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رسگذشت سیستان و رود هیرمند

مقدمۀ مؤلف
سیستان (دلتای هیرمند) ،رسزمین معروف وزرخیزی است در گوشۀ جنوب غـرب
کشور که امروز سه کشورافغانستان وایران وپاکستان را در یک نقطه با هم پیونـد میزنـد.
این منطقه که درآن آثاروبقایای دوره های مختلف تاریخی فراوان اسـت ،از لحـاظ تطـور
تاریخی و اشکال متدنهای که در آن یکی بعد از دیگری جاگزین شده ،ونیزاز این جهـت
که محور حامسه های کهن ملی ومهد تهذیب اوسـتائی بشـامر میرود،بـرای درک وفهـم
تاریخ منطقه کامل اهمیت را داراست.
سیستان همچنانکـه در دورۀ اسـالمی یکـی ازنقـاط معمـور وزرخیزکشـور وکـانون
پرجوشش نهضت هـای رهـائی بخـش بـوده اسـت ،بـدون تردیـد در دوران هـای قبـل از
اسالم نیز از لحاظ اقتصادی واجتامعی پیرشفته بوده وهامنـا تـوان منـدی اقتصـادی آن
همــواره توجــه کشــور کشــایان وفاتحــان

ق وغــرب را بــه آن معطــوف میداشــته اســت.

چنانکــه بــه عنــوان منونــه میتــوان قشــون کشــی کــوروش هخامنشــی واســکندرکبیر
ودیگرجهانکشایان منجمله نادرشاه افشاررا بسوی

ق از طریق سیستان نام برد.

این منطقه از لحاظ وفرت آب با داشنت رودخانه های خروشـان ومتعـددی چـون:
هیرمند ،ارغنداب ،ترنک،فراه رود ،خا ود،هارودوغیره درگذشته دارای اقتصاد زراعتـی
پیرشفته ونیروی برشی قابل مالحظه بوده وبقایای شهرها وقلعه ها وبرج وباروهای از هم
فروپاشیده فراوان آن  ،گواه زنده این مدعا میتواندباشد.
امروز هرکه از گرشک یا لشکرگاه ویا از فراه به قصد زرنج مسافرت کنـد ،در طـول
2
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بیش از  ۳۱۱کیلومرت مشاهده خواهدکرد که خرابه های شهرهای چـون :بسـت ،درتـل،
هزارجفت ،صفار،رام رود ،رام شهرستان،شهررسـتم ،شـهر غلغلـه ،قلعـه ترقونختراخـون،
تراکــو  ،زاهــدان،طاق ،پشــاوران ،پوســت گاو،قلعــه نیشــک،قلعه امیــران ،قلعــه چهــل
برج،قلع چهل دخرتان ،قلعه چگینی ،قلعه زرین ،سورین کالت و قلعه فتح وغیـره وغیـره
در پهنای آن بـه نظرمیخـورد کـه جغـد هـم بـیم درارد شـبی را برکنگـره هـای حصـارآنها
سلری کند.
پروفیرس بارتولد  ،دانشمند ومسترشق نامدار روسی از قول داکرت بلیو انگلیس که
سیستان رادر ۷۹۱۰از جنوب تا فراه ازنزدیک مشاهده کرده مینویسد ":هیچ نقطه یـی
درافغانستان مانند سیستان از هوا وهوس های آدمی صدمه ندیده است.تا چشم
کار میکند ،خرابه متصل خرابه افتاده است .این خرابه هـا حـاکی از ادواری اسـت
کــه ایالــت سیســتان مجــد وعظمــت وجــالل وشــکوه فــراوان داشــته اســت .فق ـ
استقرار یک حکومت مرتقی وعادل میتواند این خرابـه هـا را بـه شهرسـتانها وآن
خارزار را به تاکسـتان هـای رسسـبب مبـدل سـازد (".جغرافیـای تـاریخی ایـران ،از بارتولـد،
ترجمه حمبۀ رسدادور)

مکامهون درگزارش تاریخی ایکه به مناسبت حکمیت و مطالعـات خـود در مـورد
سیستان طی سال ۷۳۱۱ -۷۳۱۳ارائه منوده  ،به حاصلخیزی اراضـی سیسـتان متـاس
گرفتــه مینویســد ":حاصــلخیبی بــی ماننــد زمــین سیســتان وفراوانــی اب رودخانــه
هیرمند ومعـاونین آن ،ایـن ایالـت راغنـی تـرین رسزمـین هـا از حیـ

محصـو ت

زراعتی قرارداده است .ایالت سیستان با مخترص سعی وکوشش مرصثانی خواهـد
گشت ،چونکه یـک زمـانی بسـیار ابـاد ومعموربـوده ،شـهرهای پرجمعیـت داشـته
وسکنه آن غنی وبا ثروت بوده اند ،شک نیست که بـاردیگر بـه هـامن انـدازه آبـاد
ومعمور خواهد گشت(".رک :سیستان رسزمین ماسه ها وحامسه ها،از ایـن قلـم ،ج،۳
فصل )۷۰
ردکرزن ،نایـب السـلطنه هنـد بریتـانوی،در اوایـل قـرن بیسـتم،که بـه اهمیـت
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سیاسی واقتصادی سیستان  ،از هرکس دیگر توجـه زیـادتر داشـت ،ضـمن گزارشـی بـه
حکومت انگلیس نسبت به آینده سیستان اینطورابراز امیدواری کرده اسـت « :چـه بایـد
گفت به آن آثار بی شـامر تـاریخی کـه فرسـن

هـا خرابـه هـای آن امـروز امتـداد

دارد؟ اگرسیســـتان در دســـت مردمـــان جـــدی وحســـابی (مقصـــود انگلیســـها
است)ق رارگیرد وآبیاری درست بشود ،ایا نخواهد توانست به ترقیات ادوار گذشته
خود برسـد؟ مـن امیـدوارم آنـروز بیایـد .آینـده سیسـتان بسـته بـه اتخـا اصـول
صحیح اداره کردن آب هیرمند است بوسیله هبدرولیک(یا هایدروتخنیک) کـه از
تضیع آب جلوگیری کند.رود هیرمند امروز بطرف شامل(از حد رودبـار) جـاری اسـت.
زیادی آب درنیزار وباطالق هدر میرود.وضع طبیعی سیستان هم طوری اسـت کـه هـیچ
مانعی وجود ندارد از اینکه هیرمند به زمین های وسیع جنوب(زمین های منطقه گودزره
و تراخون ورود بیایان و رامرود در دست چـ هیرمنـد) سواربشـود وآنهـا را آمـاده کشـت
وزرع کند .با ایجاد یک اصول صحیح وعلمی آبیاری در آنجا این ایالت استعداد آنرا دارد
که محصول فراوان بدهد («.فصل سوم این اثر)
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دانشــمندان دیــرین شــناس بــن اپمــان تحــت ریاســت پروفیرس ـ فی

ـ طــی

سالهای ۷۳۱۳-۷۳۱۷میالدی آثاروبقایای تاریخی نیمروز را در منطقه کده ،پوسـت گـا
ودشت امیران ،موردمطالعه قراردادند ورسانجام نوشتند که :طی قـرون ۷۱ -۷۰مـیالدی
نیمروز ورسارسسیستان از یک کلتور غنی ومدنیت قابل مالحظه مبنی برسیسـتم مـنظم
شبکه های آبیاری وکانالهای متعدد و وسیعی ایکه از هیرمنـد بـه هرسـو کشـیده بودنـد،
برخورداربوده است .طرز ساختامن منـازل بـا اسـتفاده از خشـت خـام و بشـکل گنبـدی
وبکاربردن خشت هـای بـزر پختـه در تزئینـات سـاختامنها ،بـا تخنیـک هـای مختلـف
هرنی ،منایانگر طرز وروش هـرن معـامری عنعنـوی دوره هـای قبـل ازاسـالم درخراسـان
وسیستان میباشد.
فی

رئیس هیئت عالوه میکند:کرثت انبوه خرابه های نیمروز رامیتـوان نتیجـه

تهاجم وحمالت مکرر فاتحـانی چون:اسـکندر ،چنگیزخـان ،تیمورلنـگ ،وغیـره در ادوار
مختلف پیش وپس از اسالم دانست .سکنه محـل پـس از هربـار تخریـب شـهرها ونهرهـا
وبندهای آب برای ادامه حیات وبقای خود مجبور بودند مجددا ً به اعامر منازل واحـداث
بندها واصالح نهرهای مخروبه بلردازند .فقط از قرن هفدهم وهـژدهم بـه بعـد اسـت کـه
دیگرسیســتم مــنظم آبیــاری در منطقــه بــرهم میخــورد وتــراکم ریــگ هــای روان درنهرهــا
وشهرها ،درمزارع وزمین های زراعتی ورسازیرشدن سیالب های مـدهش بهـاری مـردم را
چنان عاجز ساخته کـه دیگـر قـدرت اعـامر مجـدد آن سیسـتم آبیـاری سـابقه را درخـود
ندیده اند ،بالنتیجه حاصلخیزترین منطقـه افغانسـتان بـه صـحرای بـایر وبـی آب وعلـف
مبدل شده است.
تحقیقات تاریخی وباستان شناسی نه تنها برای روشن ساخنت گوشه یی از تاریخ
آســیا کمــک خواهــد منــود ،بلکــه مــی بایــد امکانــات یــک طــرح عرصــی را بــرای عمــران
ورسسبزی مجدد منطقه با وسـایل تخنیـک مـدرن جسـجو وپیشـکش کنـد (.جغرافیـای
تاریخی سیستان  ،ج ،۷ص ۱۳و )۱۱
نکته یی که میخواهم به ارتباط نظر پروفیرس فیرش آپمانی متذکرشوم اینسـت کـه
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سیستان در رسارس قرون وسطی وبخصوص از قرن هفتم تا اواخر قرن چهاردهم میالدی
دارای جمعیت کثیر و شبکه های منظم آبیاری بوده و در همین دوره هفتصد ساله یکی
از معمورترین نقاط کشوربشامر میرفت و ازجهت فراوانی تولیـدات کشـاورزی خـود ،بـه"
گــدام غلــۀ آســیا"واز لحــاظ عمــران ورسســبزی وطــراوت نخلســتانهایش بــه "برصــۀ
خراسان"شهرت یافته بود.
چنانکه ميدانيم در

ق بطور عام و در رسزمني های ايران و افغانستان و آسـيای

ميانه بطور خاص ،آب وآبياری مصـنوعی ،يکـی از پـر اهميـت تـرين مسـايل احتامعـی و
اقتصادی اين جوامع است  .هر وقتی که شبکه های آبيـاری براثـر هجـوم هـای ويرانگـر
صدمه ديده و از ميان رفته اند ،مردمان محل مستاصـل شـده و مجبـور بـه تـرک خانـه و
محل زندگی خود شده اند .بدبختانـه سيسـتان نيـز در اثـر يـورش خامنانسـوزتيمورلنگ
درقرن چهـاردهم (۷۳۹۳م) و تخريـب بححامنـه شـبکه هـای آبيـاری و بنـدهای آب کـه
بررودخانه هحمند قرارداشت  ،آن را به ويرانه موحشی مبـدل کـرد .و ايـن ويرانـی شـبکه
های آبيـاری در دورۀ جانشـينان تيمـور نيـز تکـرار شـد وبالنتيجـه يکـی از معمـورترين و
ثرومتندترين مناطق کشور از عمران افتاد و خراب وخراب ترشد .
منابع محلی گواهی میدهند که با وجود تخریب شبکه های آبیاری بوسیله تیمـور
وجانشینانش ،مردم دست از تالش برای از رسگرفنت رونق پارینه دیارشان نگرفتنـد و بـه
اعامر مجدد بندها وکشیدن نهرهـا واحـداث مـزارع و باغهـا پرداختنـد و بـا اعـامر قلعـه
هزاربرج (معروف به چهل برج) وقلعه فتح وقلعه ترقون وغیره شهرکها سیستان را دوبـاره
معمور ساختند که از امنیت اجتامعی واقتصادی عالی برخوردار شده بود.
برخی از ملکوک سیستان برای اینکه نشان داده باشـند کـه آنهـا از نـژاد خانـدان
بزر وتاریخی کیانی اند ،دست به اعاملی میزدند که واقعاً منونـه بـوده اسـت .چنانکـه
در عهد ملک سلطان محمود بن ملک یحیـی کیـانی (معـارص شـاه اسـمعیل صـفوی در
اوایل قرن شانزدهم میالدی) اکرثیت مردم از یک نوع بیمه اجتامعی برخـوردار بودنـد و
بخصوص قرش باالئی جامعه چون:ملوک و امیـران و پـاداران ( سـاالر امـور کشـاورزی) و
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سادات و مشایخ و قضات و نقیبان و سلاهساالران و غیره از حکومت نان راتبـه داشـتند
 « :اعلی سه نان ،اوس دو نان و تا یک نان هر کـس وییفـه (اسـتحقاد) داشـت ،
هنگام عروسی و یا ماتم داری مـردم از رس کـار خاصـه ( دارایـی شخصـی ) ملـک
داده میشد و حقود آنهایی را کـه پـنس سـال از سیسـتان بجـای دیگـر رفتـه و بـاز
آمده بودند  ،از آرد و روغن گرفتـه تـا لبـاس سـنجش میگردیـد و بـرای شـان داده
میشد».

2

مگــراین امنیــت وروش حکومــت داری ،در دوران تاخــت وتــاز اوزبکــان شــیبانی
وسلس اعزام شـهزاگان صـفوی بـه سیسـتان بـرهم خـورد و بـا ابـات نادرافشـاردیگر
نتوانست کمر راست کند ورونق پارينه را از رس گـحد .ریـگ هـای سـیار دسـت دردسـت
بادهای لجام گسیخته طبیعت داده ومجاری آب وآبیاری ودهکده ها را چون کفن سفید
زیر پوشش خودگرفته است.
امروز هرکه از فراه تا نیمروز یـا از لشـکرگاه از کرانـه هـای هیرمنـد تـا زرنـج مرکـز
والیت نیمـروز ویـا از دارام تـا زرنـج مسـافرت کنـد ،در طـول سیصـد کیلـومرت مشـاهده
خواهد کرد که خرابه های حیرت آوری یکی بعد از دیگری افتاده وتا گلو در زیر ماسه ها
و ریگ های روان غرق اند که جغد هم بیم دارد شبی را برکنگره حصار آنها سـلری کنـد.
این اثـار وبقایـای فـراوان تـاریخی در سیسـتان بیـانگر غنـا وثـروت رسشـار سیسـتان در
باستان زمان اند.

****
تأسیس دولت معارص افغانستان در قندهار بعد از مـر نادرافشـار توسـط احمـد
شاه ابدالی در  ۷۱۷۱میالدی ،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشـورما بشـامر مـی رود.
درست از همین تاریخ است که سیستان نیز وارد مرحله جدیدی از تاریخ سیاسـی خـود
می گردد و به قلمرو احمدشاه درانی در می اید و تا ۷۰۱سال بعد الینقطع جـزو قلمـرو
افغانستان باقی می ماند.
 - 2ملک شاه حسین کیانی ،احیاء امللوک درتاریخ سیستان ،ص 10
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طــی ســالهای( )۷۳۱۱-۷۹۳۱اوضــاع واحــوال اجتامعــی وسیاســی ونظــامی
سیستان طوری کسب اهمیت منود که نه تنها توجه کشـورهای همسـایه را بخـود جلـب
کرد ،بلکه درسالهای نیمـه دوم قـرن  ،۷۷بخشـی از بـازی بـبرد قـدرتهای بـبرد
اروپائی بشامر می آمد واین می تواند مرحله جدیـدی در تـاریخ سیاسـی منطقـه
بشامر برود.
مضــمون بــازی بــزر درقــرن  ۷۳از نظــر روســها پیرشــوی وترصــف رسزمینهــای
بیشرتبخاطر رسیدن به هند ودست یابی برثروتهای افسـانوی آن بـود،وتالش انگلـیس از
پیرشوی بسوی آسیای میانه  ،حفظ رسحـدات هندوسـتان از خطـر روس هـا بـود .مرکـز
کشش وجاذبۀ هردو املراتوری ،افغانستان بود.
ایران بعد ازدو حمله ناکـام برهـرات درسـالهای  ۷۹۳۱و ۷۹۱۱پـس از آن کـه بـا
مقاومت شدید مردم هرات روبروگردید ،از هرات عقـب کشـید .انگلـیس کـه هـرات را بـه
منزله دروازه هندوستان مـی پنداشـت و دسـت روسـها را درطـرح وتطبیـق ایـن حمـالت
دخیل می دید ،با اشغال جزیرۀ خارک درخلیج فارس،ایران را تهدیـد بـه تـرک محـارصۀ
هرات منود و ایران هم مجبورشد با انگلیس معاهده ای را در پاریس بـه امضـا برسـاند،
کــه بــه معاهــده پــاریس مشهورگشــت( .)۷۹۱۱ایــران پــس از عقــب نشــینی از هــرات،
سيستان را مورد توجه قرارداد و برخى از رؤساى محل را چه از راه تطميع و چه از طريق
تخويف متاميل به خود ساخت .دراین هنگام علیخـان رسبنـدی یگانـه وارث مترصـفات
محمد رضا خان رسبندی بود و رؤسای دیگر هاشـم خـان شـهرکی  ،دوسـت محمـدخان
ناروئی و ابراهیم خان سنجرانی هر یک مناینده بزر عشـایر خـود درسیسـتان بودنـد.
عــخ خــان رسبنــدى در پايــان ســال ۷۹۱۱بــه تهــران دعــوت شــد و چنــد مــاه بعــد بــا
دخرتبهرام میرزا،پرس دوم عباس میرزا،برادر محمدشاه قاجـار ازدواج کـرده بـه سيسـتان
عودت منود ،وىل پنج ماه از ورود او به سيستان نگذشته بود که توسـط بـرادر زادۀ خـود
تــاج محمــدخان درقرصســه کوهــه کشــته شــد .تــاج محمــد برجــاى عمــويش تکيــه زد و
متعاقباً ابراهيم خان بلوچ را که در جهان آباد سکنى داشت ،به تخلیه جهان آباد تهدیـد
کرد.
درسال  ۷۹۶۶قطعات قشون ایران تحت فرماندهی مظفرالدوله حاکم کرمان بـه
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سیستان فرستاده شدند .تاج محمـد نیـز از آمـدن حـاکم کرمـان بـه سیسـتان اسـتفاده
منوده توسط قشون ایرانی ،ابراهیم خـان بلـوچ را از جهـان آبـاد بیـرون کـرد .از آن پـس
ابراهیم خان در قلعۀ چخانسـور مسـکن گزیـد ونفـوذ خـود را در

ق تـا کـده وخـا ود

بسط داد و درشامل تا الش و جوین که در تیول صـالح محمـدخان سـاکزی بود،توسـعه
داد.
در ســال ۷۹۶۱میــرعلم خــان خزیمــه عــرب ،امیرقــاین بــه بهانــه تادیــب آزادخــان
(افغان) که به قاینات حمله کرده بود ،در رأس قشونی وارد سیستان گردیـد ونقـاط مهـم
سیستان چون :نادعلی وقلعه فتح وچهاربرجک را اشغال منود .این زمانی است که امیـر
شیرعلیخان با برادران خود بررس ترصف کابل دچار جنگ داخلی بود وایران ازاین جنگ
داخلی استفاده دلخواه کرد.
پس از آنکه امیرشیرعلیخان به تخت کابل جلـوس کـرد(۷۹۶۹م) تصـمیم گرفـت
سیستان را از چنگ ایران خارج کند  ،ولی انگلیس ها مـانع شـدند و پـای حکمیـت بـر
طبق معاهده  ۷۹۱۱پاریس را در میان گذاشـتند  .در اثـر ایـن حکمیـت سیسـتان بـدو
قسمت شد ،آن بخش که رسسـبز تـر و آبـادتر و پـر جمعیـت تـر بـود بـه اسـم «سیسـتان
اصلی» به ایران داده شد و آن قسمت که بایرتر و کـم جمعیـت تـر بـود سـهم افغانسـتان
قرار گرفت (۷۹۱۰م ) .گولد سمید در پایان رأی حکمیت خـود ایـن جملـه را نیـز عـالوه
کرد« :باید رصیحاً دانست کـه بـه هـیچ گونـه کـار و پـروژه ای بـدو طـرف رودخانـه
هیرمند مبادرت نشود که مقدار آب را از اندازه احتیاج طرف مقابل تقلیل دهند».
از این تاریخ به بعد رودخانه هیرمنـد کـه  ۷۰۱۱کیلـومرت در داخـل کشـورجریان
دارد ،پایش را از سویه ملی فراتر نهاد و از بند کوهک تا سیخرس در فاصله تقریباً پنجـاه
کیلومرت بحیث رسحد مشرتک میان ایران وافغانستان باعـث اخـتالف و نزاعهـای بعـدی
گردید .
گرچه این حکمیت شدیدا ً مورد اعرتاض دولت افغانستان قرار گرفت ولـی جریـان
امر بعدا ً نشان داد که ایالت سیستان برای همیشه بدو قسمت باقی مباند و ایـران از آب
رودخانه هیرمند رسام مستحق شناخته شود .مقصود انگلیس ها از این کار دو چیز بود:
اول  -دست یافنت به سیستان اصلی که برای حفظ رسحدات هندوستان از خطـر
6
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احتاملی روسها مورد نیاز شدید حکومت هند بود.
دوم  -ایجاد دشمنی و اختالف دایمی بین ایران و افغانستان کـه البتـه تـا حـدی
با این مقصود آخری موفق هم شدند.
من سالها قبل در صدد بر آمده بودم تـا سـوابق موضـوع را کـه هـر جـا بـه صـورت
نامتام و نا تکمیل به نظر میخورد ،جمع آوری کنم و بصورت یـک اثـر مسـتقل ومجموعـه
یی از حقایق تاریخی بنام«رسګذشت سیستان ورود هیرمنـد از ۷۱۷۱تـا  »۷۷۱۱در
جلو چشم اهل مطالعه و عالقه باین مسئله ملی بگذارم تا بـا مطالعـه آن بـروح موضـوع و
منشاء آن همه بدبختی های که گریبـان گیـر ایـن رسزمـین اسـت کـامال اطـالع حاصـل
گردد ،و راه چاره آن جستجو شود .بعد از نرش مقاالت داکرتسد عبدهللا کاظم ودسرتسـی
به مطالب تازه تر ،بـرآن کتـابم کـه بـه حیـث جلـد چهـارم«سیسـتان ،رسزمـین ماسـه هـا
وحامسه ها» در دهه هشتاد قـرن بیسـتم از سـوی اکـادمی علـوم بـه چـا رسـیده بـود،
تجدید نظرکردم و چندفصل جدید برآن افزودم و آنرا بحیـث جلـد سـوم تـاریخ سیسـتان
بحساب گرفتم .بـه نظـرم نسـخه کنـونی کـاملرت از نسـخه چـاپی  ۷۳۳۱اکـادمی علـوم
افغانستان باشد.
کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی
سویدن ،شهر ګوتنربګ  /اپریل ۰۲۷۱
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