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روزگاری ُشرُش�ر آب های هیرمند،کوک نغمه های پرندگان 
خوش آواز و رنگارنگی بود که از اقصا نقاط جهان در آبگیرهای 

این رودخانه زندگی می کردند.

دیرگاهی اس�ت که تور س�پید ماهیگی�ران، همچون تارهای 
عنکبوت در تندباد خشکسالی ها از هم گسسته شده است. 

هنوز تختک های هامون با چشمانی خشکیده و نگران، رّدپای 
دامداران�ی را که با توِتن های خود در نیزارهای انبوه به چرای 

گاوان شیرده خود مشغول بودند، به یاد دارند.

افس�وس که دس�تکاری انس�ان در چرخۀ طبیعی هیرمند، آن 
همه ش�ور و نوا را از بین برده و ماهیان را که نماد حیات بش�ری 

هستند در معرض نابودی و انقراض قرار داده است.
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وند داانی راز هب انم خدا

مقّدمه

رودخان��ۀ هیرمند یکی از رودخانه های مهّم آسیاس��ت که از کوه های بابای 
افغانس��تان سرچش��مه گرفته و پس از طی مس��افتی 1100 کیلومتری به دریاچۀ 

هامون می ریزد.

این رودخانه هزاران سال است که با مایع حیات بخش خود روح زندگی را 
در کالبد ساکنین سواحل خود و هامون زنده نگه داشته است. تمّدن های کهنی 
به واس��طۀ این رودخانه ش��کل گرفته اند که تعدادی از آنان جزء پیشرفته ترین 

شهرهای باستانی جهان محسوب می شوند.

تا قبل از جدایی افغانس��تان از ایران مش��کالت کنونی آبرسانی و آب دهی 
هیرمن��د به سیس��تان و دریاچۀ هامون وجود نداش��ت. پس از تقس��یم مرزهای 
جغرافیایی جدید و ش��کل گیری افغانس��تان، علی رغم موافقت نامه های متعّدد 
میان دو کش��ور، افغان ها تمایل زیادی به پایبندی به موافقت نامه های آبی نشان 
نداده اند و با س��اختن بندها و س��دهای بزرگی همچون سّد کجکی و بند کمال 
خ��ان، همچنی��ن اقدامات دیگر، باعث ش��ده اند تا رودخان��ۀ هیرمند آبی برای 
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رس��اندن به تاالب هامون که یکی از بزرگ ترین تاالب های آب شیرین جهان 
است نداشته باشد.

کتاب پیش رو عالوه بر نگاهی مختصر به سرچشمه و حوضۀ آبریز هیرمند، 
م��روری بر تاریخچ��ۀ حّقابۀ ایران از ای��ن رودخانه و پیامدهای خشکس��الی بر 
ساحل نشینان هیرمند و هامون دارد. در این میان به اقتضای سخن، سدها، بندها، 
کانال های آبرسانی، صنایع دستی و سنّتی وابسته به آب، بازی های محلّی آبی و 

.... فراخور کتاب بیان شده است.

در پای��ان از آق��ای مهراهلل ریگی س��اکن زهک،که ش��رح مفّصلی از انواع 
ماهیان رودخانه را بیان نموده اند وهمچنین آقای فردین شهرامی پور که در تهیّۀ 

مطالب و تصاویر بنده را همراهی کرده اند تقدیر و تشّکر می کنم. 

امیدوارم کناب پیش رو مورد قبول عالقه مندان به هیرمند و هامون قرارگیرد. 

ایرج شهرامی پور
اردیبهشت 1396
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معنی واژۀ هیرمند

هیرمند واژه ای کهن و فارس��ی اس��ت، مرکب از دو پیک��رۀ »هیر« به معنای 
»آب« و »من��د« به معنای دارنده که بدی��ن ترتیب هیرمند به معنای »دارندۀ آب« 
است. همانند هنرمند که به معنای دارنده هنر است.1 در فرهنگ نام ها، هیرمند، 

در اوستایی به معنای پل و دارندۀ سد و بند نیز معنا شده است.

رودهیرمند

هیرمند یا هلمند نام رودی است که از استان هلمند افغانستان روان شده و به 
دریاچۀ هامون که دریاچه ای مشترک بین افغانستان و ایران است می ریزد. رود 
بزرگ هیرمند از رودهای پرآب افغانس��تان و آس��یا به شمار می رود که ساالنه 
میلیاردها متر مکعب آب در آن جریان می یابد و طول آن 1100 کیلومتر است 

و از این رو طوالنی ترین رود واقع بین سند و فرات به شمار می آید.

۱. خلج امیرحس��ینی, یوس��ف و علیرضا نجفی، ۱۳۹۰، مروری بر تاریخچۀ تدوی��ن توافقنامه های رودخانه 
مرزی هیرمند بین ایران و افغانس��تان، همایش بین المللی دانش س��ّنتی مدیریت منابع آب، یزد، مرکز بین 

المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
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»ای��ن رودخانه از جنوب باختری کابل پس از پیوس��تن به رودخانۀ دیگری 
بنام ارغنداب گذش��ته و در مس��یر خود از والیت های هلمند، قندهار و نیمروز 
می گذرد »این رودخانه، در محّل بند کمال خان واقع در خاک افغانس��تان تغییر 
مس��یر داده و به ش��مال منحرف می گردد. از بند کهک مطاب��ق تحّدی حدود 
سیس��تان در تاریخ 190۵ م، مرز ایران و افغانس��تان اس��ت و از این جا نهرهای 
متعددی از هیرمند به داخل ایران جاری می ش��ود و پس از مش��روب س��اختن 

اراضی سیستان مازاد آن به دریاچۀ »هامون« می رود.«1

۱ . روزنامۀ اطالعات شماره 7245 – پنج شنبه هجدهم خرداد ماه ۱۳2۹
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رود هیرمند در منابع کهن

 »ن��ام این رود به ریخت های هیرمند، هلمند، هندمند، هیلمن و هیرمن نیز در 
متون گوناگون تاریخی و گیتاشناسی آمده  است. همچنین نام این رود در اوستا 
به ش��کل هئتومنت Haetumant ذکر و به معنای عام، سرزمینی که زود سیراب 
 Etymandros می ش��ود را نیز دارد. از سوی دیگر رومیان و یونانی ها این رود را
یا Erymanthus می خواندند1. بخش نخست این نام معنای»بنداب یا ورغ یا سد« 
را می دهد و »منت« نیز همان »مند« در فارس��ی کنونی است که معنای دارندگی 

را می رساند. پس نام این رود به معنای برخوردار از بند می باشد. 

رومیان و یونانی ها این رود را Etymandros یا Erymanthus می خواندند.

نام این رود درشاهنامۀ فردوسی نیز آورده شده است:

چو آمد ب�ه نزدیکی هریمند ارمجن�د برگزی�د  فرس�تاده ای 

همچنین در گرشاسپنامۀ اسدی:

هریمن�د ل�ب  ت�ا  زم�ن  من�زل  دو  کش�تمند و  بیش�ه  و  خ�وش  آب  ُب�د 

۱. خلج امیرحس��ینی, یوس��ف و علیرضا نجفی، ۱۳۹۰، مروری بر تاریخچه تدوی��ن توافقنامه های رودخانه 
مرزی هیرمند بین ایران و افغانس��تان، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد، مرکز 

بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
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و در شعرهای قطران تبریزی:

از دس�ت او ش�کوه ب�رد نی�ل و هریمن�د اژده�ا و  پی�ل  ش�ود  س�توده  او  یت�غ  وز 
همچنی��ن در وندی��داد در فرگرد نوزده، پاره ه��ای 3، 39، 6۵و69 همچنین 
فرگرد یکم پاره 13 از این رود به هئتومنت یاد ش��ده و سرزمینی را که این رود 
در آن جاری اس��ت به همین نام نامیده اس��ت. همچنین در فصل بیستم بندهشن 

پاره های 6، 17، 21 و 22 از این رود یاد می شود.« 1

نبردهای معروفی همچون نبرد رستم و اسفندیار در سواحل این رود صورت 
گرفته اس��ت و شاعر حماسی ایران،فردوس��ی، به صورتی کاماًل آشکار در این 

نبرد به رودخانۀ هیرمند اشاره کرده است.

هی�����رمن�د ل�ب  ت�ا  چن�ان  پن�د...بیام�د  ز  پ�ر  ل�ب  و  ب�اد  از  پ�ر  دل  مه�ه 
گرف�ت ب�اال  و  رود  ل�ب  از  ش�گفتگذش�ت  گی�ی  اکر  از  مان�د  مه�ی 
هریمن�د ل�ب  از  برف�ت  رس�م  بلن�د...2چ�و  نام�دار  ش�د  پراندیش�ه 
هریمن�د نزدیک�ی  ب�ه  آم�د  ارمجن�د...3چ�و  برگزی�د  فرس�تاده ای 

بلند2    ارجمند3

۱. مقالۀ سیس��تان سرزمین اس��اطیر- ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردش��گری – ستاد تسهیالت مسافرین 
نوروزی شهرستان زابل

2. شاهنامۀ فردوسی، نبرد رستم و اسفندیار، براساس چاپ مسکو، دکتر سعید حمیدیان، جلد6، دفتر نشر 
داد، ۱۳74

۳. همان منبع، پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود.
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سرچشمۀ هیرمند

کوه های بابا سرچش��مۀ رودخانۀ بزرگ هیرمند محسوب می شوند. کوه بابا 
نام رش��ته کوهی مرتفع در والیت بامیان افغانس��تان است که در بین هندوکش 
و فیروز کوه واقع ش��ده و به طرف غرب به مس��افت 200 کیلومتر امتداد دارد. 
ارتف��اع این کوه از 400 تا ۵140 متر می رس��د و قلّۀ معروف آن ش��اه فوالدی 

(Shah Fuladi) نام دارد  که ارتفاعش به  ۵13۵ متر می رسد.
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آرامگاه هیرمند

رودخانۀ هیرمند با گذر از شهرها،روستاها و دشت های زیادی در افغانستان 
و ایران ، پس از طی مس��افتی طوالنی به دریاچۀ هامون وارد شده و در آن آرام 
می گیرد. این رودخانه در منطقۀ ُکهک به دو ش��اخۀ »رود پریان و رود سیستان« 

تبدیل می شود.

امّا قبل از پرداختن به این رودها به پیش��نۀ تاریخی هیرمند در بین کشورهای 
ایران و افغانستان می پردازیم.
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پیشینۀ تاریخی هیرمند

»پس از جدایی افغانستان از ایران در سال 18۵7 میالدی، تالش زیادی برای 
تعیی��ن خّط مرزی بین دو کش��ور صورت گرفت، اما مهمت��ر از حکمیت برای 
تعیین خّط مرزی، نحوۀ استفاده از منابع آب مشترک دو کشور بویژه در دشت 
سیس��تان و رودخانۀ مرزی هیرمند می باش��د. به همین دلی��ل از بدو جدایی دو 
کش��ور،  در همۀ حکمیت ه��ای خط مرز، به گونه ای حکمی��ت در مورد آب و 
حقآبۀ دو کش��ور از رودخانۀ هیرمند نیز مورد بررس��ی و اعالم نظر قرار گرفته 
اس��ت از جمله حکمیت های مذکور می توان به حکمیت گلداسمیت (1872)، 

مک ماهون (190۵) و نیز کمیسیون دلت(19۵1)اشاره نمود. 

همچنین توافق نامه هایی بین دو کشور برای استفاده از آب رودخانۀ هیرمند 
صورت گرفت (مانند توافقنام��ۀ 1317) که با وجود امضا از جانب مقامات دو 
کش��ور، بنا به دالیلی عملیاتی نگردید. س��رانجام در س��ال 13۵1 معاهدۀ نحوۀ 
اس��تفاده از آب رودخانۀ مرزی هیرمند بین دو کش��ور امضا و مبادله گردید.«1 
امّا دولت افغانستان از آن زمان تاکنون تعداد زیادی نهر و رودخانۀ غیرمجاز از 
رودخانۀ هیرمند احداث کرده  که این موضوع خود یکی از دالیل کاهش آب 

۱. خلج امیرحس��ینی, یوس��ف و علیرضا نجفی، ۱۳۹۰، مروری بر تاریخچه تدوی��ن توافقنامه های رودخانه 
مرزی هیرمند بین ایران و افغانستان، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، یزد، مرکز 

بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
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ورودی هیرمند به ایران است و باعث شده تا هامون خشک شود.

نکتۀ قابل مالحظۀ دیگر این اس��ت که  در ماّدۀ دّوم قرارداد 1939 صراحتاً 
ذکر ش��ده اس��ت که»برای آن که از ده چاربرجک الی بند کمال خان زاید بر 
مقدار آبی که فعاًل برده می ش��ود مصرف نگردد، دولت افغانستان تعهد می کند 
ک��ه در فاصل��ۀ مزبور ع��الوه بر انهاری که ج��اری بوده و هس��ت نهر دیگری 
اح��داث و یا تعمیر ننماید.«1 همچنین در ماّدۀ هش��تم این ق��رارداد نیز » دولتین 
متعهد می شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال خان تا بند دوست 
محّمدخان س��یخ سر که مقّسم آخرین است نخواهند کرد که موجب نقصان یا 

نکث میزان سهم هریک از طرفین بشود.«2

۱. دکتر محّمدتقی رخشانی، مرزبندی های سیستان در تاریخ معاصر ایران، انتشارات تفتان، زاهدان، ۱۳85
2. همان منبع 



q19سدها و بندهای معروف هیرمند  I

سدها و بندهای معروف هیرمند 

»  از گذش��ته های دور در مسیر این رود سدها و بندهای متعّددی بنا شده که 
رّدپای تع��دادی از این بندها در منابع تاریخی همچنان موجود اس��ت.به عنوان 
مثال در»زین االخبار نوش��تۀ گردیزی« در مورد رودهیرمند و بندهای آن موارد 

زیر را می توان مشاهده کرد:

سیس��تان در گذش��ته دارای س��دها و بندهای زیادی بوده است که تعدادی 
از آن ها بر اثر خشکس��الی و بی آب��ی از کار افتاده اند و یا بر اثر حملۀ بیگانگان 
خراب و ویران ش��ده اند . بنای قدیمی ترین س��د سیس��تان را به جمشید نسبت 
می دهند که اّولین پادش��اه اسطوره ای و مؤّس��س اّولین سلسلۀ پادشاهی ایران به 
ش��مار می آید. بنای این س��د و دوران بهره برداری از آن به حّدی قدیمی است 
که کس��ی نام دقیق آن را نمی داند، امّا عّده ای س��د کوش��ک را س��د یاد شده 

می دانند1.« 

تعدادی از سدها و بندهای قدیمی و جدید هیرمند عبارتند از :

• سّد کوشک	

• سّد هاونک	

• سّد کجکی 	

parood.ir .۱
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• سّد رودبار	

• سّد کهک 	

• سّد زهک	

• سّد جّریکه	

• سّد سیستان	

• سّد پریان	

• بند کمال خان	

• سّد شیردل	

• سّد گلمیر	

• سّد چاه نیمۀ 1 	

• سّد چاه نیمۀ 4	


