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l  

 
  آوردن همای دانه انگور را به هرات

  قاط جهانانتشار انگور از هرات به ساير ن

در . قسام مختلف آنستهمه ميدانند و از خود و بيگانه تصديق ميکنند که افغانستان دارای بهترين انگورها و واجد ا
و قدری دورتر دند شمالی مخصوصُا کوهدامن، در قندهار باغ های کوکران و ) برکی(غربی   شمالۀکابل در گوش

. دن زيباترين، لذيذترين و شفافترين انگور جهان را توليد ميکن، در حوزۀ هريرود باغها و تاکستان های اطراف هرات
ولی در شايد اين رقم کمی مبالغه باشد .  نوع انگور ميباشيم٦٠رد و بزرگ افغان ميگويد که ما دارای  هر خمعموًال

  . نوع انگور بار می آيد٢٠ ما يعنی کابل، قندهار و هرات بدون ترديد ۀاطراف سه شهر عمد
 يکی پيدا شدن دانه انگور بار اول ،خذ ادبی و تاريخی هم سرايت کرده استآداستان های فولکلوری که در ميان در م

ين نقطه  دریين شهر و در نتيجه توليد شدن اولين خم می بصورت غير انتظارر هرات و روئيدن اولين تاک درد
اهميت بسزائی دارد زيرا داستان ميگويد  ظهور تاک و انگور و شراب در تمام جهان ۀل آن در تاريخچق که ن،است

  .که اين هر سه بار اول در شهر هرات پديدار شد و سپس از ين شهر تاريخی به سائر نقاط دنيا پخش و پراگنده گرديد
 کنار در داستان چنين آمده که در روزگاران قديم پادشاهی بود موسوم به شميران که از خويشاوندان جمشيد بود و در

روزی شاه با جمعی از اهل دربار . شهرت داشت) دژ شميران(ی بنا کرده بود که بنام ار شهر هرات قلعه هريرود، د
کالن نشسته و به چشم انداز وسيع وادی هريرود نظر ميکرد که در هوا ای در باغ بزرگ و باشکوهی روی صفه 

 گردن همای پيچيده و نزديک است چون شاه خوب نگريست ديد که ماری به دور.  بزمين نشست وشدهمائی پديدار 
 از درباريان خود خواهش کرد که چه کسی ميتواند که با انداخت تيری مار را شاه فورًا. او را بگزد و هالک کند
 کمان گذاشته چنان به ۀماهری بود فوری تير را به چلنام داشت و جوان تيرانداز ) بازان(هالک کند؟ پسر شاه که 
سال بعد در همان روز باز شاه . ه مار اصابت کرد و همای رهائی يافته به هوا پرواز نمودمهارت تير انداخت که ب

شميران در همان باغ و در همان صفه نشسته بود که همائی در آسمان پديدار شد و بزمين نشست و فوری برخاسته و 
ورد و گفت مبادا که همان همای سال  سال گذشته را بياد آۀشاه رو به اهل دربار کرده و قص. اوج گرفته و ناپديد شد

 عجيب را پيش پادشاه ۀاه رفته و چند دان زمين چه کرده؟ آدم های شۀدر آن نقطبرويد ببينيد که . گذشته بوده باشد
 زمين غرس کنند و يکی از باغبان ها را مامور ساخت ۀا دانه های مذکور را در همان نقطپادشاه امر داد ت. آوردند

  .ن دانه های مذکور باشدکه مواظب روئيد
شاه را .  سبزی از آنجا برآمدهۀچند ماه بعد ديد که بوت. باغبان قرار دستور شاه دانه ها را کشت و مواظبت همی کرد

چندی بعد بوته کالن شد و . نظير آنرا تا آن وقت نديده بودند. شاه با جمعی از اهل دربار به ديدن بوته رفت. خبر کرد
شاه از ديدن درختی که در تمام باغ . باز باغبان شاه را خبر کرد. گ های پهن و بزرگ ظاهر شدشاخها دوانيد و بر

چندی بعد که خوشه های شفاف انگور روئيد و بزرگ شد باز باغبان . نظير آن در سبزی و خرمی نبود در شگفت شد
دايت داد تا باغبان بخوبی مواظبت  نورس و نوظهور در حيرت ماند و هۀبر داد و پادشاه از ديدن اين ميوشاه را خ

 در فصل خزان که سائر ميوه ها پخته ؟سان ميگردده کند تا ديده شود که حين رسيدن ساير ميوه ها اين ميوۀ نورس چ
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. باغبان باز شاه را خبر کرد. شدند، دانه های شفاف انگور از زردی و پختگی زياد کم کم شروع به افتادن کرد
  . شميران نزديک تاک آمده و به مصلحت دانايان خود امر داد تا خمی زير تاک بگذارند و منتظر نتيجه باشند

سپس باغبان سرخم را بست و روزی که . دانه های انگور که به تدريج پخته ميشد، در خم می افتاد تا اينکه خم پر شد
باغبان خود بحضور شاه .  در ميان خم به جوش آمدهاز خم ميخواست خبر بگيرد، ديد که مايعی شفاف و عقيق رنگ

شاه بار ديگر با جمعی از دانايان دربار در باغ در پای خم آمده و . هرات رفته و آنچه واقع شده بود به عرض رسانيد
ميوه و چنين چون کسی چنين درخت، چنين . از ديدن آب انگور که بشکل می ناب تبديل شده بود در حيرت فرو رفتند

باالخره به . ت چشيدن و نوشيدن آنرا نکردأه زهر نباشد و هالک نشوند کسی جر برای اينک،ی را نديده بودااره عص
محکوم به مرگ چون جام اول را نوشيد، . امر شاه محکوم به مرگی را از محبس آوردند تا از ين مايع جديد بنوشد

شاه .  او نشاط و مستی رونما گرديدۀشره و چهره را خالی ميکرد و از بجام ديگر خواست و سپس پی هم پيمان
آنگه شاه و همراهان او هر . شميران و همراهان او درک کردند که اين مايع زهر نيست بلکه مفرح و نشاط آور است

به امر پادشاه وقت باغبانان شاهی در تکثر تاک . کدام جامی گرفتند و نوشيدند و بدين طريق می در هرات کشف شد
 کردند و در ظرف چند سال تاکستان های انبوه در هرات پديدار گرديد و ساختن می خالص از آب صرف مساعی

  .انگور باب شد و تاک از هرات به سائر نقاط جهان پراگنده گردييد
 زادۀ روح و عنعنات باستانی ماست و نشان ميدهد که خذ ادبی و تاريخی راه يافته اصًالآداستان قشنگ که در ماين 

ی نيست که اشبهه . غرس گرديده استيک موهبت آسمانی است که ذريعۀ همای بار اول در خاک هرات انگور 
منجمله يونانی ها در . راجع به تاک و انگور و شراب در ميان سائر اقوام هم قصه ها و داستان هائی موجود است

ونيزوس که گاهی بصورت جوان اين دي. قصص ارباب انواع خود داستان هائی مربوط به ديونيزوس موجود دارند
وی هيکل با ريش انبوه نمايش يافته، رب النوع انگور و شراب و قمند و گاهی بشکل مرد پخته سال و زيبا و نيرو

  . رقص و مستی بود
  

در . وقتيکه يونانی ها با اسکندر به واديها و کوهپايه های کشور ما رسيدند، تاکستان های قشنگی در ين ديار ديدند
عالوه برين بعضی معابد و .  جاها تاک های وحشی روی تپه ها و دامنه های کوه ها ايشان را مجذوب ساختبسيار

.  ايشان را به حيرت اندر ساخت و چيزهائی شبيه به کشور خود ديدند،برخی رقص ها که در ين نقاط تاکستان ديدند
زوس همان رب النوع شراب و انگور افسانه های برخی از يونانی ها چنان متحير شده بودند که تصور ميکردند ديوني

يونانی ها . يونانی قبل از اسکندر به شرق و منجمله در پای کوه های هندوکش آمده و مشرب خود را انتشار داده است
 بنام ديونيزوپوليس ياد کرده ،يکی از شهرهای آريانا را که برخی موقعيت آنرا در لغمان و برخی در هده قرار ميدهند

ياد کرده اند و گفته اند که ) نيسه(برخی ديگر همين شهر را بنام . ترجمه ميتوان کرد) شهر ديونيزوس(د که آنرا ان
يعنی ) ديو(شهرت يافته است زيرا ) خدای شهر نيسه( نام او به صفت  شهر نيسه بوده و اصًالاصُال ديونيزوس باشندۀ

  .يعنی مربوط به شهر نيسه) نيروس(و ) خدا(
خود بسيار ديده ن روايات مدلل ميسازد که حتی يونانی ها که انگور و تاک و شراب را در ملک و ديار باری اي
از ديدن تاکستانهای قشنگ و تاک های خودرو و خم های می ناب و رقص ها و مستی ها در نقاط مختلف اين ، بودند

کشور ما در قرن های قبل از آغاز مسيح با و اين پيش آمد واضح ميسازد که . سرزمين به بهت و حيرت اندر شده اند
  /١٣٤١ عقرب ٣٠. / داشتن تاکستان ها و انگور وافر و فراوان و لذيذ مشهور بود

  
در صورت پيدا .  از استاد کهزاد مقالۀ ديگری نيز در اين مورد است که قسمتی از آن از بين رفته است:يادداشت

  .  سپرده خواهد شد کاپی مقاله از منابع سابق داخلی به نشر،شدن
 
 
 


