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تاریخ دریافت93/4/24 :
تاریخ تصویب94/1/23 :

چکیده

استتنا خوزستتنا از دیازتتاز زت دلیتتو ودتتود رودخا ت هتتاپ آتتا

و

زمینهاپ آست و دلگ اپ ،یکی از مسنعدتاین واحی ایتاا از رتا

کشتتاورزپ زتتودت استتتو زتتا تودت زت ایتتن زستتنا م استتب ،از دیازتتاز،
کشاورزپ در ایتن م قهت رواد داهتن و داراپ هشتی حیتاتی زتااپ

ساک ا

زودت است ک البن ز دلیتو توتو ت تتاریمی مودتود در

ها زاهۀ زما ی (همچو ام یتت ،فعالیتتهتاپ مماا تی حکومتتهتا،

1و دا شیار گاوت تاریخ دا شگات ههیدچماا اهواز؛ Bahranipour@hotmail.com

2و دا شجوپ دکناپ تاریخ ایاا اسالمی دا شگات ههیدچماا اهواز ( ویس دۀ مسئول)؛

lajmorak_ali@yahoo.com
3و کاره اسی ارهد تاریخ ایاا اسالمی دا شگات ههیدچماا اهواز؛ jafarifarshid65@yahoo.com
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سیاستهاپ مالیاتی) ،رهد یا رکود در کشاورزپ این اسنا مشتاهدت
هدت استو یکی از وقایع تعیتینک تدت در تتاریخ خوزستنا فتن

ز دست تازیا مسلما استو ها در اواخا سال 15قو ز خوزستنا

وارد و طی دو سال باد هدید ،موفق ز فن خوزستنا هتد دو چتو
زیشنا م اطق خوزسنا زا د ت

فتن هتد ،زامب تاپ ایتن هتیوۀ فتن ،

مالیاتهایی زا کشاورزا خوزسنا ی زستن هتدو ایتن آت وهپ درآتی
آاسخ ز این آاسپ است ک فن خوزسنا ز دست تازیا مسلما و

سیاستهاپ مالیاتی
هادو فاضی توهیق

ها چ تأثیاپ زا اوضاع کشاورزپ خوزستنا

است ک زاخالف را مشهور کت مبتدز زوال

کشاورزپ خوزسنا را در حملۀ تازیا متیدا تد ،ویاا تی در هتبکۀ
زیارپ ،گسناش زاتالقها و در نیجت زوال کشتاورزپ خوزستنا از

اواخا مهد ساسا ی غاز هدت زتود؛ امتا ایتن زوال زتا ورود مستلما ا

هدت یافتو روش کار در این آ وهپ توصیف و تولیتو اطالمتات

تتاریمی م تازع دستت اول استتت کت زتا کمتت روش اقنصادست جی

(کلیتتومنایک ) ز ت تولیتتو دادتهتتا آاداخن ت هتتدت استتتو یک تی از

یافن هاپ آ وهپ این استت کت زتا تودت زت تا مالیتات آاداخنتی
میتوا ز روش کلیومنایک

میزا رو ق کشاورزپ یت م قهت را

زارسی کادو یافنۀ دیگتا کت حملتۀ متا زالفاصتل مودتب زوال
کلی کشاورزپ در خوزسنا شد؛ زلکت ایتن زوال از یمتۀ دو قتا

یکم هجاپ غاز هدت زودو

واژههااای کلیاادی خوزستتنا  ،کشتتاورزپ ،فنوحتتات استتالمی،
سیاستهاپ مالی ،کلیومنایک و
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 .1مقدمه

کشاورزپ ز وی ت کشت غالتی چو گ د و دو سازه اپ زسیار کهتن در خوزستنا دارد و
در حفارپهاپ زاسنا ه اخنی تپ هاپ مازوط ز دورا آیپ از تاریخ و اوایو تتاریمی ایتن
م قه  ،شا هایی از کشت غالت ه اسایی هدت استو ایالمیها ک یکی از مسنین ستاک ا
این م قه زودتا د ،فعالیتهاپ گسنادتاپ در زمی ۀ رو ق کشاورزپ داهن ا دو آت

از ورود

ریاییها یز کشاورزپ این م قه توسع یافت و تعتالیم زرتشتت یتز ایتن فعالیتت را متورد
تشویق قاار داد؛ اما یکتی از دورتهتاپ آارو تق کشتاورزپ خوزستنا  ،دورۀ ساستا ی زتودت
استو ساسا یا در ستایۀ ام یتت و فتااهم ورد امکا تات زیاز تایی چتو ستاخنن ز تدها و
هاهاپ زیارپ ،ز کشاورزپ رو هی فوقالعادت داد دو چ تین زت رتا متیرستد کت زتا ورود
تازیا مسلما ز دلیو کاهپ یاوپ ا سا ی -ز ملت مهادات ،یا کشنار در د

ها و یا زت

زادگتتی گافنت هتتد از ستتوپ فاتوتتا  -و تمایتتب هتتبک هتتاپ زیتتارپ و توستتعۀ متتادا ،
کشاورزپ خوزسنا زا رو دپ کاهشی مواد هدو درزارۀ آت وهپ حاضتا چ تد م بتع کلتی

ا نشار یافن است؛ همچو کنتا تتاریخ ایتاا تتألیف آیگولوستکایا و دیگتاا  ،1م استبات

ارضتتی در ایتتاا مهتتد م تتول اثتتا آقاوهفستتکی 2و کنتتا مالتتت و زارع در ایتتاا وهتتنۀ
ولمبنو  3ک در ک ار دیگا مباحث اهاراتی یز ز زوث کشاورزپ هتدت استتو امتا تفتاوت

آ وهپ حاضا زا ثار فوقالذکا ایتن استت کت در
کشاورزپ

زت طورختا

خوزستنا و م استبات زمی تدارپ و

و ستبناً زت تفصتیو زارستی هتدت استتو روش توهیتق در ایتن

آ وهپ تولیو متارپ دادتهتاپ تتاریمی یتا کلیتومنایک  4استتو کلیتومنایک  ،تومی

توهیق تاریمی (و اقنصادس جی) است ک در

از ریاضیات و فاضی هاپ متارپ استنفادت

میهود و از دادتهاپ تاریمی ،تولیلی مارپ صورت میگیادو در این آ وهپ زا ردوع ز
هواهد ،ازندا گایزپ ز اوضاع کشتاورزپ و سیاستتهتاپ متالی ساستا یا زدت و ستپ

زت

1و آیگولوسکایا و دیگاا ()1354و تاریخ ایاا (از دورا زاسنا تا آایا سدۀ هجدهم میالدپ)و تادمۀ کایم کشتاورزو
چ4و تهاا  :آیا و

2و آقاوهفسکیو او ()1363و اسال در ایاا و تادمۀ کایم کشاورزو چ۷و تهاا  :آیا و

3و لمبنو  ،اوكوس ()1362و مالت و زارع در ایاا  ،تادمۀ م وچها امیاپو چ3و تهاا  :ملمی و فاه گیو

4. Clio metrics
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اثاات ورود تازیتا مستلما و سیاستتهتاپ متالی

هتا زتا اوضتاع کشتاورزپ خوزستنا

آاداخن میهودو
 .2اوضاع کشاورزی خوزستان در دورۀ ساسانی

چ ین ز را میرسد ک یکی از دورتهتاپ آارو تق کشتاورزپ خوزستنا تتا آتیپ از ورود
اسال دورۀ ساسا ی زودت استو ساسا یا زا اقدامات ز یادپ و گسنادت در زمی هتاپ ایجتاد و
گسناش هبک هاپ زیارپ ،سدسازپ ،حفا زااهت هتا و هاهتاپ زیتارپ منعتدد ،و کشتت
گو هاپ گیاهی ددید ،هاایط را زااپ افزایپ سق زیا کشت خوزستنا فتااهم کاد تدو
هاید تود وی ۀ ساسا یا ز یین زرتشت ک اهمیت خاصی زتااپ کشتاورزپ قا تو استت،
یز در این اما تأثیا داهن استو مالوتزا اینها ،زمپ ممدتاپ از دیاۀ غتذایی ستپات ایتاا ،
چ در دورۀ اهکا ی و چ ساسا ی ،ک در مازهاپ رو  -زعدها زا ا زیتزا

 -متید گیتد،

زایسنی زامهدۀ کشاورزپ خوزسنا زودت زاهتد؛ هتم زت ایتن دلیتو کت خوزستنا م قهت اپ
زارخیز و زدیت ز مازهاپ غازی کشور زود و هم ز ملت ای کت زتینال هتاین د توزی غالبتاً
زااپ کشت مو م اسب زود و موصول غلۀ خوزی در

م قه ماطو ز دست می مدو

زا مب اپ اطالمات زاداپما دت ،فعالیتتهتاپ مماا تی ساستا یا در خوزستنا از دورا
آادهاهی اردهیا ( ) 243-224تا آادهاهی هتاآور دو ( ) 3۷9 -3۰9صتورت گافتت؛ امتا
احنما ً این اقدامات آ
این سلسل  ،وردتا د« :

از

یز ادام یافن است؛ چ ا ک در متورد اردهتیا ،ز یتا گتذار

هاپ وادپ خوزستنا را یتز قستمت فامتود و از

 ،هاهتا

ددا ساخت؛ ازدمل هتا مشتاقا [مستاقا  1کت زت فارستی اردهتیاکا خوا تد» (حمتزت
اصفها ی46 :136۷ ،؛ زااپ گاهی زیشنا روكو مسنوفی قزوی ی)1۰3 :1362 ،و در زما هاآور
اول ( ) 2۷2-24۰یز این فعالیتها ز هتیوتاپ دتدپتتا ادامت یافتتو وپ آت

از هکستت

رومیا  ،مدتاپ از اسااپ رومی را در خوزسنا اسکا داد و از توا اییهاپ

ها ز وی ت در

سدسازپ زهات زادو این تود هاپ هاآور مودب آیدایپ همارپ از سازتهاپ زی چتو ز تد

1و ا ک و ی رود مساقا ،

گاگا استو
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ک معمو ً ز م وا هادروا  1ه اخن میهد د ،آتو وووو هتد کت تتأثیاپ مرتیم در افتزایپ
توا کشاورزپ خوزسنا حنی تا دورتهاپ زعد داهتو 2در دورۀ ساستا ی امتور مازتوط زت

زیارپ زمینهاپ کشاورزپ چ ا مهم زودت ک دیوا ی زت تا «دیتوا کسستت زتزود» -در
اصو ز مع اپ کاهپ و افزو ی میتزا ختااد کشتنزارها -ودتود داهتن استتو ایتن دیتوا
مسا و مازوط ز زسنن ز دها و هادروا ها ،ک د کا الهاپ زیارپ وووو را یز ادارت میکتادت
است (خوارزمی69 :1362 ،؛ رضا ،زیتا)228 :و خوزسنا دورۀ ساسا ی ،استنا ی آادمعیتت
ز همار میرفت و اهالی

میزتاپ از اقوا گو تاگو زود تد و چ تا کت متیدا تیم «ازعتاد

وسیع دمعیت اهارت زا این حهیهت دارد ک در

سازمینها یاوپ کتار کتافی و تهاضتاپ

کافی زااپ غذا ودود داهن است تا کشاورزپ ،زیارپ و هها شی ی زت مهتدار وستیع رتاها
گادد» (مجیدزادت)4۰ :1368 ،و
چ مسلم است گاهدارپ کا الهاپ ززرگ ،زسیار آتاختاد و از لوتاا اداایتی کتار
مشکلی زودت است و این کار در نیجۀ ا دکی مسامو و یا مد امکا رستیدگی ،زت ویت ت در
ادوار زواا ی ،مثالً در زما هجو دولتها و یا قبایو همسای  ،مودب خاازی هاها میهتدت
است (رضا ،زیتا)211 :؛ چ ا ک از ویاا ی سدها در مااق زا اثا ط یا رودخا هتاپ ددلت
و فاات در دورۀ خساوآاویز ( ) 628-59۰و تالشهاپ تاموفق وپ در در زازستازپ

هتا

گاهی داریم (طبتاپ۷43-۷42 /2 :1362 ،؛ ازتناثیتا)558 /2 :13۷۰ ،و ایتن قبیتو حتواد
احنما ً در خوزسنا یز اتفاق افنادت؛ اما خباپ از

ها در م ازع م عک

شدت استو

زا این اقدامات ساز دت و همچ ین کوچ داد گاوتهاپ ا سا ی من توع زت خوزستنا کت
زایسنی زا کشاورزپاپ آویا غذاپ

ها تأمین میهد و هاید هم یکی از د یو اصلی ا نهال

1و «هادروا  ،Sadervanآهلوپ هاتاوا  Saturvanز مع ی فاشو ا قدیمی ز د یا سد زااپ زیتارپ زت خصتو
هوهنا ،اهواز و دزفولو هادروا مست ز ققع س

هایی تهایباً ززرگ (تهایباً  1 × 2منا) ک توسط میلت هتاپ ه تی

ز هم منصو میهد و در کف رودها فاش میگادید تا سق

اطالق گادید» (خساوپ)61 :1352 ،و خوارزمی یز در تعایف
زااپ اسنوکا آیریزپ میهود» ()۷۰ :1362و

در

زا زیاید ،گفن میهد؛ امتا رفنت رفنت زت ختود ز تدها

میگوید« :آای هایی است ک در اطااف آتو و امثتال

2و م ایتاهلل رضا (زیتا )229-228 :فهاسنی کامو از ز دهاپ خوزسنا و مشمصات

ها ارا میدهدو
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ادبارپ

ها همین زودت زاهد ،1رو دپ صعودپ در کشتاورزپ خوزستنا هتاوع هتد و تتا

ا دکی آیپ از حملۀ تازیا مسلما ادام یافتو
 .1-2ابداع شیوۀ نوین خراجگیری در دورۀ قباد و انوشیروان و تأثیر آن بار

کشاورزی خوزستان

در دورا سبناً طو ی آادهاهی قباد یکم ،2قوقیهاپ چ دسال  ،د

هاپ مکار زتا اقتوا

هاقی (هپنالیهتا) کت از دورا آادهتاهی آیتاوز ( ) 484-459غتاز هتدت زتود ،و هضتت
مزدك ،مودب امنااضات کشاورزا و کاهپ در متد دولتت هتد و وپ مجبتور هتد کت
اصالحاتی را در مالیاتگیاپ آدیتد وردو قبتاد متالوتزتا معافیتتهتاپ مالیتاتی هتمارپ از
موصو ت از دمل غتالت و میتوتهتا (ثعتالبی ،)385 /1 :1368 ،دستنور داد تتا زتا مستاحی
دوزارۀ زمینهاپ کشاورزپ میزا خااد معین هود؛ اما قباد آتیپ از کت کتار مسيتاحی زت

ساا جا رسد ،درگذهت (طبتاپ۷۰2-۷۰1 /2 :1362 ،؛ هایتۀ ا ر فتی اخبتار الفتاس و

العا 328 :13۷5 ،؛ فادوسی1112 :1384 ،؛ ازن اثیا)52۷ /2 :13۷۰ ،و 3ادامۀ این اصالحات
ز دورۀ ا وهیاوا موکول هدو

در دورا آادهاهی ا وهیاوا ( ) 5۷9-531این اصالحات زت صتورتی آادام ت تتا ادامت
یافتو اصالحات ایتن دورت ،موتدود زت اصتالحات در ختااد بتود و اصتالحات رتامی و

1و این رو د از دورۀ همام شی غاز هدت زودو داریوش یکم (486-552قو ) آ
یو ا ی سیاپ ص یا ز ا «اریناا» اهالی

از ساکوزی هورش یکی از هتهاهاپ

را زت ایتاا کتوچ داد و در هتوش ستاکن کتاد (آیگولوستکایا و دیگتاا ،

)29 :1354و اردهیا سو (338-358قو ) یز اسااپ د گی را از صیدو (صیدا) ز هوش کوچا ید (دا تدامایف:1358 ،
)35و

2و قباد طی دو دورت ز آادهاهی رسید :دورۀ مست آادهاهی او از سال  488تا  496و دورۀ دو از سال  499تتا 531
ز طول ا جامیدو

3و فادوسی در این مورد چ ین می ورد:
زجستن تد زهتتات ز کشتتت و درود

س یتت زود یا چار یت زها هتات

ز دت یت زا

زتد ک کمنا ک تد

زمتتا تت تتدادش زتتاا زا در

اسن ست ک

آیپ از این ازسود

قبتتتاد متتد و دت یتتتت ورد رات

زکوهتتد ک کهنا چو متتهنا کتت د

ز دریتا زت

ایتمن مشو زا ه تت
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قوا ین حکومنی را یز هامو میهد ک البن  ،همۀ

ها زتا در متد حاصتو از اصتالحات در

خاادگیاپ ،منماکز زود دو ز ازا گزارش طباپ ،تا آیپ از اصالحات ا وهتیاوا زت ستبت
زادپ و زگیاپ زمینهاپ کشاورزپ ،مالیاتهتاپ ممنلفتی از یتتستو تتا یتتهشتم از

ها گافن میهد (طباپ۷۰2-۷۰1 /2 :1362 ،؛ هایۀ ا ر فتی اخبتار الفتاس و العتا ،

328 :13۷5؛ زلعمی6۷9 /1 ،؛ ازناثیا)52۷ /2 :13۷۰ ،؛ اما آ

از

 ،مشاورا ا وهیاوا

همسمن هد د ک زا قوت ا سا و زهایم ک گ د و دو و زا ج و تاك و سبزپ و
مو و زینو زاهد ،خااد ه د و از ها دایب تاکسنا  ،هشت در و از ها دایب
سبزپکارپ ،هفت در و از ها چهار مو آارسی ،یتت در و از هتا هتپ متو
معمولی ،یت در و از ها هپ درخت زینو یز یت در زگیا د و زا ملسنا ها
خااد هاد د ،زا تت موهاو و ز دز این هفت موصول چیزهاپ دیگا را دیتدت
گافن د و ماد در کار معاش یاو گافن د (طباپ)۷۰3 /2 :1362 ،و

فهاسنی ک مسعودپ از میزا این مالیاتها می ورد ،کاموتا استو او میگوید:
ا وهیاوا تاتیب خااد مااق را معین کاد و زا ها دایب از سیات زو ک کشتنزار
گ د و دو زود ،یت در و زااپ زا ج ،یم در و زااپ ها چهار مو آارستی کت
خاماپ خو داهت ،یت در و ها هپ درخت زینتو  ،یتت در و زتا تتاك،
هشت در و زا رطب ،هفت در مهتار کتاد (262 /1 :3۷8؛ زتااپ گتاهی زیشتنا

روكو هایۀ ا ر

فی اخبار الفتاس و العتا 1329 :13۷5 ،؛ طبتاپ/2 :1362 ،

 ۷۰2؛ فادوستتتتی1112 :1384 ،؛ ثعتتتتالبی394 /1 :1368 ،؛ دی تتتتورپ99 :1368 ،؛
ازنمسکوی 168 /1 :1369 ،؛ ازنزلمی)1۰8-1۰۷ :1344 ،و

هاید کشت گ د و دو چ ا گسنادت زودت ک گافنن خااد چ ین ا دك را امکا آتذیا
میکادت استو از زا ج ک اهمیت کمناپ داهت ،مالیات کمنتاپ متیگافن تد (یارهتاطا و

1و البن  ،مؤلف های ا ر فی اخبار الفاس و العا ( )329 :13۷5زااپ مالیتات زتا ج یتتدو و یتتستو درهتم را
وردت استو

 / 12تأثیر فتوحات اسالمی و سیاستهای مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان

دیگاا )165 /3 :1381 ،و احنما ً زااپ تشویق کاهت زا ج و افزایپ سق زیا کشتت
آ

از این قا و  ،مالیات

،

را از گ د و دو آایینتا گافن دو

ز دز خا وادتهاپ ززرگا ک از آاداخت مالیات معاف زود د ،دیگا گتاوتهتاپ دامعت
میزایست خااد را در اقساط چهارماه آاداخت میکاد دو البنت  ،افتااد زیتا زیستت ستال و
زا پ آ جات سال یز از آاداخت مالیات معاف زود د (طبتاپ۷۰3 /2 :1362 ،؛ ازتنمستکوی ،
)168 /1 :1369و مالیتتاتده تتدگا «را زاحستتب ثاوتشتتا زت چ تتدین طبهت تهستتیم کاد تتدو
توا گاا دوازدت درهم و میا تا هشتت و کمنتا هتپ و ستایا رمایتا هتا تتن ،چهتار درهتم
میآاداخت» (کایستننستن)488 :1368 ،و ستم هتایی از فامتا ا وهتیاوا زت استنا هتاپ
ممنلف کشور زد قاضیا فاسنادت هد تا از زیادتگیاپ متأمورا مالیتاتی دلتوگیاپ ک تدو
دستنوراتی یتز در زارستی هتکایتهتاپ کشتاورزا از کتارگزارا حکتومنی صتادر هتتدو

1

همچ ین ا وهیاوا «زگفت تا هاک را کشت و حاصو فت رسد ،ز ا دازۀ فتت ،ختااد از
او زادار د و هاک

از ساا ک زمیاد یا از آ جاتسالگی درگتذرد ،ستاا ۀ وپ زاطتو ک تد»

(طباپ)۷۰4 /2 :1362 ،و این اصالحات خااد در مصا اسالمی یز تداو یافتو

اولین نیجۀ این اصالحات این زود ک خاادگیاپ از طایتق مهاستم  2دتاپ ختود را زت

مساحت 3داد و ا هاپ ممنلف خااد (از یتسو تا یتهشم) را ز اختی یکستا زتدل
کادو آیپ از این ا هاپ ممنلتف مالیتاتی متالوتزتا زتادپ و

گیتاپ زمتین ،زت ملتت

زمینهایی زود ک مسنهیماً زیا را ززرگا و اهتااف ادارت متیهتد و هتات از

هتا زهتاتاپ

کمنا دریافت میکاد4؛ اما زا وضع مهارات ددید ،تفاوت زمینهتاپ ممنلتف از زتین متی-
رفت و همچ ین ،دریافت خااد ثازت زدو تود ز میزا موصول یز زا توا ایی دولتت در

1و زااپ گاهی زیشنا روكو دال اردسنا ی ،توقیعات کساپ ا وهیاوا  ،صص69-65و کنۀ دالب این است کت یکتی
از فاما هایی ک از قول ا وهیاوا در این کنا

مدت است خقا ز حاکم خوزستنا استت مب تیزتا زیتادت ستنا د

مالیات از اهالی خوزسنا و این اما از تود وی ۀ ساسا یا ز خوزسنا خبا میدهدو

2و یع ی تهسیم موصول و زازدت زمین زا حکومتو
3و یع ی میزا مالیات زااساس ا دازۀ زمینو

4و زااپ گاهی زیشنا در مورد افزایپ قدرت هات و کاهپ قدرت ززرگا روكو ویسهوفا ،ایاا زاسنا (از 55۰قو تا

 ،) 65۰صص238-236و
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مهازل زا مشکالت غیامناقب چو د

و خشکسالی میافزود و یاز ز گتافنن ختاادهتاپ

فوقالعادت ،کمنا میهدو کنۀ دیگا ای ک در هیوۀ مالیاتگیاپ مهاسم  ،زایسنی زمی تدار تتا
مد مأمورا مالیاتی حکومت ک حاصو را تهسیم ک د ،صتبا متیکتاد و در

تصتافی

میکاد ک طبیعناً در این مدت ،مهدارپ از موصتول زت زار شستن تبتات متیهتد؛ امتا قتا و
ددید این هق ضعف را از زین میزادو همچ ین ،ز ملت یکسا زود میزا ا خاادهتا از
زیادتگیاپهاپ مأمورا مالیاتی ز فع ختود یتز کاستن متیهتد و از جتاییکت آاداختت
مالیات ز قسطهایی ست گا ت در ستال تهستیم هتدت زتود ،فشتار کمنتاپ زتااپ آاداختت زت
کشاورزا وارد میهدو «ز طورکلى روش ددید زال هت زامث سودگى رمایتا هتدت و در
مین حال در متد خزا ت را ثازتتتتا و چ تدینزاازتا کتادت استت و زتدین م استبت در دورۀ
خالفت اسالمى یز ز اى اخذ خااد زتا همتین هتالودت قتاار گافتت» (کایستننستن:1368 ،
)488و زعد از این اصالحات زایسنی گسناۀ کشاورزپ زت ویت ت کشتت غتالت در خوزستنا
فزو ی یافن زاهد؛ زیاا در این دورت خوزسنا متالوتزتا داهتنن هتاایط د اافیتایی م استب
زااپ کشاورزپ گسنادت ،یکی از هاط آادمعیت دولت ساسا ی یز زود کت اقتوا ممنلفتی
در

میزیسن دو غذاپ این اقوا می زایست زا کشاورزپ آارو ق تتأمین متیهتد و یتاوپ

ا سا ی کافی زااپ کشاورزپ یز فااهم زود و ساسا یا یز زااپ تأسیسات زیتارپ و افتزایپ
کشتتت

ستتامای گتتذارپ س ت گی ی ز ت

اخنصتتا

دادت زود تتدو ا نرتتار متتیرود ک ت در

خوزسنا ز ملت زدیکی ز ماکز حکومت ،این اصالحات زا هدت زیشنا اداا و ز احنمال
قوپ در کوتاتمدت مودب افزایپ سق زیا کشت هدت زاهدو
ویسهوفا درزارۀ کشاورزپ خوزسنا مهد ساسا ی ازهامی را مقاح میک د:
در زما ساسا یا مود مرتیم مهتادات از روستناها زت ستوپ هتهاهاپ زتزرگ و
همزما زا

کاهپ هدید موصو ت کشتاورزپ آدیتد متدت زتودو استازگارپ

فاحپ میا این آدیدت و سامای گذارپهاپ مرتیم در ستاخنن ستدها ،زااهت هتا،
کاریزها و سایا را هاپ زیارپ ک هم مدارك زاسنا ه اخنی و هتم م تازع دیگتا
را تأیید میک د ،ز سا ی قازوتوضی یست ()239 :13۷8و
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در آاسخ ز این ازها زاید گفت ک زیشنا این سازتهتا منعلتق زت دورۀ مستت حکومتت
ساسا ی -آیپ از آیتاوز (آادهتاهی از ستال  459تتا  -) 484استت کت زتا گذهتت زمتا و
مد رسیدگی ز ملت قوقتیهتا ،درگیتاپهتاپ ختاردی ،هضتت متزدك وووو تتودهی زت
زازسازپ

ها شدت استو زاوز هورش ا وهزاد ،آسا ا وهیاوا  ،ک درآتی

لشکاکشتی

ت بیهی ملی اهالی صورت گافتت 1و همچ تین ،ستود زیشتنا تجتارت و زازرگتا ی ستبت زت

کشاورزپ ،احنما ً از موارد دیگاپ است ک تمایتو روستناییا زت مهتادات زت هتهاها را
درآی داهتو سیو و ط یا رودخا ها کت ستیبهتاپ فااوا تی زت تأسیستات زیتارپ وارد
می ورد -از یت مورد

در دورۀ خساوآاویز اطالماتی در دستت استت -2یتز مزیتد زتا

ملت هدو قوقتی و زیمتارپهتاپ آت

از

یتز در اواختا مهتد ساستا ی فشتار زیتادپ زتا

کشاورزا وارد کاد؛ چ ا ک زالذرپ در این مورد میگوید« :سالی ک یزدگاد [از مداین
گایمت ،سال قوقی زود و همه اهو فارس را فااگافن زود» ()3۷5 :13۷۷و
هما د زیشنا دولتهاپ زاسنا ی ،در ایاا زما ساستا ی یتز کشتاورزپ هتکو غالتب و
زاتا فعالیتهاپ اقنصتادپ زتودو ساچشتمۀ اصتلی در متد و خزا تۀ هتات زیشتنا مالیتاتهتاپ
روسنایی زود تا ههاپ؛ حنی افااد ستپات را یتز زیشتنا از م تاطق روستنایی تتأمین متیکاد تد
(ویسهوفا)238 :13۷8 ،و در دورۀ ساسا ی کشاورزا را ز ادبار زت د ت

متیزاد تد و ایتن

زامث میهد ک کشاورزا از زمین زرامنی خود دور زما د و ضتم اً از جتاییکت چ تدا
تبواپ در امور رامی داهتن د ،خستارات زیتادپ زت
زیمالقگی

ها ز سا وهت د

هتا وارد متیهتدو تبوتا داهتنن و

در م ازع رومی ثبت هتدت استت (آاوکوآیتوس:1382 ،

68؛ خساوپ)36-35 :1352 ،و
در تولیلی کلی از کشاورزپ مصا ساسا ی زاید گفتت کت مستنین آادهتاها ساستا ی
زمی هاپ توسعۀ کشاورزپ در خوزسنا را زا صاف هزی هاپ س گین در ساخت سازتهاپ
1و زااپ گاهی زیشنا از هورش ا وهزاد روكو هایت ا ر فتی اخبتار الفتاس و العتا  ،صتص326-324؛ فادوستی،
هاه ام  ،صص1338-1331؛ کایسننسن ،ایاا در زما ساسا یا ،

5۰6؛ آیگولوسکایا ،ههاهاپ ایتاا در روزگتار

آارتیا و ساسا یا  ،صص446-444؛ خالهی مقلق ،ذیو " "ANŌŠAZĀDدر سایت www.iranicaonline.orgو

2و زااپ گاهی زیشنا روكو طباپ ،تتاریخ طبتاپ ،د ،2صتص۷43-۷42؛ قدامت زتن دعفتا ،المتااد و صت ام الکنازت ،
133؛ ازناثیا ،تاریخ کامو ،د،3-2

558و
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زتتزرگ زتتی و ستتاکن کتتاد یتتاوپ ا ستتا ی زیتتاد در ایتتن ستتازمین و ایجتتاد و توستتعۀ
زیسنگاتهاپ ا سا ی فااهم کاد دو زا این اقدامات ،دهشی زیسازه در کشاورزپ خوزستنا
آدید مد؛ اما در سدۀ آایا ی حکومت ساسا ی مشکالتی چو هجو اقوا همستای زت ویت ت
هپنالیا و تبعات حاصو از

چو ماگ و اسارت همار زیادپ از سپاهیا ک طبتق چت

ماسو زود مدۀ زیادپ از

ها زایسنی کشتاورز زتودت زاهت د؛ همچ تین ،ختاادگیتاپ زیتاد

ز دلیو آاداخت زاد ز هپنالیا و ضعف ز یۀ مالی حکومت ک خشکسالیهاپ آیتاآی یتز
را تشدید کاد ،فاصت و هزی ۀ ز را زااپ مامت سازتهاپ زی گافتتو هضتت متزدك
یز ک گامی زااپ تاقی ز دگی کشاورزا زود ،ساا جا زا تلفات ا سا ی س گین فاو شستو
مهادات کشاورزا از روسناها ز ههاها یز از د یو دیگاپ زود ک مودب هتد در ستدۀ
آایا ی حکومت ساستا ی کاهشتی موستوس در رو تد کشتاورزپ خوزستنا ایجتاد هتود و
هجو سپاهیا اسال یز ز این رو د هنا و دام اپ گسنادت و دوچ دا زمشیدو
 .3تأثیر فتوحات اسالمی بر کشاورزی خوزستان

در قسمت آیشین تاحدودپ ز اوضاع کشاورزپ خوزسنا تا آتیپ از ورود تازیتا مستلما
آاداخن هدو در ادام  ،ورود اسال زت خوزستنا و تتأثیاات ایتن واقعت زتا اوضتاع سیاستی،
ادنمامی و ز وی ت اقنصادپ -کشاورزپ این خق مورد زارسی قاار میگیادو در ازندا هتیوۀ
فن و حواد حاصو از این فنوحات را زازخوا ی میک یمو در این دایا زا مورخا ی چتو
ازنامثم ،زالذرپ ،طباپ و حمزت اصفها ی هماات میهویمو
زالذرپ ( )525 :13۷۷اواخا سال  15یا اوایو سال  16هجاپ قماپ را سال هاوع غزاپ
اهواز میدا دو ز گفنۀ ازنامثم کوفی ( ،)211-21۰ :13۷2فن خوزستنا در زمتا خالفتت
ممازن خقا (23-13ق) ،ز دست ازوموسی اهعاپ ک
افنادو مما ک از تجمع سپاهیا ساسا ی در خوزسنا
زا

ه گا والتی زصتات زتود ،اتفتاق

گات هدت زود ،ازوموسی را زتااپ بتاد

ها فاسنادو در حملۀ ازندایی ازوموسی ،چهار موضع خوزستنا فتن متیهتود کت ایتن

مواضع مبارتا د از :سوس ،تسنا ،م تاذر و رامهامتزو آت
رفتو «مسلما ا د

از متدتی ازوموستی ستااغ م تاذر

هاپ سمت کاد د تتا خااممتا زت قهتا و غلبت حصتار را گافن تد و
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دست ز قنو و غارت زا ورد د و مادا را تا کودکی ک زدیت ز حدي زلتوغ زتود ،همت را
زکشن د ،ز ا و فاز دا ایشتا را زتادت گافن تد و متال و چهارآتاپ زستیار در قنتو و غتارت
زا ورد د» (ازنامثم کوفی)212 :13۷2 ،و آ

از

ازوموسی هوش را مواصتات کتاد و زت

تصاف در ورد و دو تتن از ستادارا پ را زت تصتاف رامهامتز فاستنادو «زتا اهتو رامهامتز
د

هاپ سمت افنادو ماقبتامما ز قها و قسا

حصار زسند و کُشپ زسیار کتاد تتا ز

و فاز د ایشا را زادت گافت و مال و مناع و چهارآاپ فااوا یافت» (ازنامثم کوفی:13۷2 ،
)212و ساق یز ز م وت فن هتدو آت
مواصاۀ طو ی هوهنا و سپ

از فتن رامهامتز ،ازوموستی راهتی هوهتنا هتد و زتا

د گی سمت موفق ز فن این هها هد (ازتنامتثم کتوفی،

212 :13۷2؛ زتتتالدزپ)531-53۰ :13۷۷ ،و زتتتالذرپ ( )52۷ :13۷۷در زمشتتتی زتتتا م تتتوا
«کورتهاپ اهتواز» زت فتن تواحی ممنلتف خوزستنا آاداخنت استتو طبتق گفنتۀ او تمتا
خوزسنا (ت ها اسنث ا هها د دپهاآور است) ز م وت و د ت
فن م تاذر کوچتت و زتزرگ ،رزیتعزتن زیتاد آت

از فتن

فتن هتدت استتو در دایتا
جتا «د گجویتا را زکشتت و

کودکا را ز زادگی زاد» (هما دا)و ازوموسی اهعاپ یز آ

از فتن هتوش ،همتینگو ت

رفنار کاد (هما دا)و وسعت ویاا ی هوش ز گو اپ زودت ک حنی مهدسی یز کت در قتا
چهار از

دید کادت است ،ه وز

را ویاا میدا دو 1رامهامز ،ساق ،هوهتنا ،ثیبتا ،

س بیو و زط ،دورق و هاتیاپ ز م وت و همچ ین «ایذد یتز آت

از بتادپ هتدید گشتودت

هد» (هما )533 ،و
کن اپ ک زاید ز

تود ک یم این است کت خوزستنا آت

از فتن متااق زت دستت

تازیا مسلما  ،ز س گا اول مهاومت و باد دولت ساسا ی زا ا تبدیو هد و باد ست گین
و هدید در این م قه حدود دو سال ادام یافت و حنی زعضی از ههاها چ دین زار ز دستت
مسلما ز م وت فن هد دو این امتا خستارت هتدیدپ را زت کشتاورزپ خوزستنا زت ویت ت
یاوپ ا سا ی و تأسیستات زیتارپ وارد کتادو از جاکت زیشتنا کشتت ستازمین خوزستنا
ز وی ت م اطق د وزی و غازی و ماکزپ

زی است ،زتااپ ادامتۀ حیتات کشتاورزپ ختود

1و مهدسی می ویسد« :هها ویاا است و ماد در رزض ز دگی میک دو هها زا تپ اپ زتاد زتودت و زتارو داهتن ؛ ولتی
لشکایا ِ ممَا زا ایشا سمت د گیدت ،ویاا پ کاد د» ()6۰9 /2 :1361و
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ز طورماتب ز ماميت ز دها و زگیاهتا ،یاوزتی هاهتاپ

و زهکشتی یازم تد استت و

درصورتیک مشکلی در این زمی آدید ید ،سیبهاپ کلی ز کشاورزپ این م قه وارد
میهودو ا دکی آیپ از ورود اسال و در زما خساوآاویز ،رودخا هاپ ددل و فتاات -و
احنما ً رودخا هاپ خوزسنا  -دچار ط یا هاپ زیسازه اپ هد د کت تتالش ساستا یا در
ک نال

ها ز نیجۀ مقلو م نهتی شتد (ازتنرستن 1۰8 :1365 ،؛ طبتاپ-۷42 /2 :1362 ،

۷43؛ ازتناثیتا55۷-556 /2 :13۷۰ ،؛ زتالذرپ)415-414 :13۷۷ ،و زعتد از ورود استال ایتتن
آدیدت زا اثا زیتودهی فاتوا ددید هدت یافتو « گات تازیا ز سازمین متااق مد تد و
مجما ساگا د

هد د و هکافها آدید مد و کسی زدا النفاتی میکاد و دهها تا

از مسدود ساخنن زیشنا

هتا متادز زود تد» (زتالذرپ415 :13۷۷ ،؛ مستعودپ41 :1381 ،؛

ازناثیا)558 /2 :13۷۰ ،و ز این کن یز زاید تود هود کت هتهاهایی از خوزستنا زت ویت ت
هوهنا و اهواز ک تأسیسات زی ززرگی داهن ا د ،مدت طو ی صو ۀ باد زودت و زا م توت
فن هدتا د ک در دایا این فنوحات احنما ً سیبهایی ز این تأسیسات وارد هدت استو
از جاییک خوزسنا ز م وت فن هد ،مالوتزا ویاا یهاپ حاصو از د

هتا و فنوحتات

(روكو مهدسی ،)6۰9 /2 :1361 ،زسیارپ از اهالی یتز زت زادگتی فاتوتا در مد تد؛ البنت ،
مسلماً زیشنا

دستن از اهتالی کت توا تایی تتاك خوزستنا را داهتن د و ایتن افتااد دتز

کشاورزا بود د؛ حنی این احنمال یز ودود دارد ک ز ادبار ز د ت
مدت زاه د؛ هما گو ک قبالً ا را ز د

زتا تازیتا مستلما

زا رومیا متیزاد تدو ایتن کشتاورزا غالبتاً

اسیا یا کشن میهد د؛ در نیج از م صا ا سا ی ک زااپ کشاورزپ اهمینی اساستی داهتت،
ز هدت کاسن میهدو همچ ین ،در م ازع مدت است ک ماد زا ورود تازیا مستلما موتو
ز دگی خود را تاك میکادتا تد (طبتاپ)1889 /5 :1362 ،و غتارت متال و چارآایتا کت
اماپ رایج در این وقایع و هورشهاپ زعدپ زود ،ز خصو

چارآایتا کت مب تاپ هتمم و

تأمین زذر و سامایۀ غاز کار و تأمین یتاوپ کتار و پروزتی هتبک هتاپ زیتارپ زود تد،
احنما ً مودب زوال کشاورزپ خوزسنا در درازمدت هدو ز این تاتیتب زایتد گفتت کت
فنوحات تازیا مسلما و حواد آ

از

تأثیاپ م فی زا کشاورزپ خوزسنا داهتو
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از ای کت فتتن خوزستتنا  ،غالبتاً زت صتتورت م تتوت و زور ،زت آایتتا رستتید ،در اوضتتاع

آت

کشاورزا در آاداخت خااد و همچ ین وضعیت مالکیت زمینهاپ کشاورزپ چ ت ییااتی
آیپ مد؟ مسئلۀ مالکیت زمینهاپ کشاورزپ هاط فن هدت ،مورد اخنالف فههاپ مستلما
استو زسن ز ای ک حاکم اسالمی ز از رزپ فههی کدا فهی ممتو ک تد ،وضتعیت منفتاوتی

ز ودود می ید1؛ امتا چت کت تازیتا مستلما در زاختورد زتا اهتالی خوزستنا در آتیپ
گافن د ،زامب اپ دو اصلی زود کت زتالذرپ وردت استتو زتالذرپ ( ،)624 :13۷۷در زوثتی

توت م وا «در احکا زمینهاپ خااد» ،درزارۀ احکا زمینهاپ منصافی تازیتا مستلما
چ ین وردت است ک اگا سازمی ی ز م وت فن هدت زاهد ،در این حالت دو وضتعیت آتیپ
می ید:
1و اگا اما

را میا فاتوا تهسیم ک د ،چ ا سازمی ی مشمول مشا میهود و

مادما پ یز زادت خواه د زود؛
2و اگا اما
ساکن
زودو اگا

را تهسیم ک د و ز ممو مسلما ا واگذارد ،در

صورت ماد

زمین زایست دزی  2و خااد ده د؛ ضمن ک دیگتا زتادت مواه تد
مادمتی کت دزیت متیداد تد ،مستلما هتو د ،از

آت

هتا

زمینهایشا را حفظ میک د و فهط خااد و زکات میآاداز دو
در ادام  ،ازندا زاخورد فاتوا مسلما زا کشتاورزا م قهتۀ سِتواد (متااق) کت آتیپ از
خوزسنا فن هد و این زاخورد الگویی زااپ رفنار زا زهیۀ واحی منصافی گادیتد ،زارستی
1و زااپ گاهی زیشنا در مورد دز یات مازوط ز احکا زمینهاپ منصافی تازیتا مستلما روكو مدرستی طباطبتایی،
زمین در فه اسالمی ،د ،2-1صص124-۷5و

2و حکم اخذ دزی از اهوکنا زااساس ی اى از قا

است ک مىفاماید« :قاتلوا ا ذان الاؤ نوناااا اتالاااؤ اتذ ا ا

ؤخراااؤ حرّ واااوتحرّ ا الااارساذهاااؤا د ناااد الا ذحقاوالا ذّن الا الا ا ذكتتباحتىا عطاا ا ذزي اعا االا ادا ا
صتغراا ( زا کسا ى کت زت ختدا و روز قیامتت مهیتدت دار تد و چت را کت ختدا و آیتامبا او حتاا کتادتا تد ،حتاا
مىهمار د و ز دین حق گاایپ مىیاز د ،از کسا ى ک ز

ها کنا دادت هدت ،زج گید تاوقنتىکت زت دستت ختود

دزی زده د؛ درحالىک خوار و حهیا هسن د)» (توز )29 :و در دورۀ ساسا یا یز مالیاتی زت تا «گزیتت» ودتود داهتن

استو خلیف مما ،ز ازا حدیثی ک از آیامبا ز دا ما دت زود ،زرتشتنیا را در هتمار اهتوذمت قتاار داد (زتالذرپ:13۷۷ ،

)381و
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و سپ

ز خوزسنا آاداخن هتدت استتو ستعد آستا ازتیوقتا

تصاف مداین تصمیم گافت کشاورزا

م قه را ز زادگی مسلما ا در ورد؛ امتا ممتا

ز او وهت« :کشاورزا را ز حال خویپ گذار؛ مگا
طاف تو سوپ دهمن گایمنت ا تد و گیاهتا

 ،ستادار مستلما  ،آت

از

ها کت زت د ت

متدتا تد ،یتا از

وردتاپ [ووو چتو درزتارۀ گاوهتی چیتزپ

وهنم زا امثالشا یز هما ک ید [ووو زدینسا کشاورزا را ز حال ختویپ گذاهتن د؛ دتز
ها ک مصِا زود د و یامد د [ووو زا کشاورزا و همۀ کسا ی ک زاز مد د و ذمتی هتد د،
خااد هاد د» (طباپ1835-1834 /5 :1362 ،؛ ازناثیا)12۷5 /3 :13۷۰ ،و
[ممازن خقا

زا اسن اد ز یات  1۰-6سورۀ ( 59حشا) قا

این اراضی زاید در دست صاحبا اصلی

کایم رتا داد کت

زاقی زما تد و دولتت در زاازتا از تا

خاادی زگیاد تا هم اراضی زا اسنفادت از تجار صاحبا ِ اصلی در کار مماا
م اطق ،زاد زما د و هم مال و دهات

واحی ز خزا تۀ خالفتت رستیدت و موتو

در مد دا می زااپ دامعۀ اسالمی زاهدو این ممو از را مستلما ا آذیافنت هتد و
آ

از

هموارت کار زا این مدار زودت و از اینگو اراضی دا متاً ختااد ستنا دت

میهدت است (مدرسی طباطبایی)54 /2 :1362 ،و

هاچ د این دسنور مما درزارۀ احیۀ سِواد است ،هما گو ک او در ام اش متیگویتد،
رفنار زا زهیۀ واحی یز طبق همتین دستنور خواهتد زتودو البنت  ،د گتاورا متا تعتدادپ از
زمینها را هم مصادرت کاد د (هاید زمتینهتاپ کستا ی کت در د ت

هتا کشتن هتدت و یتا

زمینهایی ک صاحبا شا فاار کادت زود د وووو)و مما یز این کار را تأییتد کتاد؛ زت هتاطی
ک در

زمینها سک ا زگزی د؛ اما فاتوا ما زهنتا دید تد کت در دیتار مجتم آااک تدت

شو د و زمینها را ز حال خود گذار د و فهط موایتد

را دریافتت ک تد (طبتاپ:1362 ،

)1835 /5و زالذرپ هم این کن را تأیید کادت استو مما طتی امت اپ کت زت ستعد وقتا
وهت ،وضعیت زمین و

م اطق منصافی احیۀ سواد را مشمص کتاد« :ممتازن خقتا

[ماد سواد را از اهوذم ه اختو زا خودها دزی و زا اراضی ا خااد مهتار داهتت»
(زالذرپ ،)38۰ :13۷۷ ،و زمینهاپ ا را «میا مسلما ا تهسیم کاد» (هما )383 ،و
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معمو ً درصورت مسلما هد اهالی سازمینهاپ منصافی ،ز زمینهاپ
میهد و از آاداخت دزی یتز معتاف متیهتد د؛ چ تا کت «آت

از بتاد دلتو

تعدادپ از دهها ا سواد مسلما هد د ک [ووو ممازن خقا منعا
را از دسنشا گافت و دزی را از گاد

هتا تعتا
(16ق)

ایشا شد و اراضتی

ا زی داخت» (هما )3۷9 ،و زعدها زامب اپ همین

روی زا کشاورزا خوزسنا ی یز رفنار هد؛ چ ا ک زتالذرپ از قتول فتادپ زت تا هتوی
مدوپ روایت میک د ک آ

از غلبت زتا اهتالی اهتواز در د گتی هتدید «استیاا زستیارپ

گافنیم و زین خود تهسیم کادیمو گات مما ز ما وهت" :هما را توا
یستو آ

زتادپ

ستازمین

اسیاا ی را ک در اخنیار داریتد ،رهتا ک یتد و ختااد را زتا ایشتا قتاار دهیتد"»

(هما )526 ،و یاقوت حموپ یز این کن را اینگو زیا میک د« :ازوموسی ستوق ا هتواز
و ها تیاپ را ز سال هفدت زا زور گشود و

ا تدازت زستیار استیا گافتت کت ممتا زتاایپ

ک د و ز ما خااد ده د"و اهعاپ گفت" :آ

ما استیاا را زتی کت مالتت زمتین زاهت د،

وهت" :ما دایی زااپ زهاتکشی از این اسیاا داریمو زگتذار در همتا ختاك ختود کتار
زاد کادیم"» ()365 /1 :1383و

زا تود ز اصولی ک زالذرپ ذکا کتادت استت و هتواهدپ کت ذکتا هتد ،کشتاورزا
خوزستتنا ی روپ زمتتین ختتود ما د تتد و متتیزایستتت دزیت و ختتااد زمتتین را زیتتن آت

زت

خداو دگارا تازتها  ،یع ی تازیا مسلما آاداخت میکاد د؛ اما در مورد میزا ختااد و
روشهاپ وصول

 ،چ ا ک آیپ از این و درزارۀ اقدامات ا وهیاوا ذکا هد ،تا آتیپ از

ا وهیاوا مالیات زااساس «مهاسم » زتود کت زتا اصتالحات ا وهتیاوا زت روش «مستاحت»
تعیتتین متتیهتتد؛ امتتا اک تتو زبی تتیم کت در مصتتا فنتتوح چت هتتاایقی زتتااپ ایتتن هتتیوتهتتاپ
مالیاتگیاپ آدید مدو
مقالعۀ مقالب زاداپما دت از وضع مالیات و خاادگیاپ مهد ساسا ی شا میدهد کت
تازیا مسلما وار یت سیسنم دقیق و تکامو یافنۀ مالیاتی هدت و وضع مجتاپ و منتداول

را همچ ا معمول داهن ا د (د ت 22 :1358 ،مهدمت ؛ مومتدپ مالیتاپ-8 /1 :13۷2 ،
)9و از جاییک تازیا مسلما زا روشهاپ آیشافنۀ مالیاتگیاپ چ دا

ه ا بود د ،هما

کارگزارا آیشین را زااپ این اما ا نما میکاد د و ز طورمسنهیم زتا کشتاورزا ستاوکار
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داهن دو این کارگزارا مالیاتی یز هما هیوتهاپ قبلی را مجاپ داهتن ا تدو 1ازتنمستکوی
( ،)168 /1 :1369یتتز ز ت صتتااحت وردت استتت ک ت آ ت
مسلما ا ،

از فتتن سِتتواد (متتااق) ز ت دستتت

ها هما اصول رایتج ساستا ی را در دریافتت ختااد ادامت داد تدو اک تو کت

آذیافنیم تازیا مسلما کارگزارا ایاا ی را زااپ امور مالی زت ختدمت ختود در ورد تد و
هما هیوتهاپ معمول آیشین را مجاپ داهن د ،زهنتا استت مهایست اپ زتین میتزا مالیتات و
خااد دریافنی ساسا یا زا خااد دریتافنی حکتا مستلما در قتاو مستنین هجتاپ ا جتا
دهیمو زااپ مهایس ازندا درزارۀ سازمین سِواد ک گتاهی ستبناً کتافی در متورد
است و از را د اافیایی یز ،ز خصو
است ،زوث میک یم و سپ

واحی د وزی

مودتود

 ،هبی خوزسنا و هممتاز زتا

ز خوزسنا میآادازیم تا امکا مهایسۀ زیشنا ممکن زاهدو

2

 .2-3مقایسۀ خراج خوزستان با سرزمین سِواد

سازمین سواد مو ۀ خوزی زااپ مهایس زا خوزسنا استو ازنرسن در متورد مالیتات ستواد

در مصا قباد وردت است« :مهدار مالیاتی ک در قدیم زااپ قباد آادهات زت آتول هتات فتااهم
مدت زود ،یتمیلیو وآا صدوآ جاتهزار مثهال هات زود» (12۰ :1365؛ زتااپ گتاهی زیشتنا

روكو ازنفهی 1416 ،ق)382 :و 3ازتنخادادزت ( )15-14 :1889یتز ایتن مبلتر را 15۰میلیتو

درهتتم مثهتتال متتیدا تتدو مستتعودپ در متتد متتااق را در همتتا ستتال اول ادتتااپ اصتتالحات
ا وهیاوا «صد هزار هتزار و آ جتات هتزار هتزار (15۰،۰۰۰،۰۰۰میلیتو ) در » وردت استت
()4۰ :1381و ازنفهی (1416ق )391 :ک ز گفنۀ خود مستنهیماً از م تازع دورۀ ساستا ی هتو
میک د ،در خباپ م وصا زت فتاد ،ختااد متااق را در مهتد ا وهتیاوا 6۰۰میلیتو مثهتال

1و زااپ گاهی زیشنا روكو طباپ ،تاریخ طباپ ،د،5

1835؛ صدیهی ،د بپهاپ دی تی ایتاا در قتا هتاپ دو و

سو هجاپ ،صص66-65؛ لمبنو  ،مالت و زارع در ایاا  ،صتص9۰-8۷؛ آیگولوستکایا ،هتهاهاپ ایتاا در روزگتار
آارتیا و ساسا یا  ،صص162-16۰و

2و کن اپ ک ای جا زاید ذکا ک یم این است ک ممدۀ اطالمتات متا در زمی تۀ دز یتات مازتوط زت مالیتات موصتو ت
کشاورزپ منعلق ز سازمین سِواد (سیاتزو  ،مااق) استو

3و گادیزپ یز این مبلر را اینگو
مبلر درست یستو

وردت است« :هزار زار هزاروآ جات در » ( ،)82 :1363ک زا تود ز دیگا م ازع ایتن
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میدا د مورختا هتوروپ ستازق یتز میتزا مالیتات ستواد را در قتا هشتم متیالدپ (دورۀ
ساستتتا ی) 214میلیتتتو درهتتتم وردتا تتتد (آیگولوستتتکایا و دیگتتتاا 161-16۰ :1354 ،؛
آقاوهفسکی)63 :1363 ،و
ازنرسن درزارۀ میزا مالیات سِواد ،آت

از ورود استال وردت استت« :ممتازن خقتا

دسنور داد تما سازمین سواد را مساحت کاد د [ووو و زااپ ها دایبی مالیات خا

مهتاري

داهتو از ها دایب گ د زار  4درهم و از ها دایب از زمین ملسنا  8درهتم [گافتت و
آا صدهزار تن ز دردات ممنلف دزی وضع گادیدو مما از سواد مهدار 128میلیو درهتم
مالیات گافت» ()12۰ :1365و 1هما طور ک آیپ از این یز وردت هد ،آت

از اصتالحات

ا وهیاوا ز دز خا وادتهاپ ززرگتا کت از آاداختت مالیتات ستاا معتاف هتد د ،دیگتا
گاوتهاپ دامع میزایست زا اساس ثاوتشا از چهار تا دوازدت درهم مالیات میآاداخن تد؛
اما آ

از فن سواد ،مسلما ا مالوتزا خااد ،مالیات ستاا (دزیت ) را یتز افتزایپ داد تدو

ز ازا گزارش ازنفهی (1416ق ،)39۰ :تازیا مسلما ماد را ز س دستن تهستیم کاد تد :از
دسنۀ مالی و ثاوتم د  48درهم ،از دسنۀ میا حال  24درهم و از آایینتاین دستن  12درهتم
اخذ میکاد دو
زالذرپ فهاست کاموتاپ در این زمی می ورد« :مثما زتن ح یتف [زتا دستنور ممتازن
خقا

زمینهاپ سواد را مسياحی کاد و زا ها دایبی از مو ،دت درهم ،و زتا هتا دایتب

تاکسنا  ،دت درهم ،و زا ها دایب یشکا ،هپ درهم ،و زا ها دایب گ د  ،چهتار درهتم
و زا ها دایب دو ،دو درهم مهار داهت و در این زا ز مما ام وهت و او

را ت فیتذ

کاد» ()384 :13۷۷و وپ در ادام وردت است« :مثما زن ح یف آا صد هتزار و آ جتات هتزار

1و هاچ د مورخا مسلما میزا مالیات اخذهدت در مصا مما را حدود 12۰میلیو درهم امال کادتا د ک زا تود ز
مالیات دورۀ ساسا ی فهط زیستدرصد کاهپ را شا میدهد؛ میزایست ز این کن تود کاد ک ما هاپ مستلما

هم میزا مالیاتها را -در زعضی موارد دو تا چهار زاازا -افزایپ داد تد و هتم زتا زمتینهتاپ زتایا کت تتا آتیپ از
مالیاتی از صاحبا

ها گافن میهد ،مالیات زسن د ک زا تود ز این موارد میزا خااد زاید رقم زسیار زیشتناپ را در

مهایس زا دورۀ ساسا ی شا دهد؛ اما زاودود افزایپ ا هاپ مالیاتی ،میزا کلی مالیات ک اهی از ت تزل کشتاورزپ

است ،سیا زولی داهن ستو
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"مِلج "1را مها زا گاد زد 2و خااد در زما و یت او زت صتد هتزار هتزار درهتم رستید»
(386 :13۷۷؛ مهدسی)185 /1 :1361 ،و زالذرپ همچ ین درزتارۀ میتزا مالیتات دریتافنی در
دورۀ امویا وهن است« :چو حجاد زا سا کار مد ،این خااد ز چهو هزار هزار درهتم
رسید» ()384 :13۷۷و زااپ گاهی زیشنا روكو مودار 1-2-3و

نمودار  .1-2-3مهدار مالیات موصو ت کشاورزپ
دورۀ ا وهیاوا ساسا ی و مما زن خقا ز دِرهم

اما مسعودپ در الن بی و ا هااف رقمی منفاوت می ورد« :وقنی او [حجاد ز حکومت

رسید خااد
خااد

ها یکصدهزار درهم زود و زا خشو ت و زدرفنارپ وپ همچ ا ویاا هد تتا

ز زیست آ ج هزار درهم 3رسید» ()29۷ :1381و ازنرستن حنتی رقمتی آتایینتتا از

میزا خااد دریافنی ارا میدهتد« :حجتادزتن یوستف ثهفتی فهتط مبلتر 18میلیتو درهتم
مالیات گافت؛ یع ی صد میلیو درهم از دست زداد و

ز دهت رلتم و دتورپ زتود کت

زا ماد روا میداهتو مالوت زا این وصول دو میلیو درهم از

مبلر را هم ز زعد موکول

1و مِلج (د ملود)« :درهت و قوپ؛ غیاما کافا؛ کافا و زیدین ،خوات ما زاهد یا غیا
(دهمدا ،14151 /1۰ :13۷3 ،ذیو «ملج»)و

2و در اوایو مصا اسالمی زا گاد اهوذم ط ازی میزسن د و موو گات

میهد و گاهی فهط ط ا را زا تک اپ سا یا فلز دیگا موکم میزسن دو

«خنم» می امید دو زاخی اوقات ز داپ این کار روپ دست اهما
آاورقی )386و

؛ خا وحشی فاز و توا ا»

را آلمپ میکاد تد و مالمنتی زتا

هتپ

آلمپ و هتپ را «ختاتم» و ایتن ممتو را

زا هتن مالمنتی داغ متیکاد تد (زتالذرپ:13۷۷ ،

3و البن  ،ز احنمال قایب ز یهین کاتبا یت هزار را ذکا کادتا د؛ یع ی زیست آ ج هزار هزار درهمو
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کادو در نیج ت ها 16میلیو درهم از زااپ او فااهم مد» (121 :1365؛ زااپ گاهی زیشتنا

روكو ازتتنخادادز ت )19 :1889 ،و 1آیداستتت ک ت حجتتاد فشتتار زیتتادپ زتتا کشتتاورزا وارد
میکادت استو او از یت سو ،کمکی ز
دیگا

ها در زمی ۀ زسنن رخ ۀ ز دها میکاد و از سوپ

ها را مجبور ز ما د در روسناها میکاد؛ چ ا ک طباپ در زیا وقتایع ستال 83ق

از زازگادا د ادبارپ روسناییا مهادا ز ههاها (یع ی روسناییا ذمتی کت مستلما هتدت
زود د) ،خبا میدهد (طباپ)3۷36-۷6 /8 :1362 ،و رو د کاهپ میزا خااد سازمین سواد
در دورۀ امویا و سپ

مباسیا در ارقامی ک ازتنفهیت (1416ق )391 :ذکتا کتادت استت،

مایا استو وپ خااد سواد در مهد زیادزن ازی (54-44ق) را 125میلیو درهتم ،در مهتد
مبیداهللزن زیاد (6۷-56ق) 2۰میلیو درهم ،در مهد ممازن هبیات (1۰5-1۰2ق) 1۰۰میلیو
درهم و در مهد یوسفزن مما (126-12۰ق) زین  6۰تا  ۷۰میلیتو درهتم متیدا تدو ضتم اً
مالیات مااق را در دورۀ هادپ مباسی در سال 1۷۰ق 8۷ ،میلیو درهم دا سن است (همتا ،
)393و دو رقم دیگا یز در مورد مالیات سواد در قا سو و چهار قماپ در دستت استت:
یکی رقم دقیهی ک قدام زن دعفا در سال 24۰ق میدهد و

«صد هتزار هتزار و چهتاردت

هزار هزار و چهارصد هزار هزار و آ جتاتوهفتت هتزار و هشصتدوآ جات درهتم (،45۷ ،114
 65۰درهم) است» ()132 :13۷۰و البنت  ،زایتد در رقتم امتال هتدت از ستوپ قدامت زااحنیتاط
گایست؛ زیاا وپ مالیات اخذهدت از سازمین حاصتوخیتز و ززرگتی چتو مصتا را فهتط
 2،5۰۰،۰۰۰دی ار میدا د ک در مهایس زا سازمین سواد تاچیز زت هتمار متیرود و دیگتاپ
رقمی ک مهدسی ( )186 /1 :1361در سال 3۷5ق زیا میک د و

هشنادوهپ هزار هزار

و هفنصدوهشناد هزار در ( 86،۷8۰،۰۰۰درهم) است (روكو مودار  2-2-3و )3-2-3و
زا تود ز هواهدپ ک وردت هد ،معلو میهود زاای ک تازیا مستلما میتزا مالیتات
موصو ت کشاورزپ را سبت ز دورۀ ساسا ی افزایپ داد د و این افزایپ در مورد گ تد
و دو ز تاتیب ز چهار زاازا و دو زاازا رستید ،و مالیتات ستاا (دزیت ) را یتز چ تدینزاازتا
افزایپ داد د؛ ز تدریج در مد دولت از مالیتات ت تزل یافتت و زت یتتدو در متد دولتت
1و البن  ،زا گار تدت معلتو شتد کت آقاوهفستکی ( )63 :1363و آیگولوستکایا ( ،)161 :1354زتا تکیت زتا کتدا م بتع
تاریمی ز تاتیب از خااد 12۰میلیو درهمی و 135میلیو درهمی م قه سواد در مصا حجاد سمن میگوی دو
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ساستا ی از ختااد تهلیتتو آیتدا کتادو ایتتن موضتوع کتتاهپ زمتینهتاپ زیتتا کشتت و ت تتزل
کشاورزپ را اثبات میک دو

نمودار  .2-2-3میزا مالیات دریافنی سازمین سِواد

نمودار  .3-2-3کاهپ میزا مالیات دریافنی سازمین سِواد

اک و ز اطالماتی کلتی کت در کنتب د اافیتا و ثتار ستفا ام ویستا ِ قتاو مستنین
هجاپ در مورد میزا خاادِ خوزسنا

مدت است ،آاداخن میهودو ازتنخادادزت (: 1889

 )43-42خااد اهواز 1را در مهد خود (قا سو هجاپ قمتاپ) ستیمیلیتو درهتم دا ستن

است؛ این درحالی است ک این رقم را در ایاا ِ آیپ از اسال آ جاتمیلیتو درهتم متیدا تد
(زااپ گاهی زیشنا روكو ازنفهی 1416 ،ق396 :؛ ازنحوقو25۷ :345 ،؛ مهدستی1411 ،ق:
1و در م ازع اسالمی قاو اولیۀ هجاپ ،م رور از اهواز «خوزسنا » است و هها اهواز را «سوق ا هواز» میگفن دو
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1418؛ یاقوت حموپ)364 /1 :1383 ،و مقهازن طاها مهدسی یز ک کنا خود را در ستال
355ق گاهن است ،خااد خوزسنا را در دورۀ ایاا آیپ از اسال س زاازا چ مورختا
فوق ذکا کادتا د ،می ورد و چ ین میگوید« :خااد

زت روزگتار کستاایا صتدوآ جات

هزار هزار درهم وافی زودت است و گوی د روزگارپ دبایتۀ

هتزار زتار هتات زتودت استت»

()6۰3 /2 :1381؛ اما احنما ً مقهازن طاها میزا خااد خوزسنا را زا سازمین سواد اهتنبات
گافن استو ز گفنتۀ ازتنفهیت (1416ق ،)393 :ختااد اهتواز (خوزستنا ) در ستال 1۷۰ق،
25میلیو درهم هدپ ز اضافۀ سیصدهزار رطو ا واع هکا زودت استو قدامت زتن دعفتا (فو
33۷ق) یز در ذکا ختااد خوزستنا متیگویتد« :خاادتی کت از ایتن احیت هتا (هتهاهاپ
ممنلف خوزسنا ) ز تهایب و معادل زا آول هد گافن متیهتود ،هجتدت هتزار هتزار درهتم
(18،۰۰۰،۰۰۰درهم) استت» ()136 :13۷۰و هتورزمنا  ،قدامت هاچ تد ریتزِ آاداختتهتاپ
مالیاتی م قهتۀ ستواد را امتم از مهتدار د ستی (گ تد  ،دتو وووو) وردت ،خوزستنا را فهتط
ز صورتکلی هو کادت است (روكو مودار  4-2-3و )5-2-3و

نمودار  .۴-2-3مالیات دریافنی از خوزسنا دورا ساسا ی و آ

از اسال

1و البن  ،در تادمۀ فارسی احسن النهاسیم فی معاف ا قالیم این مبلر ز این صورت ذکا هدت استت« :ختااد اهتواز ستی

هزار در [و در دورا فارسیها آ جاتوآ ج هزار هزار در زا سااسا این سازمین ساهکن میهد» (مهدستی/1 :1361 ،

 )186ک در این مورد رقم ذکاهدت در سمۀ مازی تادی دادت هدو
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نمودار  .۵-2-3کاهپ میزا مالیات دریافنی خوزسنا از ساسا یا تا قا چهار هجاپ

راهااً در دورۀ قدام  ،کشاورزپ کورۀ همستایۀ خوزستنا  ،یع تی فتارس ،آارو تقتتا از
خوزسنا زودت؛ زیاا قدام خااد فارس را زیستتوچهتار هتزار هتزار درهتم ()24،۰۰۰،۰۰۰
فهط آول هد دا سن استو البن  ،باید از یاد زاد ک مساحت کورۀ فارس از خوزستنا زیشتنا
زودت استو در زین م اطق مالیاتی ک قدام در ایاا ذکا میک تد ،زعتد از فتارس کت زت دتز
خااد د سی 24،۰۰۰،۰۰۰ ،درهم آول هد ختااد متیداد ،و همچ تین خااستا آه تاور کت
قست ممدۀ هاق ایاا

روز را هتامو متیهتد ،زتا  38،۰۰۰،۰۰۰درهتم ختااد د ستی و

آولی ،خوزسنا زیشناین خااد را متیآاداخنت استتو زعتد از خوزستنا  ،اصتفها زیشتناین
آاداخت خااد را داهن است ک هاچ د ز گفنۀ قدام « :

احی اپ است ک ختاادپ در

سال زسیار و زاازا دت هزار هزار و آا صتدهزار درهتم ( 1۰،5۰۰،۰۰۰درهتم) زتودت استت»
( ،)138 :13۷۰زا خوزسنا فاصلۀ زیادپ از را آاداختت ختااد و طبیعنتاً رواد کشتاورزپ
ک مهمتاین مامو در دمع ورپ میزا خااد زود ،داردو در آایتا قدامت تمتا ختاادهتاپ
م اطق ممنلف را ز صورت یتدا ذکا کادت ک زا مبال ی کت قتبالً دداگا ت گفنت استت،
تفاوت داردو ازدمل ای ک خااد خوزسنا را قبالً  18،۰۰۰،۰۰۰درهتم گفنت ؛ امتا در ای جتا
 23،۰۰۰،۰۰۰درهم (زیستوس میلیو درهم) وردت است (هما )161 ،و البنت  ،ایتن احنمتال
یز ودود دارد ک در ای جا صورت د سی خااد هم مالوت هدت زاهد (روكو متودار -2-3
)6و

 / 28تأثیر فتوحات اسالمی و سیاستهای مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان

نمودار  .۶-2-3مهایسۀ میزا مالیات دریافنی خوزسنا زا دیگا م اطق ایاا
طبق گزارش قدام زن دعفا در سال 24۰ق

راهااً خااد زعضی از ایا ت را ،ز خصتو

ایتا ت دوردستت چتو مکتاا  ،مهاطعت

میدادتا د (قدام زن دعفا)138 :138۰ ،و اميا در مورد خوزسنا چ ین ذکا شدت استو
ز دز موارد زا ک در

ها میزا خااد خوزسنا ز صورتکلی و زتدو تفکیتت هتا

م قه مدت زود ،خباپ از طباپ ( )62۷2 /14 :1362در دست استت کت میتزا ختااد ست
هها مهمِ ماکزپ و همالی خوزسنا را زیا میک دو او خااد اهواز ،د دپهاآور و هوهتنا
را در سال 254ق ،دویستهزار دی ار دا سن استو اگا ها دی ار را دت درهتم حستا ک تیم،
گات رقم  ۰۰۰,5۰۰,2درهم زااپ این ههاها ز دست متی یتدو قاطبتی ( )6821 :1369یتز
مالیتتتات دریتتتافنی از ست ت م قهتتتۀ د تتتدپهتتتاآور ،هتتتوش و ماذرایتتتا را در ستتتال 3۰1ق
یتمیلیو وچهارصدهزار دی ار میدا د ک رقمی قازوقبولتا استو زا این اوصاف متیتتوا
گفت ک میزا ختااد دریتافنی از خوزستنا یتز ستبت زت دورا آتیپ از استال کاهشتی
موسوس داهن و تهایباً ز یم ،کاهپ یافن استو
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 .۴نتیجه

فن خوزسنا ز دست تازیا مسلما و همچ ین سیاستهتاپ متالی

هتا ،مودتب تشتدید

رو د م فی در کشاورزپ خوزسنا هدو خوزسنا ک از اواخا مصتا ساستا ی دورۀ ضتعف
کشاورزپ را متیگذرا یتد ،زتا ورود تازیتا مستلما ا زتا کتاهپ یتاوپ ا ستا ی -زت ملتت
مهادات ،یا کشنار در د

ها و ز زادگتی گافنت هتد از ستوپ فاتوتا  -موادت هتد و

زیتودهی ز هبک هاپ زیارپ و ماميت

ها از سوپ فاتوتا  ،توستعۀ متادا هتا را درآتی

داهت ک در نیج  ،کشاورزپ خوزسنا را زا رو دپ کاهشتی موادت کتادو زاای کت تازیتا
مسلما  ،میزا مالیات موصو ت کشاورزپ را سبت ز دورۀ ساسا ی افزایپ داد د و ایتن
افزایپ در زعضی موارد ز چهتارزاازا رستید ،زت تتدریج در متد دولتت از مالیتات ،زت طتور
وسا ی ،گات ت زلی فاحپ یافت و ز یتدو در متد دولتت ساستا ی از ختااد تهلیتو آیتدا
کاد؛ اما از ازنداپ قا سو هجاپ رو ز زهبود سبی گذاهتو تود ز م دردات ددولهتا
و مودارهاپ مالیاتی زیا گا کاهپ زمینهاپ زیا کشت و زول موقت کشاورزپ خوزسنا
ز وی ت در مهد مبیداهللزن زیاد و حجادزن یوسف (95-56ق) در خوزسنا استتو ز تازااین،
این فاضی ک حملۀ ما زالفاصتل ضتازۀ اساستی زت کشتاورزپ خوزستنا وارد کتاد زتا
ا دکی ت ییا ز اثبات میرسدو هاچ د طبق مودار ،مالیات مهتد ممتازن المقتا

ستبت زت

مهد ا وهیاوا ت زل کاهپ یافت ،در یمۀ دو قا اول در مهد مبیداهللزتن زیتاد و حجتاد
زن یوسف کشاورزپ خوزسنا رو ز زوال رفتو از سوپ دیگا افتول در تولیتد کشتاورزپ
خوزسنا د یلی غیا از فنوحات اسالمی یز داهت؛ ازقبیو هضتهتاپ متوالی و مهتادات
روسناییا ز ههاهاو این موارد ،کاهپ زمینهاپ زیا کشت و تزول گستناۀ کشتاورزپ در
خوزسنا را اثبات میک دو
منابع
 قرآن مجید
 ازناثیا ،ملیزن مومد ()13۷۰و تاریخ کامل .تادمۀ مومدحسین روحا یو د3-2و چ1و
تهاا  :اساطیاو
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)138۰( _______ و تاریخ کاملو تادمتۀ مومدحستین روحتا ی و حمیدرضتا یتاو
د8و چ1و تهاا  :اساطیاو
 ازنامتثم کتوفی ،مومتدزن ملتی ()13۷2و الفتاو و تادمتۀ مومتدزن مستنوفی متاوپو
تصوی غالماضا طباطبایی مجدو چ1و تهاا  :ا نشارات موزش ا هال اسالمیو
 ازنزلمی ()1344و فارسنامهو ز کوهپ ملتی هتی زهتاوزپو هتیااز :ا نشتارات اتوادیتۀ
مقبوماتی فارسو

 ازتتنحوقتتو ،مومتتدزن حوقتتو ()1345و صااوره اضر
ا نشارات ز یاد فاه

 .تادمتتۀ دعفتتا هتتعارو تهتتاا :

ایاا و

 ازنخادادز  ،مبیداهللزن مبتداهلل () 1889و المساال

و الممالا

و زیتاوت :دار صتادر

افست لید و
 ازنرسن  ،احمدزن ممتا ()1365و اعالقالنفیسهو تادمتۀ حستین قتاتچتا لوو چ1و تهتاا :
امیاکبیاو
 ازنفهی  ،احمد زن مومد (1416ق)و البلدان .چ1و زیاوت :مالمالکنبو
 ازنمسکوی  ،احمدزن مومد ()1369و تجارباضممو تادمۀ ازوالهاسم امامى و ملتى هتى
م زوىو د1و چ1و تهاا  :ا نشارات توسو
 زالدزپ ،احمد زن یویی()13۷۷و فتو البلدانو تادمۀ مومد توکوو چ1و تهتاا  :شتا
هاتو
 زلعمی ،مومدزن مومتد ()13۷3و تاریخنامۀ طبریو تصتوی مومتد روهتنو د1و چ2و
تهاا  :ا نشارات ساوشو
 آاوکوآیوس ()1382و جنگهای ایران و رومو تادمتۀ مومتد ستعیدپو چ4و تهتاا :
ملمی و فاه گیو
 آقاوهفسکیو او ()1363و اسالم در ایرانو تادمۀ کایم کشاورزو چ۷و تهاا  :آیا و

 آیگولوسکایا و دیگتاا ()1354و تاریخ ایران (از دوران باستان تاا پایاان سادۀ
هجدهم میالدی)و تادمۀ کایم کشاورزو چ4و تهاا  :آیا و
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 آیگولوسکایا ،و وو ()136۷و شهرهای ایاران در روزگاار پارتیاان و ساساانیانو
تادمۀ م ایتاهلل رضاو چ1و تهاا  :ملمی و فاه گیو

 ثعالبی ماغ ی ،حسینزن مومد ()1368و تاریخ ثعالبی مشهور به غرر اخبار ملوک
الفرس و سیرهمو تادمۀ مومد فضا لیو د1و چ1و تهاا  :شا هاتو

 دال اردسنا ی ،مومدزن مومود ()138۷و توقیعات کسری انوشیروانو ز قلم مومد
داللالدین طباطبایی زوارپو ز اهنما حسین مجوا یو چ1و تهاا  :هفیعیو

 حمزۀ اصفها ی ،حمزتزن حستن ()136۷و تاریخ پیامبران و شااهان (تااریخ سانی
ملوک اضر

و اضنبیاء) .تادمۀ دعفا هعارو چ2و تهاا  :امیاکبیاو

 خساوپ ،خساو ()1352و نظامهاای بهارهبارداری از زماین (از ساساانیان تاا
سلجوقیان) .تهاا  :آیا و

 خوارزمی ()1362و مومد زن احمدو مفاتیحالعلومو تادمۀ حسین خدیودمو چ2و تهاا :
ملمی و فاه گیو
 دا دامایف ،و او ()1358و تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیانو تادمتۀ میتاکمتال
بیآورو چ1و تهاا  :شا گسناتو
 د ت ،دا یو ()1358و مالیات سارانه و تاأثیر آن در گارایه باه اساالمو تادمتۀ
مومدملی موحدو چ3و تهاا  :خوارزمیو
 دهمدا ،ملتیاکبتا ()13۷3و لغاتناماهو د1۰و چ1و تهتاا  :مؤسستۀ ا نشتارات و چتا
دا شگات تهاا و
 دی ورپ ،احمدزن داوود ()1368و اخبار الطوال .تادمۀ مومود مهدوپ دام تا یو چ3و
تهاا  :شا یو
 رضا ،م ایتاهلل و دیگاا (زیتتا)و آب و فان آبیااری در ایاران باساتانو زتیدتا:
ا نشارات وزارت

و زاقو

 صدیهی ،غال حستین ()13۷2و جنبههای دینی ایران در قرنهای دوم و سوم
هجری .چ1و تهاا  :آا

و
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 طبتتاپ ،مومتتدزن دایتتا ()1362و تاااریخ طبااریو د14 ،13 ،8 ،۷ ،5 ،2و 15و تادمتتۀ
ازوالهاسم آای دتو چ2و اساطیاو

 فادوسی ،ازوالهاسم ()1384و شاهنامهو چ2و تهاا  :شا ملمو
 قدام زن دعفا ()13۷۰و الخراج و صناعه الکتابهو تادمۀ حسین قاتچا لوو چ1و تهتاا :
البازو
 قاطبی ،مایبزن ستعد ()1369و دنبالۀ تاریخ طباری .تادمتۀ ازوالهاستم آای تدتو چ3و
تهاا  :اساطیاو
 کایسننسن ،رتور ()1368و ایران در زمان ساساانیانو تادمتۀ رهتید یاستمیو چ6و
تهاا  :د یاپ کنا و
 گادیزپ ،مبدالوىزن الضواك ()1363و زیناضخبارو تصوی مبتدالوى حبیبتىو چ1و
تهاا  :د یاپ کنا و

 لمبنتتو  ،اوكوس ()1362و مال ا

و زارع در ایااران ،تادمتتۀ م تتوچها امیتتاپو چ3و

تهاا  :ملمی و فاه گیو

 مومدپ مالیاپ ،مومتد ()13۷2و تاریخ و فرهناگ ایاران در دوران انتقاال از
عصر ساسانی به عصر اسالمیو د ،1چ1و زیدا :ا نشارات یزدا و

 مجیتتدزادت ،یوستتف ()1368و آغاااز شهرنشااینی در ایاارانو چ1و تهتتاا  :ماکتتز شتتا
دا شگاهیو
 مدرسی طباطبایی ،حسن ()1362و زمین در فقاه اساالمی .د2-1و تهتاا  :دفنتا شتا
فاه

اسالمیو

 مسنوفی قزوی ی ،حمداهلل زن ازیزکتا ()1362و تااریخ گيیاده .زت اهنمتا مبدالوستین
واییو چ2و تهاا  :امیاکبیاو
 مسعودپ ،ملی زن حسین ()13۷8و مروجالذهب و معادنالجوهرو تادمتۀ ازوالهاستم
آای دتو د1و چ6و تهاا  :ملمی و فاه گیو
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)1381( _______ و التنبیه و اضشرافو تادمۀ ازوالهاسم آای دتو چ3و تهتاا  :ملمتی و
فاه گیو
 مفنماپ ،حسین ()1385و خوارج در ایرانو چ2و تهاا  :ا نشارات زازو
 مهدسی ،مومدزن احمد ()1361و احسن التقاسیم فی معرفه اضقالیمو د2-1و تادمۀ
ملی هی م زوپو چ1و تهاا  :هاکت مؤلفا و منادما ایاا و

1411( _______ ق)و احسن التقاسیم فا

معرفاه اضقاالیم .چ3و الهتاهات :مکنبت

مدزولىو
 مهدسی ،مقهازن طاها ()1381و آفرینه و تاریخ .تادمۀ مومدرضا هفیعی کتدک یو
د2و چ2و تهاا  :گاتو
 نهایۀ اضرب فی اخبار الفرس و العرب ()13۷5و زنصتوی مومتدتهى دا تپآت وتو
چ1و تهاا  :ا جمن ثار و مفاخا فاه گىو
 ویسهوفا ،یوزف ()13۷8و ایران باساتان (از ۶۵۰ق.م تاا ۵۵۰م) .تادمتۀ ماتضتی
ثاقبفاو چ3و تهاا  :قه وسو

 یار هاطا ،احسا و دیگتاا ()1381و تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت
ساسانیو تادمۀ حسن ا وه و آ وهپ دا شگات کمبایچو د3و چ3و تهاا  :امیاکبیاو

 یاقوت حموپ ،یاقوت زن مبداهلل ()1383و معجم البلدانو تادمۀ ملی هتی م تزوپو د1و
چ1و تهاا  :سازما میاا فاه گی کشورو
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