
  

  

  

  

  

   تمدني نيمروزةنگرشي بر پيدايش مهندسي آب در حوز

  

  دل  عليرضا پيري زنده

  دبير آموزش و پرورش

  

  

  حدود تاريخي سيستان

نظر   بوده و بنا بهتر از امروز پر واضح است كه حدود سرحدي سيستان در تاريخ بسيار بزرگ

   :ق ٣٤٠ حدود مسالك و الممالكلف ؤابواسحاق ابراهيم استخري م

جانب در  بيابان مكران و زمين سند و بهري از اعمال مولتان و ،در جانب شرقي سيستان«  

جانب در  زمين هندوستان و ،جانب شماليدر  خراسان و بعضي از اعمال هندوستان و ،غربي

هندوستان و آن حدود تقويسي در  بيابان سيستان و كرمان و از جانب خراسان و غور و ،جنوبي

   ).١٩٢ :١٣٤٧، استخري( .»ورت سيستان استگردد و اين ص مي

مات ضمنسيستان با «: گويد يد نظر فوق ميأيضمن ت) ق ٣٦٧حدود  (االرضةصورلف ؤم  

 كرمان و سرزمين سند و سيستان و قسمتي از ة محدود است از مشرق به بيابان واقع در ميان...آن 

ز شمال به سرزمين هند و از جنوب اعمال ملتان و از مغرب به خراسان و بخشي از اعمال هند و ا

 نيز ٧ ة اول سدة سيستان در نيم،)١٥٠ :١٣٤٥ابوحوقل ( سيستان و كرمان ةبه بيابان واقع در ميان
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 :١٣٥١ ،مستوفي(تابع آن بود ) سبزوار امروزي( داشت و ايالت قهستان تا ترشيز وسعت زيادي

١١٧(.   

ن تا كرمان آرياي هند و حد غربي ق سرحد شرقي سيستان از كشمير تا ساحل د١١ ةدر سد

  ) ١٨ :١٣٤٤ ،سيستاني(و حد جنوبي آن سند بود ) سبزوار هرات(و حد شمالي اسفزار 

  

   نيمروزةوجه تسمي

استاد پورداود در كتاب . اند  آوردهمطالبي تسميه نيمروز مورخين و نويسندگان مشهور ة وجةدربار

 از اين ناميده شدن سيستان به نيمروز «:گويد يم سيستان به نيمروز ةها در مورد وجه تسمي يشت

ترين اياالت ايران بوده، واقع  جهت است كه اين سرزمين در جنوب خراسان كه يكي از بزرگ

شماري  اكبر جعفري در مورد گاه دكتر علي ،پژوهشگر ايراني) ٢٩٣: ١٣٥٦ ،٢ج  داود،پور(است 

 :نويسد  نيمروز ميةر مورد معني وجه تسميدر اوستا تحقيقات عالمانه و جالب توجهي نموده و د

 ٣١ شرقي و عرضش ة درج٦١طولش ،  بيائيم بسنجيم،)ناف زمين(نيمروز يعني ناف جهان «

اين يكي جهان . كند از اقيانوس تا اقيانوس دو نيم ميا ، آفريقا ر آن يكي آسيا، اروپا، شماليةدرج

عوض آن نام زرنج را  ان كه بهتر بودسيستان در بخش ايرمحلي است نزديك زابل كرسي (آباد 

س نيمروز درست پ. نمايد  جنوب استوا دو برابر مية درج٣١ شمال تا ة درج٧٠(را از ) گرفت مي

هاي سند و دجله و نيل  فتم نيمروز جايي بوده مانند جلگههمانسان كه گ. ناف جهان بوده است

 و استبسيار كم در آنجا رندگي ه، باتسداراي آب فراوان و بنابراين داراي تمدن پيوسته و ناگس

راه  بر سر چهار. چهار فصل از هم جدا و باز شناخته ،نش پاك و پر از ستارگان درخشانآسما

توانيم بگوئيم كه  ها را يكجا كنيم مي  اين خوبيةاگر هم.  راه داشتهشمال و جنوب و غرب به دريا

النهار  كه ايجاد نصف در جائي ،برتري داشتههاي ديگر  شماري بر جلگه شناسي و گاه از لحاظ ستاره

النهار  اشتن به ايران و خاور زمين و نصف گمنام و ويران به علت دسترسي ندةخالدات در جزير

النهار حقيقي بوده  نصف) نيمروز( اين جايگاه ،چ باز در امپراتوري بريتانيا بودمصنوعي گرينوي

  .»است
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 مدلل  نيمروز كامالًةفيايي سيستان اتالق واژ جهان و موقعيت جغراةبا نگاهي به نقش  

زيرا دريافته بود كه .  ساختن زيج خود سيستان را برگزيداز اين جهت زرتشت براي. شود مي

  .كند  ميتقسيمدو نيمه ه گذرد و دنياي قديم را ب النهار يا نيمروز از آنجا مي نصف

 ،گذرد گيرد كه از سيستان مي ميالنهاري قرار   ديگر چون آفتاب درست بر روي نصفبه بيان  

شود، اما در   ميمشاهده آفتاب همچنان، همه جا ن در شرق تا جزاير خالدات در غرباز ژاپ

  . غروب و در مغرب در حال طلوع استدر حالمشرق، 

النهار آن  ي علمي است براي سيستان و به نصف اصطالح»نيمروز«توان گفت كه  بنابراين مي  

 :، كشور نيمروز خواندنداز زرتشتنشمندان ايراني اين سرزمين را پس شود كه دا مربوط مي

  ) ٤٩ :١٣٦٠ ،وامقي(

م كه شناخت هر بعدي از يمتذكر شوبايستي ، نيمروز و شناخت آن  اهميت جغرافياييةباردر  

تر است بنابراين شناخت سيستان نه تنها از لحاظ موقعيت مهم  ابعاد سيستان نسبت به ديگري مهم

هاي مختلفي كه در آن يكي   از لحاظ تاريخي و اشكال تمدنكه، بلاستز اهميت ئايي حاجغرافي

 تمدني خويش ة، دستاوردهاي فرهنگي و علمي فراواني را در حوزديگري جايگزين شدهاز بعد 

خور توجه يعني ابداع سيستم آبياري هش حاضر به بررسي يكي از آثار درپژو. اند بر جاي گذاشته

ر و ثر بر حضوؤ ميعنوان عامل هينه از آب كه در طول حيات اجتماعي اين خطه ب بهةو استفاد

  .كند مي تاريخي آن اشاره ة با تكيه بر پيشينبوده استهاي آبي مشاركت مردمي در ساخت و ساز

 حوري دانش آب از اينجا به ساير شهرهاي آسيا رفته ةفرضي «:پژوهش بر اين باور است كه  

، و مگر نه اينست كه وقتي  زهي فخر و مباهات بر مردمش. قرار گرفته است آنهاةو مورد استفاد

 ةتواند اين لحظ رسد نمي يي مي اعالةدرجه  اجتماعي از نظر علمي و فرهنگي بيانسان يا گروه

  . محدود و يا مخفي سازد وزيباي برتري خود يا جامعه و فرهنگش را محصور

 علمي احساس شور يپديده يا واقعيتيك كشف ه بوقتي دانشمندي از كه مگر نه اين است   

ر نه اين و مگ . حل مسئله را براي خودش نگه دارد زيبايةتواند آن لحظ كند، نمي و شعف مي

كند و   بر آن افتخار مياي به دستاورد عظيم فرهنگي دست يابد طبيعتاً است كه هرگاه جامعه

ها و بيان  يي اين هنر نماها گوي تمدن در گفت.را بر جهانيان عرضه نمايد دوست دارد تا آن
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وردهاي فرهنگي و تمدني اتواند دست  است و هر ملتي ميآزاد براي عموم ملل جهان افتخارات

  . عرض ديد و قضاوت ديگران قرار دهدخويش را در م

 ةگيرد و حوز و اين واقعيت را در سيستان پي ميكند  اين مقاله همين هدف را دنبال مي  

ز مهار آب بر تمدن جهاني  درست اةويژه در امر استفاد هافزايي ب  دانشة را در عرصتمدني نيمروز

علت شرايط جغرافيايي خاص و مشكل ه داند و در پشتكار مردمش همين بس كه ب سهيم مي

اند ولي  رو بوده همين آب و آباداني و امارت اين سرزمين كهن همواره با مشكالتي فراوان روبأت

 كنيم تالش دقتبيعت نگشته و در هر دوره از تاريخ اين مرز و بوم را كه تسليم و مقهور ط

، اين دانش  مهندسي از آنةبوده است تا با مهار و كنترل شاهرگ حياتي هيرمند و استفادگونه  اين

 ،و براي اثبات اين مدعا. تر و فراتر ببرند و بردند  نيمروز و هيرمند فزونة آباداني حوزةرا از گستر

 در آنها از رود هيرمند ذكري گيريم كه  شاهنامه را گواه مي،اوستا و تاريخ شفاهي ايران زمينكتاب 

 اين كلمه مركب از دو جزء .خوانده استرا هئومنت يا هئتومنت   اوستا آن.به ميان رفته است

 معني بهجزء اول آن .  و مفهوم هر دو جزء اين اسم مركب، روشن استاست )مند(منت + هئتو 

جزء .  پل و سد و بند و ورق استمعني به و نيز »ستو« آب يا ورق و معادل آن در سانسكريت بند

 پهلوي و فارسي هم يها ، همان است كه در بسياري از واژه دارنده و صاحبمعني به »منت« ،دوم

 )هيرمند(يا هئتومنت   هتوةاين كلم و جزء اينها، بنابر»زورمند« و »آرزومند«شود مانند  ديده مي

دمان دهد كه مر  را نشان مي و اين معنااز ورق برخوردار بودن استو يعني داراي بند و سد 

  .اند هايي را فرا گرفته ي آب آموزشزسا نيمروز از روزگاران قديم تاكنون در امر ذخيره

، توانسته است  رود پرجوش و خروش هيرمند واقع بودهةكه در كران) سيستان(اين سرزمين   

 مصرفي ةاش را در خود بپروراند و عالوه بر آن غل ترين تمدن شهر سوخته و عاليترين  بزرگ

 بر خود نيز آسيا را  در مواقعي، بلكه بعضاً ايرانة انبار غل،مين كند و در تاريخأديگر نقاط ايران را ت

و جهان تواند به انبار آسيا   آسيا بوده و دوباره ميةسيستان يك روز انبار غل: هولديچ گويد. بنهد

   .تبديل شود

ين شهر سوخته يهاي پا شناسان در گودال هاي بزرگ سفالي كه به همت باستان پيدا شدن لوله  

 هزار سال قبل از ميالد از سهرساند كه مردمش قريب  ، اين فرضيه را به اثبات ميپيدا شده است



 

  

161    تمدني نيمروزةنگرشي بر پيدايش مهندسي آب در حوز

 

 داراي آن بر مند بوده و عالوه  امروزي بهرهة دقيقي به شيوسيستم آب و فاضالب نسبتاً

  .اند نظيري بوده بي اجتماعي و بازرگاني -هاي اقتصادي توانمندي

ها محصول توانگري زمين سيستان و محصول سيستم آبياري و  بدون شك اين توانمندي  

 ريزش .دل اين سامان بوده است ي نيرومند و قويها باالخره محصول زحمات و پشتكار انسان

سوي سيستان روان است در طي ساليان دراز بر اثر  و كابل بهار ي قندهها آب هيرمند كه از كوه

،  تراس نيمروز،تراس رام رود،  تراس چهار برجكاي از قبيل ي چهارگانهها غيير بسترش تراست

ر هاي مسيرش نقش اساسي را د  را به خود ديده است و در پيچ و خم،تراس امروزي زابل

 ةنشيني در آسيا داشته است و تاريخ چند هزار سالگيري و رشد و شكوفايي شهر پيدايش و شكل

اي محسوس با افت و خيزها و تغيير مسيرهاي خود پيوند داده  گونه سكونت منطقه را به

 كوه ، غالمانة تمدن دهاني عظيمي چونها اش تمدن ي چهارگانهها كه بر هر يك از تراس طوري هب

  . نمائيم ه را مالحظه مي لشكرگاو بست ، دالرام، زرنج، زاهدان كهنه،خواجه

 خراسان بزرگ و كشورهاي هند ،ها در طول حيات خود با مناطق آسياي مركزي اين تمدن  

  ١. فرهنگي و اقتصادي قرار داشته اند-و چين در يك طراز ارتباطي تجاري

پس از كشف شهر  هيرمند ة در دهان١٩٥٩ -١٩٦٧ي ها شناسان ايتاليايي طي سال باستان  

 مرفه مردم آن  ضمن دستيابي به آثار و شواهد مختلف زندگي نسبتاً،هاي روان  ماسهسوخته از زير

دست آوردند كه  ه انگور و شاهدانه را از آنجا ب،هاي گندم  سال پيش از ميالد دانه٢٩٠٠ن در ساما

 سال پيش مراحل ابتدايي كشاورزي را پشت سر ٥٠٠٠در ) نيمروز(دهد مردمان سيستان  نشان مي

  ٢.هايي شده بودند نشيني موفق به پيشرفت شهرةو در مرحلگذاشته 

مت دارند حاصل كار  هيرمند كه هزاران سال قدةي حوزها  تمدنبدون شك بايد گفت  

ي عظيم ها كانالها ساعت كار براي حفر   بدون صرف ميليونبوم و بر بوده و مسلماًي اين ها انسان

ها و امكان  وجود آوردن اين تمدن هاورزي امكان ب توليدات كشةجمعي در زمين آبياري و كار دسته

 همين تالش و ٣. نبوده است، هزار سال پيش٤هم در حدود   آن،تمركز هزاران نفر در يك محل

 سرسبز و ةصورت قطع ههاي حكام ايراني سيستان ب  بود كه در ادوار تاريخي و سلسلهمساعدت

دادن چنين  ٤.اند  صفت باغ آسيا ياد كردها برا شاداب باقي بوده و بعضي از محققين اروپايي آن
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داده   فرهنگ پرورش مي،ساخته كه سيستاني به كمك عقلش ابزار ميرساند  صفتي اين مهم را مي

دبان اي نر در اينجا هر نسلي همچون پله. سپرده است از نسلي به نسل بعد به ارمغان ميرا  و آن

  .يل نسل ديگر داده است كرده و تحوريزي رفيع سعادت تمدن خويش را پي

ار  غرور و افتخةكوش سيستاني بر طبيعت و عوامل نامساعد طبيعي آن ماي چيرگي سخت  

اثرات اين نوع زندگي  .نسلي است كه گذشتگاني چنين پرتوان و مثمر ثمر داشته است

 ةقابل انكاري الاقل در منطق ثير غيرأتالش در جان و تن ساكنان اين نواحي تناپذير و پر خستگي

  .گذارده استآسيا بر جاي 

 ايراني را از سيستان به مكه بردند تا به ة، آبشناسان آزمودفاتحان عرب«: در تاريخ آمده است  

يان تازي را در امر آبياري و يبور بپردازند و روستازماحداث كشتزارهايي در پيرامون شهر 

  ٥.»كشاورزي آموزش دهند

 اين امر .جمعي آن ديار است ار دسته مردمي و كةري اين حوزه حاكي از روحيسدهاي ابتكا  

 بند استوار ٣سيستان بر محور  آباداني  والمثل شده و عقيده دارند كه عمران در ميان مردم ضرب

  :است

  .بستن بند مفسدان) ٣ ،بستن بند آب) ٢ ،بستن بند ريگ) ١

 هيرمند كم ةكه آب رودخان در مواقعيار در مورد بستن بند آب همه ساله مردم اين دي  

حدود تقريبي اشتغال  .اند پرداخته بازسازي سد گزي و بندهاي سنتي ميشده به ترميم و  مي

به بيگاري كه در با رضايت و طيب خاطر   حداقل دو ماه در سال بوده و عموماًآنهاجمعي  دسته

از طغيان آب هيرمند  ي آتيها در سال دادند تا مي گويند تن در  مي»رشَح«اصطالح عرف به آن 

  . درامان باشند

ن ميأاي از ايران است كه مردم آن براي ت نظر دكتر باستاني پاريزي، سيستان تنها نقطه بنا به  

  . ورزند  مبادرت مي»رشَح«گونه اختالفي به امر   و بدون هيچمعيشت خود سالي دو ماه را متحد

هزار نهر به اين «. مند را بايد رود هزارشاخه ناميداني هيرفقيه همد بنابر نظر يعقوبي و ابن  

 همه اين ترميم و بازسازي .»آنكه نقصان پذيرد گيرد بي ريزد و هزار نهر از آن آب مي رودخانه مي

  .به مبارزه با عوامل طبيعي برآيند لشكر عظيمي را تدارك ديده و ، مردمنياز به اين داشت كهنهر 
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، و چون اين موج عظيم معناي برانگيختن ادف با لشكر است و به سيستان متر در»حشر«  

ي ها تر از زمين  هيرمند به طرف سيستان پائينةانساني همواره تجربه كرده بودند سطح رودخان

آبي از ديرباز سدهاي  تفاده از آب رودخانه در مواقع كمدست آن بوده لذا جهت اسزراعي باال

اند و آب مصرفي زراعي و آب آشاميدني  بسته  هيرمند ميةن سنتي بر روي رودخاةخاكي به شيو

 ةوسيل هگونه بود كه اهالي بخش شيب و پشت آب ب بستن سدها بدين. نمودند مين ميأخويش را ت

 از گونه كه نسجام به روش خاصي بوده است بدينا. شدند سرداران و كدخدايان محل بسيج مي

 ي نسبتاًها كه ملك ه در امالك اربابي يا در جاهائياصطالح پاگاو به اين معناست ك (هر پاگاو

باشند به  لك آن اراضي وسيع كه كشاورزان ميدست اشخاص افتاده و ما هبزرگ و وسيعي ب

الح طدر اص) بنه( و هر شش سهم را يك پاگاو استشش سهم شوند كه  واحدهايي تقسيم مي

نام ساالر انجام وظيفه  هردي خبره ب شش نفر زارع زير نظر ف،س هر واحدأ در ر.نامند محلي مي

كنند سال به سال  مي است اما نقاطي را كه زراعت ميشغل ساالران دائ. كنند كه ساالر نام دارد مي

مهر تا ( صاحبان امالك بزرگ هستند، كه هر سال زراعي ة ساالران زير نظر و نمايند وكند فرق مي

 نفر تعيين شش در هر روستا .كردند تقسيم ميارعين بين زبراي كار امالك را ) ميزان تا ميزان= مهر

نصف آنها جهت بستن  ،بندي ترتيب نوبت وستا بهرآمده تا از كشاورزان هر  شوند و پيش مي مي

روستا ، زارعين هر نوبت=  يعني از هر گاو يك نفر،گفتند رفتند كه به آن سرمره مي بند به محل مي

 تجمع ،كه براي بستن بند به جايگاه ويژه  افراديمثالً ،نمودند بين خود قراردادي منعقد مي

، پس از ماندند شد در همان محل مي  روز يا هر چند روزي كه توافق مي، ده يك هفته،كردند مي

 اينها كساني بودند كه بر طبق توافق در روستا .شدند  افراد ديگري اعزام مي،انقضاء مدت آن

  .گويند  يا نوبت به نوبت مي»بديل« ،ف محل اين حالت را در عر. بودندمانده باقي

ابتدا حصيرهاي بزرگي از گز . آوردند هاي گز را به محل مي افراد به همراه خود شاخه  

را چند نفري در رودخانه  و بعد آن) نامند  گره مياين حصيرهاي گزي را اصطالحاً(بافتند  مي

بستند، خانداني در سيستان   بند را ميريختند و  و در پشت آن گز و بوته و خاك ميانداختند مي

  .ها به آنها لقب مهندسين سيستاني داده بودند گفتند و انگليسي وجود داشت كه به آنها بندباف مي
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شدند و يا  حفظ و نگهباني اين سدها تعيين ميپس از بستن بند از هر روستا يك نفر جهت   

باشد يا اينكه افراد چقدر  از چند روستا بستند كه مدت حفظ و نگهداري بند كدخداها قرارداد مي

  ٦.گماردند خصوصي را بدين منظور ميب

 به دو آنها. نددخوان ميورزيدند كه آنها را آبيار   اين امر مبادرت ميبهموران ديگري نيز أم  

د كه وظيفه داشتند آب را بدون هرگونه نقصاني به يك دسته آنهايي بودن «:شدند دسته تقسيم مي

 ديگر وظيفه داشتند كه در تقسيم آب داخل ده مراقبت كنند و به هر يك از ة و دستدده برسانن

آبيارهاي ثابت و ماندگار هر . شد افراد اين دو گروه يك و نيم درصد محصول در قبال مزد داده مي

ت دريافت عنوان اجر هيك سه من گندم از قرار هر حصه از زميني كه مسئول آبياري آن بودند ب

مزد او را بنگاه مستقل آبياري  وجود داشت كه »آبيار رس« يك »بلوك«در هر . دردنك مي

  .پرداخت مي

 مردم سيستان بوده است كه به همت و ةاليروبي انهار يكي ديگر از مصالح مشترك تود  

  .گيرد  صورت مي»حشر« ةشائب تالش بي

 بيگاري يا حشر ،ترين خدمات اجباري مشقتشايد بتوان گفت كه پر نظر خانم لمپتون به  

 و قاجاريه و  صفويهةگونه خدمات يا آماده كردن افراد معيني براي بيگاري در دور  انجام اين.است

 درگاه شاهان كه مقرب  كساني.داران بوده است تر نيز از تعهدات عادي زمين شايد در ادوار قديم

متداول آن معافيت از اين شدند كه يكي از انواع بسيار معمول و  هايي مي بودند مشمول معافيت

  )  مالك و زارع٥٧٤ص  (.نوع خدمت يعني آماده كردن افراد براي بيگاري بود

  . كلگير كار-٣،  پاكوي تحويلي-٢، پاكوي غمي -١ : نوع زمين وجود داشتزمان سهدر آن 

داشت و دومي و سومي از بيگاري معاف  اولي بايد در بيگاري و حشركشي شركت مي  

  . بودند يا از خويشاوندان حاكمها بل اينكه يا از اربادلي هبودند ب

توان حشر را نوعي از خدمات اجتماعي متعارف و معمول دانست و  بنابر آنچه گذشت مي  

زمينه ظلم و اجحاف زيادي صورت البته در اين . شمار آورد بهرا قسمتي از اقسام خودياري  آن

كه براي هر نوع كاري از جمله ا براي امور آبياري بلموران دولت مردم را نه تنهأگرفته است و م مي

  .كردند مجبور مي.  ..سازي و راه
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هم مرهون هيرمند و   كه آن،اما چون پايه و اقتصاد مردم متكي به كشاورزي و دامپروري بود  

  .شدند گونه كارهاي جنبي را متحمل مي العموم اين  علي،باشد آبش مي

ج و سختي ريشه در اعتقادات ملي و مذهبي اين مردم دارد م با رنأهمه تالش تو مل اينتح  

اند و همچنان به ذرات  وجود آمده  هلكولي آب و خاك آن ديار بوو باورشان شده كه از ذرات م

 ون آب و خاك نيمروز و جدا از اينبند بوده و عقيده دارند كه زندگي بد  خود پايةلكولي اوليوم

پس آبش را مقدس شمرده و فراگيري دانش و حفظ و  . آنها جهنمي بيش نيستحوزه براي

  .دانند  ننگ مية حرام و دل كندن از وطن را مايشرا واجب و به هدر رفتن حراست آن

ي ها گيرد قطره قطره آب ي بابا و سليمان سرچشمه ميها س كه از كوه هيرمند مقدةرودخان  

م پيوند  هو بهكند  مينيز آبياري ي انساني را ها  بلكه سلول،ي گياهانها سلولنه تنها زاللش 

وستي و صلح و  هيرمند و رجاوند هميشه بر دةاند اما پروند  تفرقه هم بودهة مايها رودخانه .دهد مي

  .صفا گذاشته شده است

پارچه و غير قابل تفكيك است و  ساز و وسيع از نظر تاريخي يك  فرهنگةاين حوز  

 حامل كاركردها و مشتركطور  بههمسو و ي فرهنگي و تمدني آن در يك تراز ها جريان

  .است تاريخي و فرهنگي ملتي بزرگ ،ي اجتماعيئساختارهاي كلي و جز

و همچون است  هيرمند ة آغاز و پايانش يكي و مرهون آب رودخان، تمدني نيمروزةحوز  

ا اش طبيعي بوده كه به ياري شمشير و تدبير انساني صورت نپذيرفته ت پيوند مصر و نيل رابطه

  . را از هم گسست  آنةبتوان از راه سياست و تدبير و زور و فشار سر رشت

 غني و بزرگ هزاران سال است كه در كنار رود هيرمند زيسته و از آب ةمردم اين حوز  

گاه رفت و  اند و هيچ آن گندم كاشته و برداشته و خوردهگواراي آن نوشيده و بر خاك حاصلخيز 

ل خانواده و اختالف سياست و دين و عادات و آداب و رسوم و غيره ف و تغيير و تبديئآمد طوا

 از آغاز گيتي استوار گشته و  كه ميان خاك سيستان و هيرمند باشكوههرگز در اين پيوند طبيعي

  .اند ها برده ين از شريان حياتي هيرمند بهرهيتمامي مردم اين حوزه از باال تا پا

د از زرنج تا قندهار و كابل را پوششي تازه و حياتي نو دين مقدس اسالم در امتداد همين رو  

قبيل قندهار و شاه كابل سر تسليم بر خط دعوت مسلمانان نهادند و يك دوره اين  از ،بخشيد
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 و در اين نوزايي  نيمروز بود در تاريخ محفوظ ماندبرادري جديدي كه در آن حق تقدم و سبق

  . فرهنگي پرداختةساز اسالمي به مبادل  نيمروز با تمدن انسانة تمدن حوز،تاريخي

عنوان  ههاي خود را با استفاده از تمدن بسيار غني اسالمي جبران كرد و آنچه را كه ب كاستي  

 چون و «:خوانيم  عرضه داشتند در تاريخ گرديزي ميدانش آبياري تجربه كرده بودند بر مسلمانان

ما اگر : شناسان او را گفتند كه و اندر آن وقت آب بحيره باز رفت فتح سيستان ببود ربيع بن زياد به

پس . ما را و فرزندان ما را آزاد كني؟ شرط كردند كه آزاد كنم، از بهر ترا شاخ آب بيرون آريم

ه و  يك منزلي مكةعامر و به نخيل ن آوردند به بناج و به بستان بنيايشان اندر ايستادند و آب بيرو

 اثر آن تا بدين غايت هنوز مانده عامر ايشان كردند و سقايهاي بني بيرون آوردند، ها به عرفات آب

  ٧.»است

ه نقش و وضع آن بر دهد ك  تمدن نيمروز سوق مية ارزيابي گذشتبه ما را اين سند تاريخي  

  . در پيشرفت انديشه و دانش غير قابل انكار بوده استي بشريها تمدن
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