِ کفشگر ب0ا شیر و ح0الل کردن به0رام گ0ور می را« آم0ده اس0ت ن0گاه کنید ب0ه همین ع0نوان ذیلِ
پادشاهی بهرام از جمله در شاهنامهی ژولمول  ،کتابهای جیبی جلدِ  ۵صفحهی ۲۹۰

آدابِ آن از نو تعیین و تدوین گردد.
اکنون میبینیم که راون0دی این م0هم را پ0س از گ0ذش0تِ بیشاز یک و نیم ق0رن س0لطنتِ س0لجوقیان
عه0دهدار ش0ده اس0ت ،ح0اللکردنِ ش0راب ب0رایِ دودم0انی که در ت0عصبِ دینی و ب0ه کرسین0شان0دنِ
مذهبِ حنفی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
اگ0ر در ه0مهیِ ج0هان منصبی از م0ناص0ب ج0ز اص0حابِ ب0وحنیفه کسی داش0تی ب0ه
زخ 0 0مِ شمشیر بیرون کردن00 0دی و ب00 0ر اص00 0حابِ ام00 0امِ اع00 0ظم )اب00 0وحنیفه( م00 0قرر
داش0تندی  ،چ0نانک س0لطان مح0مدِ م0اضی -قَ0دَس اهلل روح0هُ ع0زیز -چ0ون مسج0دِ
ج 00ام0 0عِ اص 00فهان ن 00ظامامللک )پس0 0رِ ن 00ظامامللکِ م 00عروف( ب0 0هس 00بب ت 00عصب ب 00ر
اصحابِ شافعی مقررداشت ،سرها بفرمود بریدن4 ...
ت 00ازه اینه 00ا اه0 0لِ س 00نت و ح 00دیث ب 00ودن 00د و پس0 0رِ وزیر ه 00م پش 00تیبان 00شان ب 00ود وگ 00رن 00ه شیعیان و
ع00قلگ00رایانِ سُنّی را ـ از اش00عریان گ00رف00ته ت00ا م00عتزل00ه-ـ ه00مهج00ا ب 0هن00امِ رواف00ض ل00عن میکند ،یکب00ار
رافضی را دشمنِ ابوبکرِ صدیق میخواند و در توصیفِ علیبن ابیطالب میگوید:
آن ش 00جاعی که نُخس 00ت -دس 00ت که ب 00ه خ 00ون ریخنت ب 00رآورد -دش 00منِ ب 00وبکرِ
ص00دیق را کشت ،م00ار را ب00ه دو نیم کرد و رافضی را بیم کرد که م00ن از دش00منانِ
صدّیق بیزارم  ،همه ایشان را آزارم…5
از همینج00ا میت00وان م00جسّمکرد ن00گاه ب00ه کسانی که ج00زوِ هیچکدام از ف00رق 0هه00ای اس00المی ن00بودن00د
میتواند چهمایه خشن و تا چهاندازه غیرِ منصفانه باشد.
ج0زایِ ایشان که ب0ا خ0دای ت0عالی ح0رب کنند یعنی ف0رم0انِ خ0دا و رس0ول ب0گذارن0د
و ب0 0هج 00ا نیارن 00د و خ 00الف 00ش کنند و سعیِ ف 00سادِ زمین کنند آن اس 00ت که کِشان
بکشند یا بیاویزن 00د یا دس 00ت و پ 00اه 00اش 00ان م 00خال 00ف ب 00برن 00د یا از ج 00هان و میانِ
مس0لمان0ان ب0هدرکنند و کدام ف0ساد از این ب0دت0ر اس0ت که دبیری رافضی یا اش0عری
ـ-که چ0ندانکه ب0اش0ند دبیرانِ ب0ددین از این دو م0ذه0ب ب0اش0ند-ـ ق0لم در ام0الکِ
مس0لمان0ان کشند  ...و خ0راجِ ام0الک و م0اله0ایِ بیتامل0ال -در ش0ریعت -ه0مه
ب 00ر لشکرِ اس 00الم ح 00اللت 00ر اس 00ت از شیرِ م 00ادر و غ 00زوِ کفار ه 00م س 00ببِ غنیمتِ
4
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دنیاس 00ت و ه 00م وسیلتِ ث 00وابِ آخ 00رت و ج 00زیةالیهود و سَ 00رگِ 00زیَتِ )خ 00راج(
ب00ددینان ب00ر پ00ادش00اه00ان از گ00وش 0تِ ق00رب00ان م00باحت00ر اس00ت که اگ00ر دبیرانِ ب00ددین
بگذاشتندی پادشاهان همهیِ آن خوردندی6 .
چ 00ندانکه م 00شهود اس 00ت ن 00اراحتیِ او از چ 00پاولِ یهودیان و کفاردرواق 00ع رافضی و اش 00عری ب 00ودنِ
م0ام0ورانِ م0الیاتی اس0ت وگ0رن0ه م0الِ ایشان را از گ0وش0تِ ق0رب0ان ح0اللت0ر میش0مارد .از ق0ضا م0أم0ورانِ
رافضی و اش 00عری چ 00ون اه0 0لِ م 00حاس 00به و ض 00بط و رب 00ط و ب 00ه اع 00ترافِ راون 00دی »دبیر« ب 00ودن 00د از
بیرویگی در ام0رِ م0الیاتگیری ج0لوگیری میکردن0د و م0ان0ع میش0دن0د که پ0ادش0اهِ اس0الم! ه0رگ0ون0ه
س00تمی که ب00خواه00د روا ش00مارد .چ00نانکه از ش00اه00د ب00اال فهمیدهمیش00ود راون00دی م00الیات را ام00ری
ص0رف0اً م0رب0وط ب0ه درآم0د منیدان0د و ب0ه آن ن0گاهی ایدئ0ول0وژیک دارد .در ش0رایطی که سیاس0ته0ا و
رف0تاره0ای حکوم0ت ب0ا مش0روعیت رن0گ میگیرد ،ال0بته م0ام0وریتِ ح0الل کردنِ ش0راب که ب0رگ0ردنِ
اوس0ت ،بسیار دش0وارت0ر ه0م خ0واه0دش0د .ب0اید چ0ارهای ان0دیشید و مت0ایلِ ب0ادهخ0واه0ان و ب0ادهخ0وارانِ
حکومتی را -تا جایی که ممکن است -وجاهتِ شرعی داد .مبادا که :
چ00اکرانِ ش00رابخ00ان00ه در حت 0تِ م00قتضایِ ع00قوب 0تِ این خ00بر بیایند که ل00عن اهلل فی
اخلمرِ عشرةً )ده نفر در امرِ شراب مستوجبِ لعنتِ خدایند(
فروشنده
 (۱بایعها
خریدار
 (۲مشتریها
تولیدکننده
 (۳عاصرها
سفارشدهندهیِ تولید
 (۴مُعْتَصِرها
نوشنده
 (۵شاربها
تقدیم کننده
 (۶ساقیها
حملکننده
 (۷حاملها
 (۸احملمولة الیه سفارشدهندهی ِ حمل
 (۹املُدمن علیها اجازه دهنده و هموار کننده
آن که سودی از آن به جیب میزند 7
 (۱۰آکل ثمنها
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ب0اید ت0دبیری ان0دیشیدکه خ0داینکرده! اف0رادِ ش0رابخ0ان0ه م0صداقِ هیچکدام از لعنتیه0ای فه0رس0تِ
ارائ0هش0ده ن0گردن0د و در عینِح0ال دق0تکرد که در وح0لهی نخس0ت آرایش ِ ب0زم ض0ایع من0ان0د واز آن
دش00وارت00ر ه00مان ج00معیت و ن00شاط و م00ناف00ع که از خ00وردنِ خ00مرِ بسیارِ ح00رام ح00اص00ل میآید از ن00وعِ
ح0الل0ش ه0م ح0اص0ل ش0ود .س0وم -و از ه0مه م0همت0ر -مس0تی ه0م داش0ته ب0اش0د و ه0نوز ح0الل ب0اش0د و
ح0اللب0ودن و مس0تی آوردن ال0زام0اً م0ناف0اتی ن0دارن0د چ0را که »در م0ازن0دران ن0ان ه0م مس0تی میکند و
تخمِ بنج )بنگ( و غیرِ آن از ادویه هم مستی کند«
در اینجا راون0دی ب0رایِ اث0باتِ امکانِ وج0ودِ »ش0رابِ ح0الل« ب0ه ش0واه0دی ت0وس0ل میج0وید که اه0لِ
شریعت تردیدی در آن نکنند.
 -۱از عبداهلل بن مسعود 8روایت میکند که گفت:
م0ن ب0ا ص0حاب0ه ب0ودم که پیام0بر حکم ب0ه حت0ریمِ خ0مر داد و ت0نها ب0ودم که حکم ب0ه م0باح ب0ودن داد و
پیغمبر از بهرِ مصلحتی چیزی حرام کند و چون آن زمان بگذرد مباح گرداند.
 -۲در حَ0جةال0وداع ب0رای پیغمبر که ت0شنه ب0ود نبیدِ مت0ر )ش0رابِ خ0رم0ا( آوردن0د ب0بویید .تیز ب0ود،
آب خواست و برآن نهاد و بازخورد .کسی پرسید این حالل بود یا حرام ؟ گفت حالل.
 -۳ع0مَر چ0ون م0ثلّث 9ب0دید پ0سندید  ،گ0فت دیوش ب0گذش0ت و ب0ادِ دیوانگیاش بنشس0ت  .آن0چ
مب00انْ00د ح00الل اس00ت ....و نبیدِ خ00رم00ا و میویز )م00ویز/کشمش(چ00ون ان00دک طبخی بیاب00د ح00الل
شود.
 -۴از ع0بداهلل ع0باس از نقیعِ مت0ر)میوهی خیسان0ده ب0هویژه م0ویز( و زبیبِ م0طبوخ )میوهی خشکِ
خیسان00ده و پ00خته ب00ه ویژه م00ویز( و نبیدِ عس00لی و حِنطی و شَعیری)ش00رابِ عس00ل ،گ00ندم و ج00و(
پرسیدند گفت یکی دو سه باز خور چون به مستی رسید بگذار.
 -۵آوردهان0د که ع0ربی از کوزهیِ ع0مر ن0وشید و مس0ت ش0د .ع0مر او را ح0د زد  ،ع0رب گ0فت از
اِداوهیِ )قُمقمه( تو خوردم! امیراملومنین گفت من حد بر مستی زدم نه بر خوردن.
 -۶ع0مر گ0فت م0ا گ0وش0تِ ش0تر میخ0وریم و نبید ب0ر س0رِآن مین0وشیم ت0ا گ0وش0ته0ا در شکم ب0بُرد و
هضم شود.
 -۷علی روایت کرد از پیغمبر که م0ن نبید را ح0رام کردهب0ودم اکنون اج0ازهمیده0م ب0خورید ام0ا از

 8در شان ِ ابن مسعود تصریح میکند که» :هر که در خبری صحاح از او انکار کند کافِر است« رجوع کنید به
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 9نوعِ حاللِ شراب که پس از این طرزِ ساختنش خواهد آمد .مثلث را سهیکی و سیکی هم میگویند و شاید »سگی « شکلِ
دیگرِ همین واژهیِ اخیر باشد.

مُسکر پ0رهیز کنید  .پ0س اف0زود  :این نبیده0ا که ق0وم میخ0ورن0د ب0رایشان ح0الل اس0ت  ،ب0ر مج0لس
مینشینند و مستی میکنند تا حرام شود.
راون0دی ب0رایِ اینکه بیخِ حت0ریمِ ش0راب را ه0رچ0ه بیشتر ل0ق کند ب0ه اینگ0ون0ه روایات اکتفا منیکند و
از ارب00ابِ م00ذاه00ب و ب00زرگ00انِ ع00رف00ان س00خنانی ن00قل میمن00اید که احیان 0اً ت00صریحی و یا دس 0تِ کم
ت 00لویحی م 00ؤید ب 00ه ن 00وعی اس 00تفاده از ش 00راب دارن 00د  .از آجن 00ا که ه 00مهی این اف 00راد در چ 00شمِ او و
م0خاط0بان0ش واج0باالط0اع0ت و م0ردِ خ0دا و دین هس0تند اگ0ر اخ0تالفی در آرائ0شان ب0اش0د -که هس0ت-
باز هم دلیل بر گنگبودنِ اصلِ مطلب و امکانِ طفرهرفنت از حتریمِ مطلقِ شراب است.
 ابوحنیفه و سفیانِثوری  :ماهیِ منکسود در خمر -از بَهرِ گوارش -حالل است. اب0وحنیفه :اگ0ر ش0راب ت0ا رسیدن ب0ه ث0لثِ م0قدارش ب0جوش0د ح0الل میش0ود ام0ا کمتر ح0رام اس0تدر خوردن و حالل است در فروخنت.
 بو یوسف و محمدِ شیبانی  :فروختنش هم حرام است. ب0و یوس0ف و مح0مدِ شیبانی  :آمیخنتِ عصیرِ خ0رم0ا و ان0گور و م0ویز و ج0وش0ان0دن ت0ا ث0لثْ ح0اللاس 00ت  ،که خ 00دا گ 00فت میوهیِ ان 00گور و خ 00رم 00ا را آف 00ریدم که نبیدِ مس0 0تکننده ب 00سازید و از آن
دوشابِ نیکو پزید.
 محمد حسن  :نه حالل کنم نه حرام ف0رغ0انی :م0راد از »کلُ مسکرٍ ح0رام« وقتی اس0ت که مس0تی آرد و آن در ش0رایطی اس0ت که بسیارخ0ورن0د کمااینکه ب0ه »غ0ذا« منیگ0ویند »سیرکننده« در ص0ورتی که اگ0ر زیاد ب0خوری سیر میش0وی
و یا ب0ه »چ0وب« منیگ0ویند »دردآور« در ح0الی که اگ0ر محکم ب0خوری دردت میگیرد .در نتیجه
»مثلث« هم »مسکر« نیست هرچند اگر زیاد بخوری مست میشوی.
 ابو یوسفِ قاضی :مُسکر  ،قدحِ بازپسین است10.گ00ذش00ته از ذکرِ اح00ادیثِ ص00حاب00ه و س00خنانِ ع00امل00ان و ع00ارف00ان ،راون00دی ب00رایِ ح00الل کردنِ ش00راب
دلیلی در کیسه دارد که خود به رایالعین دیده و آن را شخصاً جتربه کرده است:
دع0اگ0ویِ دول0ت را جت0رب0تِ حت0لیلِ م0ثلث )ح0الل کردنِ ش0راب( در ه0مدان اف0تاد که
ص0درِ علی االط0الق و بقیتِ کبارِ ع0راق و س0روَر و به0ترِ خ0واج0گانِ آف0اق ،یگان0هیِ
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برای همهی این موارد و احادیثِ هفتگانهی پیش از این از صفحهی  ۴۱۷تا  ۴۲۰منت را ببینید

زم00ان00ه و م00قصدِ ح00اج00اتِ خ00الیق را ن00شان00ه که اص00حابِ ب00وحنیفه ب 0هچ00نان وزیری
مُستظهرند و به وزارت نشسنتِ او را در پیشِ تختِ سلطانِ وقت ،منتظر...
ش0هاب ال0دین مح0مود ب0ن ث0قةال0دین که قَ0صَبِ سَ0بَق  11رب0ودهاس0ت و ب0هف0ضلْ ب0ر
ع0املیان بیفزوده .دان0ا و دیندار یگان0هیِ روزگ0ار واز دینداری و ت0عصب و ح0میّتِ
او یک حکایت میگ0ویم که در روزگ0ارِ دول0تِ طُ0غرلی که او طُ0غرایی )مُه0ردار(
ب0ود  ،غُ0التِ رف0ض -علیهمُ ال0لعنةُ -ت0قریرِ ق0ضایِ اص0فهان ب0ر اش0عریان میکردن0د و
س0لطان را میمن0ودن0د که اس0تقام0تِ مملکت در این اس0ت ،م0ثالِ ریاس0ت و خ0طاب0ت
و ق0ضا از به0رِ خُ0جندیان ب0نوش0تند 12.چ0ون ب0ه ط0غرا رسید ،ب0ه ن0ظرِ م0بارک ب0دید.
آن م00ثال ب00برید و گ00فت :مُلکی که دین در س 0رِ آن رود س00لطان را منیب00اید .چ00ه:
اگر سلطان را اصفهان نباشد ،بهتر که مسلمان نباشد...
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این یگان0هیِ زم0ان0ه را ب0عد از واق0عهیِ س0لطان ان0تباهی ب0بود و ع0زل0ت من0ود .و از
همکاری و ن0اه0مواری و ب0دکرداری و ظ0لمِ ع0راقیان بیاس0ود .اع0راضِ ن0فسانی اورا
ضعفی ج0سمانی ح0اص0ل کرد و اط0با یک کلمه ب0ودن0د که ب0ه شُ0ربِ خ0مر م0ادهیِ
این رنْ مُ00نقطع ش00ود و آن معنی) ش00ربِ خ00مر( ت00ورا خ00الص ده00د .چ00نانکه از
فضلِ او سزید اِبا میمنود و بر خوردن اقدام منیکرد...
اط0با دس0ت از م0عاجل0اتِ دیگر ب0داش0تند و مُ0صر ش0دن0د که ج0ز این م0داوا نیست .از
خ0وردن منیگ0زیرد و این رن ج0ز ب0ه ش0راب ت0داوی ن0پذیرد .ب0ر ل0فظِ م0بارک ران0د که
» :اگر مثلّث را این خاصیت هست بازخورم  ،اگر نه  ،نه«
اط00با گ00فتند این به00تر و نیکوت00ر اس00ت .ب00فرم00ود ت00ا شیرهیِ ان00گور -ص00د م00ن-
بیاوردن0د و دویست م0ن آب ب0رن0هادن0د و میج0وش0انیدن0د ت0ا دو ث0لث ب0سوزانیدن0د،
ب0نهادن0د ب0ه دوس0ه روز ب0رسید و ش0رابی س0خت خ0وشب0وی ،ن0اف0ع ،مس0تکننده،
ش00ادیآورن00ده گش00ت .او ب00دان ت00علل میکرد و دان00شمندانِ شه00ر را میآورد ت00ا
اجازتِ استحالل از آن میکردند...
 11قصب یعنی نی و قصبالسبق نیای است که در زمینِ مسابقه نهند تا سواری که چابکتر است آن را برباید
 12یعنی فرمانِ قضاوت و خطبه و ریاست را برایِ خاندانِ آلِ خجند نوشته بودند و الزم بود که این جنابِ طغرایی آن را مُهر
کند تا به سلطان عرضه دارند .و این خجندیان دودمانی معروف و دانشمند و فرهنگ پرور بودهاند که پیشوایانِ شافعیان در
قرونِ  ۵تا  ۷در اصفهان محسوب میشدند.
 13یعنی بعد از مرگِ سلطان تکانی خورد و گوشهنشین شد

آن ب0زرگ ب0ه ان0دک م0دتی از آن رن ش0فا یاف0ت ...دع0اگ0وی را حتقیقِ ح0اللیِ آن
حاصل شد که پیغامبر  ...گفته است :خدای عزّ وجّل در حرامها شفا ننهاد.
پ0س از این ن0ویسنده ب0ا پیشکشیدنِ م0للِ م0تقدم0ه و این که م0لوکِ عج0م ع0ظمت و آرایشِ ب0زمِ خ0ود
را ب 00ا ش 00راب میس 00اخ 00تند ب 00ه م 00نشاء و پیدایش ِ ش 00راب میپ 00ردازد و غیرِ مس 00تقیم آن را ه 00دیهای
آس0مانی ج0لوه میده0د که گ0ویا در پ0اس0خِ ب0زرگ0واران0ه و رأف0تِ م0لوکان0هیِ پ0ادش0اهی ب0زرگ ه0مگانی
شده و مردم آن را شناختهاند.
خ00الص 0هی ق00صهی پیدایشِ ان00گور ب 0هروایتِ راون00دی ب00ه ق00رارِ زیر اس00ت :در زم00انِ کیق00باد م00اری در
گ0ردنِ لکلکی پیچیده ب0ود و میخ0واس0ت او را خ0فه کند .لکلک ب0ه ش0اه پ0ناه ب0رد و ش0اه ب0ا تیری م0ار
را ب00ه زمین دوخ00ت .لکلک پ00روازکرد و پ00س از م00دتی ب00ا پ00نج دان00ه در م00نقارِ خ00ود ب00ه رس 0مِ ت00قدیمِ
ه0دیه ب0رگش0ت .ش0اه و ه0مهی اط0رافیان و ح0تا ص0اح0بانِ ح0رف0هه0ای م0ختلف ت0ا کنون چنین دان0هه0ایی
ن0دیدهب0ودن0د .کیق0باد دس0تورداد آن دان0هه0ا را در ج0ایی م0ناس0ب کاش0تند و ب0هزودی از ه0ر دان0ه چ0نان
ش0اخی س0ر ب0رآورد که» :خُ0ضرتِ )س0بزینگی(او ن0ام0وسِ اج0نحهی ط0اووس بشکست« وقتیکه میوه
داد از ب00س م00جهول ب00ود منیخ00وردن00د .ن00اچ00ار آبگ00رف00تند و در خُ00م کردن00د .چ00ون ب00ه ج00وشآم00د
فیلسوف0ان از آن در ت0عجب م0ان0دن0د و چ0ند محکوم ب0ه م0رگ را ح0اض0ر کردن0د ت0ا ازآن م0ایع ب0نوش0ند.
ایشان ب0ا ت0رس و ل0رز ش0ربتی خ0وردن0د و ب0ا دومین پیال0ه گس0تاخ ش0دن0د و ب0ا پیال0هیِ س0وم ف0ریاد میزدن0د
که ب 00از ه 00م ب 00دهید .وقتی که پنج 00مین پیال0 0هه 00ا را مین 00وشیدن 00د ب 00ه ج 00نبانیدنِ ب 00اس0 0نه 00ای خ 00ود
م0شغولش0دن0د و کیق0باد را ب0ه ب0ادِ ف0حش گ0رف0تند .ب0از ه0م فیلسوف0ان ت0رجیح دادن0د یکس0الِ دیگر
ص0بر کنند .پ0س از گ0ذش0تِ چ0هار ف0صل و خ0وران0دنِ اف0رادِ دیگری -در این ف0اص0له -ش0ادیبخشی و
دیگر ف00ایدهه00ایِ ش00راب ب00ر ه00مگان مسجّ 0لش00د و از آنپ00س ش00راب و ف00راوردهه00ای ِ ان00گور م00تداول
گ0ردید .همین داس0تان ب0ا ان0دکی ت0فاوت در م0روج ال0ذه0ب ه0م آم0ده اس0ت  .14در این م0نبع ق0صه
م00نسوب ب00ه پ00ادش00اه00ان ه00ند اس00ت و م00ار در گ00ردنِ پ00رن00ده نپیچیده بلکه ب00ه ق00صدِ ج00وج 0هه00ایِ او
روانش00دهاس00ت .همچنین در کتاب ِ ع00جایب اخمل00لوق00ات و غ00رایب امل00وج00ودات ت00الیف ِ مح00مد ب00ن
مح0مود ب0ن اح0مد ط0وسی این حکایت را م0نسوب ب0ه ج0مشید داریم ب0از ب0ا اخ0تالف0اتی در ج0زئیاتِ
روایت .ت00وج00ه ب00ه این دو اث00ر که ه00ردو پیش از راح 0ةال00صدور ت00الیف ش00دهان00د ،ن00شان میده00د که
راون00دی از شه00رتِ این داس00تان در جه 0تِ م00بارک ن00شاندادنِ پیدایشِ ان00گور و ش00راب س00ود جس00ته
اس0ت .آوردنِ تخ0م یا ب0ه روایتِ ط0وسی ق0لمهی ان0گور از آس0مان ت0وس0طِ م0رغی که ادایِ دین میکند
 14ابواحلسن علی بن حسین مسعودی  ،مروج الذهب و معادن اجلوهر ،ترجمهی ابوالقاسم پاینده ،شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،چاپ چهارم،جلد اول صفحهی ۲۰۷

و وف0اداری و ح0قش0ناسیِ خ0ود را ب0ه من0ایش میگ0ذارد ط0بعا منج0ر ب0ه ب0روزِ کرام0ت خ0واه0د ش0د ،چیزی
که در پ 00ایانِ روایتِ ط 00وسی ه 00م منعکس اس 00ت » :ج 00مشید گ 00فت  :یک اح 00سان که ب 00ا م 00رغی
بکردم ،اینچنین مکاف0اتی کرد ،چ0وبی را آب دادیم  ،آن چ0وب م0ا را عصیر داد و خُ0ل و خ0مر .م0ا
را در همت کمتر از بازی )پرندهی این روایت باز است( و چوبی نباید بودن15 «.
از آن ب 0ه ب00عد زب00انِ ش00اع00ران ب00ه ت00ازی و پ00ارسی ب00ه وص 0فِ ش00راب و مس00تی ت00ا ح00تا ت00وصیفِ ظ00روفِ
شراب گشودهشد:
رق الزجاجُ و رقتِ اخلمر
فتشابها و تشاکلَ الامر
فکانها خمرٌ و ال قد ٌ
ح
و کانها قدحٌ و ال خمر

شفافیتِ شیشه و صافیِ می
امر را بر بیننده مشتبه میکند
گمامن آن بادهباشد نه ظرف
نه ،آن ظرف است باده نیست

و چه زیبا ترجمه کردهاست فخرالدینِ عراقی همین ابیات را:
از صفای ِ می و لطافتِ جام
در هم آمیخت رنگِ جام و مدام
همه جام است و نیست گویی می
یا مدام است و نیست گویی جام
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و چه دلپذیر است سخنی که به خیام منسوب است:

 15نگاه کنید به محمد بن محمود بن احمد طوسی ،عجایب اخمللوقات و غرایب املوجودات ،به اهتمامِ منوچهرِ ستوده،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم ،صفحهی ۱۵
 16عربی ها از صاحب ابن عباد اند )ترجمهی مستقیم از نویسنده است(  .اطالع از شاعرِ ابیاتِ عربی و ترجمهیِ عراقی در
پاورقیِ کتاب ،توسط دانشمندان؛ محمد اقبال یا مجتبا مینوی )وضوح ندارد( به نقل از پروفسور ادوارد براون نقل شده
است .نگاه کنید به راحةالصدور صفحهی ۴۲۵

یک شیشه میِ کهن ز مُلکی نو به
وز هرچه نه مَی  ،طریقِ بیرون شو به
چرخشت به از ملکِ فریدون صد بار
خشتِ سرِ خُم ز تاجِ کیخسرو به
این رب0اعی بی ذکرِ ن0امِ ش0اع0ر در کنارِ دو رب0اعیِ ف0ارسیِ دیگر در م0نت )ص0فحهی  (۴۲۵آم0ده ان0د.
ب0دیهیاس0ت که راون0دی از ان0تخابِ آنه0ا میخ0واس0ته ش0دتِ دلبس0تگیِ ش0اع0رانِ ف0ارسیگ0وی را ب0ه
ش 00راب ن 00شان ده 00د .چ 00نانکه از ذکرِ ن 00امه 00ای ف 00ریدون و کیخسرو نیز نس 00بتِ ش 00راب ب 00ا ش 00اه 00انِ
اسطورهای فهمیده میشود.
چ0ون س0خن ب0ه اینجا میکشد وق0ت اس0ت که راون0دی ت0ا میت0وان0د ب0ه ف0وایدِ ش0راب ب0پردازد ل0ذا از
اقوالِ اطبای یونانی مدد میگیرد که هر یک چه گفتهاند:
ـ روفُ0س :ح0رارتِ غ0ریزی بیاف0زاید و ط0عام را ه0ضمِ نیکو کند و خ0لطه0ایِ ن0ام0عتدل را درت0ن م0عتدل
کند و ...
ـ ج00الینوس :ب00ادِ م00عده را بشکند و رگه00ا را ف00راخ کند و غ00ذا را ب00ه ه00مهیِ ت00ن رس00ان00د و سُ 0دّه00ا
بگشاید و بخارهای غلیظ را لطیف گرداند و ...
ـ ب0قراط :هیچ خ0لطی خ0ام فس0رده را در ت0ن دس0ت ب0از ن0دارد ت0ا ن0گشاید .ن0فْس را ش0ادی آرد و روح
راتازه کند و دل قوی کند و ...
ـ دیسقوریدس :زهرخورده را سود دارد و شرابِ قوی کژدم را سود دارد و …
ج0ال0ب اینجاس0ت که راون0دی در ذکرِ ف0وایدِ ن0وشیدنِ ش0راب از پ0زشکانِ ع0صرِ خ0ود ت0ندروت0ر اس0ت.
آنج00ا که او را ب00ه گ00فتهه00ایِ طبیبان نیاز اف00تاده از ه00ر گ00وش00ه و کناری خ00اصیتی پیدا میکند و ب00ه
ش0راب نس0بت میده0د .ﺩدﺭر م0قامِ م0قایسه از ق0ضا م0عاص0ر ب0ا او رس0ال0های ب0ه زب0انِ ف0ارسی م0وج0ود
اس0ت م0وس0ومب0ه »ص0الح ال0صحاح فی ح0فظ ال0صحه« ب0ه ق0لمِ پ0زشک و دان0شمندِ ب0زرگ اف0ضل
ال00دین اب00وح00ام00د اح00مدب00ن ِ ح00ام00د ِ کرم00انی )(۶۱۵-۵۳۰که ب00ه ادع00ای خ00ودش نخس00تین ت00الیفِ
فارسی در طبِپیشگیری است:
ح00فظ ِ ص00حت یک نیمه از ج00زو ِ ع00ملاس00ت از ع00لم ] ِ پ00زشکی[ و نیمهی
دیگر ع 00الج ِ بیماران اس 00ت ....ن 00دیدهام که در ح 00فظ ِ مُ 00فرد )م 00فرد در اینجا

یعنی اخ 00تصاص0 0اً و ح 00فظ ِ م 00فرد یعنی اخ 00تصاص0 0اً پیشگیری( تصنیفی پ 00ارسی
کرده باشند17 ...
در این رس00ال 0هی کوت00اه )ح00دودِ  ۲۶۰۰کلمهای( ن00ویسنده از مش00روب00اتِ سنگین و زیادهروی در
ن00وشیدن ان00تقادکرده و ب00ا زب00انی صمیمان00ه و ع00اری از ت00عصب یکب00ار مس00تی در م00اه را بیخ00طر
دانس00ته و ش00رابِ شیرین را ب00ا وج00ودِ گ00وارشِ سختی که دارد آرام 0شب00خش میخ00وان00د و میگ00وید:
»ت00ن را ف00رب00ه کند و سُ 0دّه ب00گشاید« .ام00ا ب00رای راون00دی که ه00دفِ پ00زشکی ن00دارد بلکه خ00واه00انِ
م00وج 0ه ج00لوهدادنِ ش00راب اس00ت این م00ختصر ب00سنده نیست و چ00ندانکه گ00ذش00ت از م00نتهای سعیِ
خ 00ود در ف 00ایدهبخشی ب 00ه ش 00راب دریغ منیکند .ب 00ا اینح 00ال در پ 00ایان ازق 00ولِ اس 00تادِ ه 00مهیِ اط 00با
اسقلبیادس زیانه0ای ِش0رابِ ب0د خ0وردن و زیاد خ0وردن را نیز ب0رمیش0مارد و ب0ارِ دیگر ط0رزِ تهیهیِ
انواعِ حاللِ آن را ـ-حدودِ ده خط -ـ بیان میکند و فصل را با این دعا بهپایان میبرد:
مَلِکْ ت00عالی خ00داون 0دِ ع00ال00م  ،پ00ادش00اهِ بنیآدم  ،خس00روِ ع00رب و عج00م  ،س00لطانِ
ق00اه00ر را از آرایشِ ب00زم و مج00لسِ م00لوکان00ه ح00اص00ل کناد و نصیبهیِ ذاتِ ه00مایونِ
اعلی منافعِ آن باد.
ب0ا م0طال0عهیِ این  ۱۳ص0فحه ض0منِ م0الح0ظهیِ یک ن0ثرِ شیوا و منشیان0ه که در روزه0ایِ آغ0ازینِ ق0رنِ
ه00فتمِ هج00ری ن00وش00تهمیش00دهاس00ت ،ب00ه خ00وبی درمییابیم که چ00گون00ه ب00حث در ب00ارهیِ م00صادیقِ
مُسکر و وج00ودِ اخ00تالف در تعیینِ آن م00صداقه00ا میت00وانس00ت ب00ازه و گ00شایشی ایجاد کند ت00ا -
دس0تِ کم -درب0اره0ا  ،ش0اه0ان  ،وزرا و ث0رومت0ندان ب0توان0ند س0ختگیریه0ایِ م0ذه0بی را دور ب0زن0ند و
م0جال0سِ خ0ود را ب0ه ب0زمه0ایِ م0لوکان0هی ایرانِ کهن ش0باه0ت ب0خشند .ف0ضایی که ت0نفس در آن ب0رایِ
فهمِ عمیقترِ شعرِ فارسی -آجنا که سخن از شراب است -کمالِ اهمیت را دارد.
مهرانِ راد
جون ۲۰۱۶

 17برایِ این جمالت همچنین دیدنِ متامِ رساله نگاه کنید به افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی ،عقدالعلی
للموقف االعلی ،تصحیح علیمحمد عامری نائینی ،مقدمهی باستانی پاریزی بر کتاب ،چاپ دوم صفحهی  ۴۳انتشارات
روزبهان

