
صوفی ار باده به اندازه خورد 

سیزده صـفحه از کتابِ مـعروفِ  «راحـةالـصدور و آیة السـرور در تـاریخِ آلِ سـلجوق» فصلی اسـت بـه 
1نـامِ «فـصلٌفیالشـراب» که وقـفِ رواشـمردن و حـاللکردنِ شـراب بـرایِ  حـضرتِ خـداونـدِ عـالـم ، 

پـــادشـــاهِ بنیآدم ... ســـلطان غیاثالـــدین کیخســـرو بـــن قـــلج ارســـالن از ســـالطینِ ســـلجوقیِ روم 
شـدهاسـت. محـمدبـن علی بـن سـلیمان ِ راونـدی، نـویسنده (وازاین پـس راونـدی) در آغـازِ فـصل 

میگوید: 
....مــــصلحت چــــنان دید که چــــون پــــادشــــاه را اقــــتدا و تَقَیُّل (پیروی) بــــه 
مــحاســنِ اخــالقِ ســالطینِ عــراق و خــوراســان (هــمهجــا بــه همین شکل در این 
کتاب) واجـب اسـت و از بـزم و رزم نـاگـذیر ، تـدبیرْ آن کردم که شـرابْخـانـهیِ او 
نـامشـروع نـباشـد و مـطبوعِ کبارِ عـالـم شـود و سـاخـنت و پـرداخـنتِ آن بـه وجـهِ شـرع 

2بوَد ... 

 این که راونـدی چـگونـه از عهـدهیِ چنین تکلیفی بـرآمـدهاسـت، تـصویرِ خـوبی بـه دسـت خـواهـدداد 
تــا جــمعِ بینِ دینداریِ ســلسلههــایِ ایرانی و حــفظِ میراثهــای ایرانِ کهن را ممکن میکند. امیرانی 
که میخــواســتند در قــالــبِ پــادشــاهــانِ ســاســانی و شــاهــانِ اســطورهای ظــاهــر شــونــد بــاید آدابِ 
3بــادهنــوشیهــای این پــادشــاهــان را (هــمانگــونــه که فــردوسی از بهــرامِگــور نــقل میکند) بــهجــا 

میآوردنـد. از طـرفِ دیگر مشـروعیتِ مـذهـبی هـم دسـتاویزی نـبود که یک امیرِ غـزنـوی، سـلجوقی، 
خـوارزمشـاهی و یا دیگران بـتوانـد از آن بـگذرد. چـارهای غیراز این نـبود که «بـاده» شـرعی شـود و 

1 محمد 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 ۴۱۶ تا ۴۲۸  ،  این کتاب در بین سالهای 
۵۹۹ تا ۶۰۳ هجری قمری تالیف شده است.

2 راحةالصدور ص۴۱۶

3 در جـایجـایِ شـاهـنامـه گـرایشِ شـاهـان و پهـلوانـان بـه می و میگُـساری منـایان اسـت.  امـا آنچـه در ابـتدایِ پـادشـاهیِ بهـرام گـور 

میبینیم  مجـموعـهای از عشـرتهـا و مـعاشـرتهـایِ شـاه بـا اقـشارِ مـختلفِ مـردم اسـت که تـصویرِ ِخـوبی از میگـساریهـای شـاهـان 
و مـقایسهی آن بـا دیگران بـه دسـت میدهـد. همچنین داسـتانِ حـرام کردن و دوبـاره حـالل شـمردنِ بـادهنـوشی نیز  در همین فـراز از 
شـاهـنامـه ذیلِ داسـتانِ «کودکِ کفشگر  بـا شیر  و حـالل کردن بهـرام گـور می را» آمـده اسـت نـگاه کنید بـه همین عـنوان  ذیلِ 

پادشاهی بهرام  از جمله در شاهنامهی ژولمول ، کتابهای جیبی جلدِ ۵ صفحهی ۲۹۰ 



آدابِ آن از نو تعیین و تدوین گردد.  
اکنون میبینیم که راونـدی این مـهم را پـس از گـذشـتِ بیشاز یک و نیم قـرن سـلطنتِ سـلجوقیان 
عهـدهدار شـده اسـت، حـاللکردنِ شـراب بـرایِ دودمـانی که در تـعصبِ دینی  و بـه کرسینـشانـدنِ  

مذهبِ حنفی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.  
اگـر در هـمهیِ جـهان منصبی از مـناصـب جـز اصـحابِ بـوحنیفه کسی داشـتی بـه 
زخــــمِ شمشیر بیرون کردنــــدی و بــــر اصــــحابِ امــــامِ اعــــظم (ابــــوحنیفه) مــــقرر 
داشـتندی ، چـنانک سـلطان محـمدِ مـاضی -قَـدَس اهلل روحـهُ عـزیز- چـون مسجـدِ 
جـــامـــعِ اصـــفهان نـــظامامللک (پســـرِ نـــظامامللکِ مـــعروف) بـــهســـبب تـــعصب بـــر 

4اصحابِ شافعی مقررداشت، سرها بفرمود بریدن...    

تـــازه اینهـــا اهـــلِ ســـنت و حـــدیث بـــودنـــد و پســـرِ وزیر هـــم پشـــتیبانـــشان بـــود وگـــرنـــه شیعیان و  
عــقلگــرایانِ سُنّی را ـ از اشــعریان گــرفــته تــا مــعتزلــه-ـ  هــمهجــا بــهنــامِ روافــض لــعن میکند، یکبــار 

رافضی را دشمنِ ابوبکرِ صدیق میخواند و در توصیفِ علیبن ابیطالب  میگوید: 
آن شـــجاعی که نُخســـت -دســـت که بـــه خـــون ریخنت بـــرآورد- دشـــمنِ بـــوبکرِ 
صــدیق را کشت، مــار را بــه دو نیم کرد و رافضی را بیم کرد که مــن از دشــمنانِ 

5صدّیق بیزارم ، همه ایشان را آزارم… 

از همینجــا میتــوان مــجسّمکرد  نــگاه بــه کسانی که جــزوِ هیچکدام از فــرقــههــای اســالمی نــبودنــد 
میتواند چهمایه خشن و تا چهاندازه غیرِ منصفانه باشد.  

جـزایِ ایشان که بـا خـدای تـعالی حـرب کنند یعنی فـرمـانِ خـدا و رسـول بـگذارنـد 
و بـــهجـــا نیارنـــد و خـــالفـــش کنند و سعیِ فـــسادِ زمین کنند آن اســـت که کِشان 
بکشند یا بیاویزنـــد یا دســـت و پـــاهـــاشـــان مـــخالـــف بـــبرنـــد یا از جـــهان و میانِ 
مسـلمانـان بـهدرکنند و کدام فـساد از این بـدتـر اسـت که دبیری رافضی یا اشـعری  
ـ-که چـندانکه بـاشـند دبیرانِ بـددین از این دو مـذهـب بـاشـند-ـ  قـلم در امـالکِ 
مسـلمانـان کشند ... و خـراجِ امـالک و مـالهـایِ بیتاملـال -در شـریعت- هـمه 
بـــر لشکرِ اســـالم حـــاللتـــر اســـت از شیرِ مـــادر و غـــزوِ کفار هـــم ســـببِ غنیمتِ 

4  راحةالصدور ص ۱۸

5  راحةالصدور ص ۱۳



دنیاســـت و هـــم وسیلتِ ثـــوابِ آخـــرت و جـــزیةالیهود  و سَـــرگِـــزیَتِ (خـــراج) 
بــددینان بــر پــادشــاهــان از گــوشــتِ قــربــان مــباحتــر اســت که اگــر دبیرانِ بــددین 

6بگذاشتندی پادشاهان همهیِ آن خوردندی.  

چـــندانکه مـــشهود اســـت نـــاراحتیِ او از چـــپاولِ یهودیان و کفاردرواقـــع رافضی و اشـــعری بـــودنِ 
مـامـورانِ مـالیاتی اسـت وگـرنـه مـالِ ایشان را از گـوشـتِ قـربـان حـاللتـر میشـمارد. از قـضا مـأمـورانِ 
رافضی و اشـــعری چـــون اهـــلِ مـــحاســـبه و  ضـــبط و ربـــط و بـــه اعـــترافِ راونـــدی «دبیر» بـــودنـــد از 
بیرویگی در امـرِ مـالیاتگیری جـلوگیری میکردنـد و مـانـع میشـدنـد که پـادشـاهِ اسـالم! هـرگـونـه 
ســتمی که بــخواهــد روا شــمارد. چــنانکه از شــاهــد بــاال فهمیدهمیشــود راونــدی مــالیات را امــری 
صـرفـاً مـربـوط بـه درآمـد منیدانـد و بـه آن نـگاهی ایدئـولـوژیک دارد. در شـرایطی که سیاسـتهـا و 
رفـتارهـای حکومـت بـا مشـروعیت رنـگ میگیرد، الـبته مـامـوریتِ حـالل کردنِ شـراب که بـرگـردنِ 
اوسـت، بسیار دشـوارتـر هـم خـواهـدشـد.  بـاید چـارهای انـدیشید و متـایلِ بـادهخـواهـان و بـادهخـوارانِِ 

حکومتی را -تا جایی که ممکن است- وجاهتِ شرعی داد. مبادا که : 
چــاکرانِ شــرابخــانــه در حتــتِ مــقتضایِ عــقوبــتِ این خــبر بیایند که لــعن اهلل فی 

اخلمرِ عشرةً (ده نفر در امرِ شراب مستوجبِ لعنتِ خدایند) 
۱) بایعها                    فروشنده 

۲) مشتریها                خریدار 
۳) عاصرها              تولیدکننده 

۴) مُعْتَصِرها              سفارشدهندهیِ تولید 
۵) شاربها                نوشنده 

۶) ساقیها                 تقدیم کننده  
۷) حاملها              حملکننده 

۸) احملمولة الیه       سفارشدهندهی ِ حمل 
۹) املُدمن علیها     اجازه دهنده و هموار کننده 

۱۰7) آکل ثمنها      آن که سودی از آن به جیب میزند  

6  راحةالصدور ص ۳۲

7  راحةالصدور ص ۴۱۶



بـاید تـدبیری انـدیشیدکه خـداینکرده! افـرادِ شـرابخـانـه مـصداقِ هیچکدام از لعنتیهـای فهـرسـتِ 
ارائـهشـده نـگردنـد و در عینِحـال دقـتکرد که در وحـلهی نخسـت آرایش ِ بـزم ضـایع منـانـد واز آن 
دشــوارتــر هــمان جــمعیت و نــشاط و مــنافــع که از خــوردنِ خــمرِ بسیارِ حــرام حــاصــل میآید از نــوعِ 
حـاللـش هـم حـاصـل شـود. سـوم -و از هـمه مـهمتـر- مسـتی هـم داشـته بـاشـد و هـنوز حـالل بـاشـد و 
حـاللبـودن و مسـتی آوردن الـزامـاً مـنافـاتی نـدارنـد چـرا که  «در مـازنـدران نـان هـم مسـتی میکند و 

تخمِ بنج (بنگ) و غیرِ آن از ادویه هم مستی کند» 
در اینجا راونـدی بـرایِ اثـباتِ امکانِ وجـودِ «شـرابِ حـالل» بـه شـواهـدی تـوسـل میجـوید که اهـلِ 

شریعت تردیدی در آن نکنند.  
روایت میکند که گفت:  ۱8- از عبداهلل بن مسعود 

مـن بـا صـحابـه بـودم که پیامـبر حکم بـه حتـریمِ خـمر داد و تـنها بـودم که حکم بـه مـباح بـودن داد  و 
پیغمبر از بهرِ مصلحتی چیزی حرام کند و چون آن زمان بگذرد مباح گرداند. 

۲-  در حَـجةالـوداع بـرای پیغمبر که تـشنه بـود نبیدِ متـر (شـرابِ خـرمـا) آوردنـد بـبویید. تیز بـود، 
آب خواست و برآن نهاد و بازخورد. کسی پرسید این حالل بود یا حرام ؟ گفت حالل. 

۳9- عـمَر چـون مـثلّث بـدید  پـسندید ، گـفت دیوش بـگذشـت و بـادِ دیوانگیاش بنشسـت . آنـچ 

مبــانْــد حــالل اســت.... و نبیدِ خــرمــا و میویز (مــویز/کشمش)چــون انــدک طبخی بیابــد حــالل 
شود. 

۴- از عـبداهلل عـباس از  نقیعِ متـر(میوهی خیسانـده بـهویژه مـویز)  و زبیبِ مـطبوخ (میوهی خشکِ 
خیسانــده و پــخته بــه ویژه مــویز) و نبیدِ عســلی و حِنطی و شَعیری(شــرابِ عســل، گــندم و جــو) 

پرسیدند گفت یکی دو سه باز خور چون به مستی رسید بگذار. 
۵-  آوردهانـد که عـربی از کوزهیِ عـمر نـوشید و مسـت شـد.  عـمر او را حـد زد ، عـرب گـفت از 

اِداوهیِ (قُمقمه) تو خوردم! امیراملومنین گفت من حد بر مستی زدم نه بر خوردن. 
۶- عـمر گـفت مـا گـوشـتِ شـتر میخـوریم و نبید بـر سـرِآن مینـوشیم تـا گـوشـتهـا در شکم بـبُرد و 

هضم شود. 
۷-  علی روایت کرد از پیغمبر که مـن نبید را حـرام کردهبـودم اکنون اجـازهمیدهـم بـخورید امـا از 

8  در شان ِ ابن مسعود تصریح میکند که:  «هر که در خبری صحاح از او انکار کند کافِر است»  رجوع کنید به 

راحةالصدور  ص ۴۱۷

9 نوعِ 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 پـرهیز کنید . پـس افـزود : این نبیدهـا که قـوم میخـورنـد بـرایشان حـالل اسـت ، بـر مجـلس 
مینشینند و مستی میکنند تا حرام شود. 

راونـدی بـرایِ اینکه بیخِ حتـریمِ شـراب را هـرچـه بیشتر لـق کند بـه اینگـونـه روایات اکتفا منیکند و 
از اربــابِ مــذاهــب و بــزرگــانِ عــرفــان ســخنانی نــقل میمنــاید که  احیانــاً  تــصریحی و یا دســتِ کم 
تـــلویحی مـــؤید بـــه نـــوعی اســـتفاده از شـــراب دارنـــد . از آجنـــا که هـــمهی این افـــراد در چـــشمِ او و 
مـخاطـبانـش واجـباالطـاعـت و مـردِ خـدا و دین هسـتند اگـر اخـتالفی در آرائـشان بـاشـد -که هسـت- 

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. 
- ابـوحنیفه: اگـر شـراب تـا رسیدن بـه ثـلثِ مـقدارش بـجوشـد حـالل میشـود امـا کمتر حـرام اسـت 

در خوردن و حالل است در فروخنت. 
-  بو یوسف و محمدِ شیبانی : فروختنش هم حرام است. 

-  بـو یوسـف و محـمدِ شیبانی : آمیخنتِ عصیرِ خـرمـا و انـگور و مـویز و جـوشـانـدن تـا ثـلثْ حـالل 
اســـت ، که خـــدا گـــفت میوهیِ  انـــگور و خـــرمـــا را آفـــریدم که نبیدِ مســـتکننده بـــسازید و از آن 

دوشابِ نیکو پزید. 
- محمد حسن : نه حالل کنم نه حرام 

-  فـرغـانی: مـراد از «کلُ مسکرٍ حـرام» وقتی اسـت که مسـتی آرد و آن در شـرایطی اسـت که بسیار 
خـورنـد کمااینکه بـه «غـذا» منیگـویند «سیرکننده» در صـورتی که اگـر زیاد بـخوری سیر میشـوی 
و یا بـه «چـوب» منیگـویند «دردآور»  در حـالی که اگـر محکم بـخوری دردت میگیرد. در نتیجه 

«مثلث» هم «مسکر» نیست هرچند اگر زیاد بخوری مست میشوی. 
10- ابو یوسفِ قاضی: مُسکر ، قدحِ بازپسین است. 

گــذشــته از  ذکرِ احــادیثِ صــحابــه و ســخنانِ عــاملــان و عــارفــان، راونــدی بــرایِ حــالل کردنِ شــراب 
دلیلی در کیسه دارد که خود به رایالعین دیده  و آن را شخصاً جتربه کرده است: 

دعـاگـویِ دولـت را جتـربـتِ حتـلیلِ مـثلث (حـالل کردنِ شـراب) در هـمدان افـتاد که 
صـدرِ علی االطـالق و بقیتِ کبارِ عـراق و سـروَر و بهـترِ خـواجـگانِ آفـاق،  یگانـهیِ 

10  برای همهی این موارد و احادیثِ هفتگانهی پیش از این از صفحهی ۴۱۷ تا ۴۲۰ منت را ببینید



زمــانــه  و مــقصدِ حــاجــاتِ خــالیق را نــشانــه که اصــحابِ بــوحنیفه بــهچــنان وزیری 
مُستظهرند و به وزارت نشسنتِ او را در پیشِ تختِ سلطانِ وقت، منتظر... 

11شـهاب الـدین محـمود بـن ثـقةالـدین که قَـصَبِ سَـبَق  ربـودهاسـت و بـهفـضلْ  بـر 

عـاملیان بیفزوده. دانـا و دیندار یگانـهیِ روزگـار واز دینداری و تـعصب و حـمیّتِ 
او یک حکایت میگـویم که در روزگـارِ دولـتِ طُـغرلی که او طُـغرایی (مُهـردار) 
بـود ، غُـالتِ رفـض -علیهمُ الـلعنةُ- تـقریرِ قـضایِ اصـفهان بـر اشـعریان میکردنـد و 
سـلطان را میمنـودنـد که اسـتقامـتِ مملکت در این اسـت، مـثالِ  ریاسـت و خـطابـت 
12و قـضا از بهـرِ خُـجندیان بـنوشـتند. چـون بـه طـغرا رسید، بـه نـظرِ مـبارک بـدید. 

آن مــثال بــبرید و گــفت: مُلکی که دین در ســرِ آن رود ســلطان را منیبــاید. چــه: 
اگر سلطان را اصفهان نباشد، بهتر که مسلمان نباشد... 

13این یگانـهیِ  زمـانـه را بـعد از واقـعهیِ  سـلطان انـتباهی بـبود و عـزلـت منـود. و از 

همکاری و نـاهـمواری و بـدکرداری و ظـلمِ عـراقیان بیاسـود. اعـراضِ نـفسانی اورا 
ضعفی جـسمانی حـاصـل کرد و اطـبا یک کلمه بـودنـد که بـه شُـربِ خـمر مـادهیِ 
این رنْ  مُــنقطع شــود و آن معنی( شــربِ خــمر) تــورا خــالص دهــد. چــنانکه از 

فضلِ او سزید اِبا میمنود و بر خوردن اقدام منیکرد... 
اطـبا دسـت از مـعاجلـاتِ دیگر بـداشـتند و مُـصر شـدنـد که جـز این مـداوا نیست. از 
خـوردن منیگـزیرد و این رن جـز بـه شـراب تـداوی نـپذیرد. بـر لـفظِ مـبارک رانـد که 

:  «اگر مثلّث را این خاصیت هست بازخورم ، اگر نه ،  نه»  
اطــبا گــفتند این بهــتر و نیکوتــر اســت. بــفرمــود تــا شیرهیِ  انــگور -صــد مــن-  
بیاوردنـد و دویست مـن آب بـرنـهادنـد و میجـوشـانیدنـد تـا دو ثـلث بـسوزانیدنـد، 
بـنهادنـد بـه دوسـه روز بـرسید و شـرابی سـخت خـوشبـوی، نـافـع، مسـتکننده، 
شــادیآورنــده گشــت. او بــدان تــعلل میکرد و دانــشمندانِ شهــر را میآورد تــا 

اجازتِ استحالل از آن میکردند... 

11 قصب یعنی نی و قصبالسبق نیای است که در زمینِ مسابقه نهند تا سواری که چابکتر است آن را برباید

12 یعنی 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 ۵ تا ۷ در اصفهان محسوب میشدند.

13 یعنی بعد از مرگِ سلطان  تکانی خورد و گوشهنشین شد



آن بـزرگ بـه انـدک مـدتی از آن رن شـفا یافـت... دعـاگـوی را حتقیقِ حـاللیِ آن 
حاصل شد که پیغامبر ... گفته است: خدای عزّ وجّل در حرامها شفا ننهاد.  

پـس از این نـویسنده بـا پیشکشیدنِ مـللِ مـتقدمـه و این که مـلوکِ عجـم عـظمت و آرایشِ بـزمِ خـود 
را بـــا شـــراب میســـاخـــتند  بـــه مـــنشاء و پیدایش ِ شـــراب میپـــردازد و غیرِ مســـتقیم آن را هـــدیهای 
آسـمانی جـلوه میدهـد که گـویا در پـاسـخِ بـزرگـوارانـه و رأفـتِ مـلوکانـهیِ  پـادشـاهی بـزرگ هـمگانی 

شده و مردم آن را شناختهاند. 
خــالصــهی قــصهی پیدایشِ انــگور بــهروایتِ راونــدی بــه قــرارِ زیر اســت: در زمــانِ کیقــباد مــاری در 
گـردنِ لکلکی پیچیده بـود و میخـواسـت او را خـفه کند. لکلک بـه شـاه پـناه بـرد و شـاه بـا تیری مـار 
را بــه زمین دوخــت. لکلک پــروازکرد و پــس از مــدتی بــا پــنج دانــه در مــنقارِ خــود بــه رســمِ تــقدیمِ 
هـدیه بـرگشـت.  شـاه و هـمهی اطـرافیان و حـتا صـاحـبانِ حـرفـههـای مـختلف تـا کنون چنین دانـههـایی 
نـدیدهبـودنـد. کیقـباد دسـتورداد آن دانـههـا را در جـایی مـناسـب کاشـتند و بـهزودی از هـر دانـه چـنان 
شـاخی سـر بـرآورد که: «خُـضرتِ (سـبزینگی)او نـامـوسِ اجـنحهی طـاووس بشکست» وقتیکه میوه 
داد از بــس مــجهول بــود منیخــوردنــد. نــاچــار آبگــرفــتند و در  خُــم کردنــد. چــون بــه جــوشآمــد  
فیلسوفـان از آن در تـعجب مـانـدنـد و چـند محکوم بـه مـرگ را حـاضـر کردنـد تـا ازآن مـایع بـنوشـند. 
ایشان بـا تـرس و لـرز شـربتی خـوردنـد و بـا دومین پیالـه گسـتاخ شـدنـد و بـا پیالـهیِ سـوم فـریاد میزدنـد 
که بـــاز هـــم بـــدهید. وقتی که پنجـــمین پیالـــههـــا را مینـــوشیدنـــد بـــه جـــنبانیدنِ بـــاســـنهـــای خـــود 
مـشغولشـدنـد و کیقـباد را بـه بـادِ فـحش گـرفـتند. بـاز هـم فیلسوفـان تـرجیح دادنـد یکسـالِ دیگر 
صـبر کنند. پـس از گـذشـتِ چـهار فـصل و خـورانـدنِ افـرادِ دیگری -در این فـاصـله- شـادیبخشی و 
دیگر فــایدههــایِ  شــراب بــر هــمگان مسجّــلشــد و از آنپــس شــراب و فــراوردههــای ِ انــگور مــتداول 
. در این مـنبع قـصه  14گـردید. همین داسـتان بـا انـدکی تـفاوت در مـروج الـذهـب هـم آمـده اسـت 

مــنسوب بــه پــادشــاهــان هــند اســت و مــار در گــردنِ پــرنــده نپیچیده بلکه بــه قــصدِ جــوجــههــایِ او 
روانشــدهاســت.  همچنین در کتاب ِ عــجایب اخملــلوقــات و غــرایب املــوجــودات تــالیف ِ محــمد بــن 
محـمود بـن احـمد طـوسی این حکایت را مـنسوب بـه جـمشید داریم بـاز بـا اخـتالفـاتی در جـزئیاتِ 
روایت. تــوجــه بــه این دو اثــر که هــردو پیش از راحــةالــصدور تــالیف شــدهانــد، نــشان میدهــد که 
راونــدی از شهــرتِ این داســتان در جهــتِ مــبارک نــشاندادنِ پیدایشِ انــگور و شــراب ســود جســته 
اسـت. آوردنِ تخـم یا بـه روایتِ طـوسی قـلمهی انـگور از آسـمان تـوسـطِ مـرغی که ادایِ دین میکند 

14 ابواحلسن علی بن حسین مسعودی ، مروج الذهب و معادن اجلوهر، ترجمهی ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی و 

فرهنگی، چاپ چهارم،جلد اول صفحهی ۲۰۷ 



و وفـاداری و حـقشـناسیِ خـود را بـه منـایش میگـذارد طـبعا منجـر بـه بـروزِ کرامـت خـواهـد شـد، چیزی 
که در پـــایانِ روایتِ طـــوسی هـــم منعکس اســـت: « جـــمشید گـــفت : یک احـــسان که بـــا مـــرغی 
بکردم، اینچنین مکافـاتی کرد، چـوبی را  آب دادیم ، آن چـوب مـا را عصیر داد و خُـل و خـمر. مـا 

15را در همت کمتر از بازی (پرندهی این روایت باز است) و چوبی نباید بودن.»  

از آن بــه بــعد زبــانِ شــاعــران بــه تــازی و پــارسی بــه وصــفِ شــراب و مســتی تــا حــتا تــوصیفِ ظــروفِ 
شراب گشودهشد: 

رق الزجاجُ و رقتِ اخلمر       شفافیتِ شیشه و صافیِ می 
 فتشابها و تشاکلَ الامر       امر را بر بیننده مشتبه میکند 

فکانها خمرٌ و ال قدحٌ      گمامن آن بادهباشد نه ظرف 
و کانها قدحٌ و ال خمر     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 
16یا مدام است و نیست گویی جام  

و چه دلپذیر است سخنی که به خیام منسوب است: 

15 نگاه 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

16 عربی 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 ربـاعی بی ذکرِ نـامِ شـاعـر در کنارِِ دو ربـاعیِ فـارسیِ دیگر در مـنت (صـفحهی ۴۲۵) آمـده انـد. 
بـدیهیاسـت که راونـدی از انـتخابِ آنهـا میخـواسـته شـدتِ دلبسـتگیِ شـاعـرانِ فـارسیگـوی را بـه 
شـــراب نـــشان دهـــد. چـــنانکه از ذکرِ نـــامهـــای فـــریدون و کیخسرو نیز نســـبتِ شـــراب بـــا شـــاهـــانِ 

اسطورهای فهمیده میشود. 

چـون سـخن بـه اینجا میکشد وقـت اسـت که راونـدی تـا میتـوانـد بـه فـوایدِ شـراب بـپردازد لـذا از 
اقوالِ اطبای یونانی مدد میگیرد که هر یک چه گفتهاند: 

ـ روفُـس: حـرارتِ غـریزی بیافـزاید و طـعام را هـضمِ نیکو کند و خـلطهـایِ نـامـعتدل را درتـن مـعتدل 
کند و ... 

ـ جــالینوس: بــادِ مــعده را بشکند و رگهــا را فــراخ کند و غــذا را بــه هــمهیِ تــن رســانــد و سُــدّهــا 
بگشاید و بخارهای غلیظ را لطیف گرداند و ... 

ـ بـقراط: هیچ خـلطی خـام فسـرده را در تـن دسـت بـاز نـدارد تـا نـگشاید. نـفْس را شـادی آرد و روح 
راتازه کند و دل قوی کند  و ... 

ـ دیسقوریدس: زهرخورده را سود دارد  و شرابِ قوی کژدم را سود دارد و … 
جـالـب اینجاسـت که راونـدی در ذکرِ فـوایدِ نـوشیدنِ شـراب  از پـزشکانِ عـصرِ خـود  تـندروتـر اسـت.  
آنجــا که او را بــه گــفتههــایِ طبیبان نیاز افــتاده از هــر گــوشــه و کناری خــاصیتی پیدا میکند و بــه 
شـراب نسـبت میدهـد.  ددرر مـقامِ مـقایسه از قـضا مـعاصـر بـا او رسـالـهای بـه زبـانِ فـارسی مـوجـود 
اسـت مـوسـومبـه  «صـالح الـصحاح فی حـفظ الـصحه»  بـه قـلمِ پـزشک و دانـشمندِ بـزرگ  افـضل 
الــدین ابــوحــامــد احــمدبــن ِ حــامــد ِ کرمــانی  (۵۳۰-۶۱۵)که بــه ادعــای خــودش نخســتین تــالیفِ 

فارسی در طبِپیشگیری است:  
حــفظ ِ صــحت یک نیمه از جــزو ِ عــملاســت از عــلم   [ ِ   پــزشکی] و نیمهی 
دیگر عـــالج ِ بیماران اســـت.... نـــدیدهام که در حـــفظ ِ مُـــفرد (مـــفرد در اینجا 



یعنی اخـــتصاصـــاً و حـــفظ ِ مـــفرد یعنی اخـــتصاصـــاً پیشگیری) تصنیفی پـــارسی 
17کرده باشند...  

 در این رســالــهی کوتــاه (حــدودِ ۲۶۰۰ کلمهای) نــویسنده از مشــروبــاتِ سنگین و زیادهروی در 
نــوشیدن انــتقادکرده و بــا زبــانی صمیمانــه  و عــاری از تــعصب یکبــار مســتی در مــاه را بیخــطر 
دانســته و شــرابِ شیرین را بــا وجــودِ گــوارشِ سختی که دارد آرامــشبــخش میخــوانــد و میگــوید: 
«تــن را فــربــه کند و سُــدّه بــگشاید».  امــا بــرای راونــدی که هــدفِ پــزشکی نــدارد  بلکه خــواهــانِ 
مــوجــه جــلوهدادنِ شــراب اســت این مــختصر بــسنده نیست و چــندانکه گــذشــت از مــنتهای سعیِ 
خـــود در فـــایدهبخشی بـــه شـــراب دریغ منیکند. بـــا اینحـــال در پـــایان ازقـــولِ اســـتادِ هـــمهیِ اطـــبا 
اسقلبیادس زیانهـای ِشـرابِ بـد خـوردن و زیاد خـوردن را نیز بـرمیشـمارد و بـارِ دیگر طـرزِ تهیهیِ 

انواعِ حاللِ آن را ـ-حدودِ ده خط- ـ  بیان میکند و فصل را با این دعا بهپایان میبرد: 

مَلِکْ تــعالی خــداونــدِ عــالــم ، پــادشــاهِ بنیآدم ، خســروِ عــرب و عجــم ، ســلطانِ 
قــاهــر را از آرایشِ بــزم و مجــلسِ مــلوکانــه حــاصــل کناد و نصیبهیِ ذاتِ هــمایونِ 

اعلی منافعِ آن باد. 

بـا مـطالـعهیِ این ۱۳ صـفحه ضـمنِ مـالحـظهیِ یک نـثرِ شیوا و منشیانـه که در روزهـایِ آغـازینِ قـرنِ  
هــفتمِ  هجــری نــوشــتهمیشــدهاســت، بــه خــوبی درمییابیم که چــگونــه بــحث در بــارهیِ مــصادیقِ 
مُسکر و وجــودِ اخــتالف در تعیینِ آن مــصداقهــا میتــوانســت بــازه و گــشایشی ایجاد کند تــا  -
دسـتِ کم-  دربـارهـا ، شـاهـان ، وزرا و ثـرومتـندان بـتوانـند سـختگیریهـایِ مـذهـبی را دور بـزنـند و 
مـجالـسِ خـود را بـه بـزمهـایِ مـلوکانـهی ایرانِ کهن شـباهـت بـخشند. فـضایی که تـنفس در آن بـرایِ 

فهمِ عمیقترِ شعرِ فارسی -آجنا که سخن از شراب است-  کمالِ اهمیت را دارد.   

مهرانِ راد 
جون ۲۰۱۶ 

17  برایِ 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 ۴۳  انتشارات 
روزبهان 




