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  نظام آبیاري ایران در روزگار ساسانیان

  

  پوریا اسمعیلی

  تاریخ  کارشناس ارشد

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان

  کرمانشاهدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  

  دکتر باقرعلی عادل فر

  عضو هیئت علمی گروه تاریخ 

  قزوین) ره(امام خمینی  المللیدانشگاه بین

  

  چکیده

رزي عمده درآمـد  هاي نوین آبیاري توجه بسیار مبذول داشتند زیرا کشاوساسانیان به روش

آبیـاري در  هاي حداث شبکهگذاري عظیم دولت ساسانی در اسرمایه. دادآنان را تشکیل می

لی تا حدود بسیاري در امـان  اقصی نقاط کشور سبب شد تا اراضی رونق یابد و از خشکسا

شاهان ساسانی با سـاختن بنـدها و   . افزایش عایدات حکومت نیز انجامید، همچنین به باشند

از سـویی دیگـر در آن   . ن و شوشتر مزارع را سیراب نمودنـد حفر قنوات بویژه در خوزستا

هـاي  ها و نگهداري و ثبت دسـتگاه ظارت بر ساخت هر گونه بند، حفر قناتر جهت نروزگا

وجود آمد تا ه به معناي کاهش و افزایش ب) کاست افزود(ها دیوان کستبزود آبیاري و حقابه

ها جلوگیري شد و بدین ترتیب از کشمکش. ام آبیاري ایرانشهر قانونمند شوداز این طریق نظ

داري یـاري  بنابراین شیوه آبیاري این سرزمین به نظام زمـین . خص معلوم گردیدحقوق هر ش

  .رساند و در دوران اسالمی سرلوحه مسلمین واقع گشت

 .شوشتر، کستبزود، قنات، شادروان، ساسانیان: واژگان کلیدي
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  مقدمه

  نیان مورد تحقیق و بررسی قرار در این مقاله وضعیت نظام آبیاری ایران در روزگار ساسا

ترین رده از عوامل مهم مدنی و از عمدهعلت این امر چنین است که موضوع نامب. گیردمی

ه طوری که در ب. رودش مردمان در ایرانشهر به شمار میهای اقتصادی در جهت امرار معافعالیت

همین . شتیان به امر زراعت و آبیاری و آباد نمودن اراضی تاکید شده استعقاید مذهبی زرد

های کشاورزی توجه نمایند و با توجه به شاهان این سلسله به آبادانی زمینا مساله سبب گردید ت

شرایط جوی هر منطقه به احداث سدها و حفر قنوات بپردازند و به آبیاری اراضی یاری رسانند 

تا بدین طریق بر عایدات حکومت خویش بیافزایند، که این قبیل اقدامات در دوران زمامداران 

  . ، قباد اول و خسرو انوشیروان مشهود استهمچون اردشیر بابکان، شاپور اولند ساسانیان قدرتم

که از سوی دیگر نظام آبیاری ایران در این دوران سلسله مراتب حقوقی معینی را نیز دارا بود 

افزود به ای به نام کستبزود یا کاستبخشید، در این راستا دیوان ویژهنظم خاصی را بدان می

، تشخیص و ثبت خراج نظارت داشت تا از زایش پدید آمد که بر ساختن بندهافمعنای کاهش و ا

  . تر گردداین طریق حقوق مالکان آب و کشاورزان مشخص

کال گوناگون آبیاری ، روستاییان تالش نمودند تا از اشدهبدین ترتیب با توجه به مسائل نامبر

های مالکان بزرگ بارور سازند تا خواسته اراضی را هاها و چاهگیری از سدها، قناتیعنی با بهره

های زیادی از جمله در این راه با سختی. امین نمایندرا اجابت کنند و هم معیشت خویش را ت

ناپذیر با رومیان و مسلمانان های اجتنابشرایط نامناسب جوی و ویرانی وسایل آبیاری و جنگ

  ا نیروی تولیدی کشور را نابود هعین حال که آن جنگ در .به مناطق مرزی مواجه گشتند

  . ساخت با این حال به کار خود ادامه دادندمی

شود تحقیقاتی پیرامون مسائل یاد شده با استناد به منابع ارائه گردد و سعی میدر این مقاله 

  .ای از تاریخ و تمدن ایران مورد تفحص قرار گیردبدین طریق گوشه

  

  ساسانیان  اهمیت نظام آبیاري ایران در دوران

، مشکالت آبیاری در زراعت از روزگاران کهن برای ایرانیان وضع اقلیمی ایران، کمبود آب

اهمیت اساسی داشته و در روزگار ساسانیان نیز این وضعیت سبب گردید تا شاهان این سلسله 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   نظام آبیاري ایران در روزگار ساسانیان

 

11

 1ریوشان ساالبا نام واستر خود بر مسائل مربوط به کشاورزی نظارت نمایند بنابراین شخصی را

مسئول این امر قرار دادند که عالوه بر رسیدگی به امور مختلف نظام ارضی همچون تعیین میزان 

   2.نموددر امر آبیاری نیز دخالت میمالیات کشاورزان 

رع از اهم کارهای آبیاری مزا ترتیب در این دوره همانند دوران اسالمی تهیه آب وبدین

  دبیران نقش مهمی را در نظام آبیاری کشور ایفا در زمان ساسانیان . شدزراعی محسوب می

  .کردندمی

  :دینوری اعتقاد دارد قتیبهناب

  3.حساب مربوط به آبیاری بوده است در عصر ساسانی از خصوصیات یک دبیر خوب نگه داشتن

های دن نظام آبیاری ایرانشهر به حساببنابراین دبیران موظف بودند در راستای قانونمند ش

  . ارعین و مالکین را معلوم گردانندی نمایند تا از این طریق حقوق زآن رسیدگ

 هایآن را از ویژگی باز برای اقوام ایرانی بکار بردند ودر واقع یکی از صفاتی که از دیر

های باشد که همه شیوهان زمین میشمردند نظام آبیاری ایرتمدن و فرهنگ این سرزمین کهن بر

رودهای سرکش  های پست و هموار وختلف جغرافیایی از دشتدر نقاط م گوناگون آبیاری

دربر  های کوهستانی و سایر مناطق دیگر راهای کویری خشک و ریگزار یا درهگرفته تا دشت

از سویی دیگر در عقاید . رساندنظام آبیاری را در فالت ایران میگیرد این مسائل پیشرفت می

به پیروان خویش توصیه  زردشت، به همین جهت استزردشتیان بدین امر پرداخته شده مذهبی 

 4.و از آلوده کردن آب پرهیز نمایندنمود تا با آبیاری منظم اراضی، محصوالت را افزایش دهند 

در اوستا نیز به اهمیت آبیاری اشاره شده بطوری که از مظاهر باران همچون ایزد تیر و الهه 

بدین ترتیب . به نیکی یاد نموده است) هاا و رستنیهها، میوهایزد بانوی نگهبان آب(ا آناهیت

  : گویداهورامزدا در وصف تیر می

بار برف و باران ها و جویوان چشمههای ایستاده و رستاید که آبتشتر ستاره شکوهمند را می

  5. همه شیفته اویند

ه ایزدان نیکی و پلیدی در جریان مخالف یکدیگر قرار دارند بطوری ک زردشتدر دین 

برد به کنند و سرانجام این نجروش دیوهای خشکسالی با ایزد تیر الهه باران نزاع میاپوش و اسپن

  6.گردندو کشتزارها از برکت وی سیراب می یابدخاتمه می) تیر(سود تیشتر 

  : ، در اوستا آمده استسهم بسزایی در دیانت زردشت داشت ایزد آناهیتا نیز
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بپرورانم و  ، مزارع و کشور راآناهیتا را پدید آوردم تا خانهش مزدا به نیروی خویمن اهورا

  7.... نگهبانی نمایم 

توان به تا برپا ساختند که از آن جمله میرا برای آناهی ابراین در روزگار ساسانیان معابدیبن

ی مقدس برای معبد آناهیتا در استخر فارس و معبد آناهیتا در کنگاور اشاره نمود که مکان

، و نار رودهای خروشان بنا شده بودند، به طوریکه این معابد در کرفتن به شمار میزردشتیا

  8.شدندهای روان محسوب مینماد ایزد آب

  .پردازیمی آبیاری در ایرانشهر میهابا ذکر این مطالب به انواع شیوه

  

   اهقنات

رود و از شمار میهای آبیاری نجد ایران به های آبراهه خویش از ویژگیا شبکهها بقنات

های با این وجود روش .الت شده استهای کهن سبب تقویت رفاه و بهروزی ساکنان این فزمان

. روده کار میباشد و در بسیاری از نقاط بیش از یک روش بوناگون آبیاری متقابالً معمول میگ

ینی اجسام درون نگکه طغیان نهرها و س مهار نمودن آب برای آبیاری همواره دشوار بوده بطوری

  های ناگهانی غالباً کار آبیاری با سازی و مهار آب را دشوار ساخته و سیالبآنها امر ذخیره

  9.است خسارات زیادی را به بار آوردهای بهاری نیز ممکن ها را بر هم زده و سیالبقنات

های مناسب کردند با بکارگیری روشمیشاهان ساسانی این مسئله را در نظر داشتند و تالش 

اردشیر بابکان پس از که  ها را سامان دهند، بطوریها جلوگیری نمایند و قناتاز زیان سیالب

گامی رفیع در جهت بهبود نظام اقتصادی و .) م224(ن پنجم آخرین پادشاه اشکانی غلبه بر اردوا

  . به امر آبادانی پرداخت زردشتیاناجتماعی کشور برداشت و بنابر سنت 

هایی در اث شهر اردشیرخوره در ایالت پارس، ایجاد قناتدام وی پس از احدنخستین اق

  10.صاد کشاورزی آن منطقه یاری رساندجهت آبیاری اراضی آن دیار بود تا بدین طریق به اقت

از سوی دیگر اردشیر برای رونق بخشیدن به زراعت به کارگزاران خویش فرمان داد تا آبی 

، بدین ترتیب آنان برای رفع مشکل گور جریان داشت تدبیر نمایند شهررا از کوی بزرگی که در 

خیز آن خطه با کندن یک طرف کوه مسیر آب را تغییر دادند و باعث گسترش اراضی حاصل

  11.شدند
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شود که چنین استنباط می 12ی بندهای مربوط به آبیاری در ماتیکانمطالعهاز طرف دیگر از 

تا چه پایه از اهمیت برخوردار بوده است و از مطالعه بندهای امر آبیاری در کشاورزی ایران 

بار مندرج در ماتیکان به اخ. بردسترش مالکیت خصوصی بر زمین پی میتوان به گمینامبرده 

  در این بندها به ادوار پیشین  های پنجم و ششم میالدی تعلق دارد اما قوانین ذکر شدهسده

  13.رسدمی

قنات در بند . حوه مالکیت آنها پرداخته شده استها و نقناتکان به در بند بیست و دوم ماتی

ارائه گردیده که از » کت« آمده و این واژه در متون متاخر به صورت katasیاد شده به صورت 

باشد و بنابر معمول چند نفر در حفر آن شرکت داشتند در این بندها تعهدات می» کندن«مصدر 

ها محدود به شرایط معینی بوده و آبراههکه استفاده از  ه طوریمورد بحث قرار گرفته است ب

ها و وجود یا عدم دخالت در احداث آنان معلوم و مشخص شدند در این زمینه به قناتطول 

های اشخاص به هنگام حفر قنات اشاره شده است و صاحبان از جمله آسیب دیدن خانه مواردی

  14.ارات پدید آمده از حفاری انجام شده بودندقنوات موظف به پرداخت کامل غرامت و خس

شد طبق نوشته ماتیکان جماعت روستایی و مشترکاً از سوی چند تن احداث می هاقنات

احداث قنات در در بعضی از موارد نیز آب همراه زمینی که  15.کان در این امر دخالت نداشتندمال

رو برخی از بندهای ماتیکان موید ینگرفت از اآن صورت گرفته بود، در تملک شخصی قرار می

یز آن بوده که به همراه واگذاری قطعه زمین همه منضمات از جمله چاه و قنات درون آن ن

  16.گردیدواگذار می

النهرین و بینتوان به دو منطقه مناطق مهمی که ساسانیان در آن سدسازی کردند میاز 

 بیاریها آهرها و ترعهنو فرات مرتباً توسط ه خوزستان اشاره نمود در واقع سرزمین ما بین دجل

  .شده استمی

النهرین کنار دجله تا دریای پارس قرار دارد از سمت شرق به سرزمین بابل که مجاور بین

خوزستان و از شمال و مغرب  توسط فرات و بخشی از صحرای عربستان محدود گشته و دارای 

ده کانال آب که از فرات اشد که از طریق بهای کوچکی از جمله کوات و کشکر میاستان

 راهشود آبیاری گردیده است و اراضی اطراف آن را مشروب ساخته و از چهار آبمنشعب می

له سرازیر شده که این نهرها یکی به دج های اکناف وبه خلیج برداری سه مورد آنمورد بهره

  17.نام داشت ، عقبه و کوتایشسوریت، سوره
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های گسترده موجود در خوزستان که در آن رودهای کرخه، دز و کارون هاز سوی دیگر شبک

  یابند که به نهر شیران و شاوور شهرت دارند و از آنان انشعاب می هاییقنات، است روان

  .کردندرزی اطراف این رودها را سیراب میهای کشاوزمین

جام دادند به طوریکه ای را انت گستردهها شاهان ساسانی اقدامادر تقسیم آب رودخانه

  18.ر جهت آبیاری بهینه مزارع نمودندفرمانداران و حکام ایاالت را موظف بدین کا

با این وجود در روزگار جانشینان خسرو اول به ویژه در دوران زمامداری هرمز چهارم به 

نبرد با . ات داخلی دربار و عدم ثبات مرزها، نظام ارضی کشور دگرگون گشتسبب اختالف

رسانی به ویژه های آبپوست از سویی دیگر دستگاهیان از یک طرف و هجوم ترکان زردمرو

، بدین جهت فشارهای سختی بر ساکنان ایران زمین وارد شد و معیشت ها را ویران ساختقنات

سط مسلمانان همچنان ادامه آنان را در تنگنا قرار داد و این وضعیت تا فتح سراسر ایران تو

  19.داشت

  

  سدها

، ساختن ی زمین در عصر ساسانی بهبود یابداز دیگر عواملی که سبب گردید تا نظام آبیار 

  . ی از کشور توسط شاهان ساسانی بودسدهای گوناگون در نقاط

بنابر شواهد ) 3، 2، 1ک به تصاویر .ر(بند قیصر نام  داشت  مهمترین این سدها شادروان یا

وی را در اسارت   .م260ر والرین قیصر روم در سال ه بتاریخی شاپور اول ساسانی بعد از غلب

  . تا در شوشتر بندی را احداث نمایدوادار نمود 

کدیگر های آهنی به یسط میلهتو) متر 1×2تقریباً (های بزرگ شادروان نخست به قطعه سنگ

های اطراف را مشروب سازد زمین شد تا سطح آب باال رود ومتصل و در کف رودها فرش می

  . به تدریج این نام به بندها اطالق گردید و از آن پس شادروان را بند نامیدنداما 

  : مقدسی معتقد است. وان شوشتر یک فرسنگ بیان شده استدر برخی از منابع طول شادر

 دارد که هنگام افزایش آب آنها رااگر سد شادروان نبود اهواز هم وجود نداشت، این سد درهایی 

  20 .دارداران است نه از برف و صدایش آدمی را از خواب باز میگشایند، آبش از بمی

 طبق. ی سلطنت نشست، به آبیاری اراضی یاری رسانیدپس از آنکه بر اریکهاردشیر بابکان 

  : گزارش حمزه اصفهانی
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وردان قسمت کرد و همچنین وادی خوزستان را نیز اردشیر آبهای اصفهان را به دست مهربن

که به فارسی ) مسرقان(ز آب آن نهرها جدا ساخت، از جمله نهر مشرقان تقسیم فرمود و ا

   21.... اردشیرکان خوانند 

  از سویی دیگر در روزگار فیروز اول . تاین اقدام اقتصاد آن خطه را شکوفا ساخ

، هفت سال باران نبارید ، کشور با قحطی شدید مواجه گشت به طوریکه به مدت)م 483-459(

 ه مرو عزیمت نمود و رود مرو را تقسیم کرد و در آنجا بندهای زیادی را ساخت وبنابراین وی ب

در سر بند شط دجله اختالل ) م 501-531(در زمان قباد اول  22.گردانیدآبادانی را بدان خطه باز 

پدید آمد و این وضع چندین سال دوام داشت تا جایی که آب دجله افزایش یافت و از شکاف 

بندی و جنوب باختری را فرا گرفت و چون انوشیروان اراضی شیبت بنابراین سدها بیرون ریخ

های ویران دوباره معمور گردید و به به سلطنت رسید به ترمیم سدها پرداختند بدین ترتیب زمین

   23.مدزیر کشت و کار درآ

 طغیان کرد و بندها را شکستپرویز نیز آب دجله و فرات در واپسین سالهای سلطنت خسرو

  : کندواقعه را چنین بیان می البلدانفتوحبالذری در . النهرین را به باتالقی مبدل ساختو بین

خذافه بنآن سالی است که پیامبر اسالم عبدالهو (هفتم یا به قولی ششم هجری شد  چون سال

، آب دجله و فرات زیادتر یافت و سخت عظیم گردید )سهمی را نزد خسرو پرویز فرستاد

هایی عظیم در پس شکاف. پیش از این حادثه و پس از آن کسی چنین حال ندیده بود چنانچه

ها را ببندد لکن آب چیره شد و به سوی مکان بطایح بندها نشست، پرویز خواست آن شکاف

خسرو . هایی که در آنجا بود غرق شدندها و کشتزارها روان شد، بخشجاری گشت و بر عمارت

پس مال بسیار بر آن خرج کرد و کارگران فراوانی را سیاست . م نمایدها را ترمیخواست شکاف

ها چنانچه گویند در یک روز چهل کارگر را بر فراز یکی از آن شکاف. فرمود و به قتل رسانید

سپس تازیان به خاک عراق درشدند و پارسیان به جنگ با آنان . ای نیافتبردار کرد اما چاره

ها التفات نبود و دهقانان نیز از بستن آن گشت و کسی را بداناده میها گشپرداختند و آن شکاف

  24 .عاجز ماندند، پس مرداب بطیحه به هر سو گسترده شد

ین تا حد النهرنها در آن زمان بود که اراضی بیناین وضعیت تا دوران امویان ادامه داشت و ت

  .  بسیاری آباد گردید

  ای زیادی ساخته شد که به آبادانی اراضی یاری رساند به هر حال در روزگار ساسانیان بنده

و ایرانشهر را طی سالهای متمادی رونق بخشید و معیشت مردمان را فراهم ساخت این بندها در 

  .شرایط اقلیمی بنا نهاده شده بود خوزستان و فارس به سبب
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   هاي آبی و انواع وسایل آبیاريچاه

ها در این چاه. باشدهای آبی میعتی استفاده از چاههای زراهای آبیاری زمینیکی از راه

یژه در مناطق خشک و کویری حفر دوران ساسانیان به طور وسیعی در اقصی نقاط ایران به و

  .یرزمینی به چنین اقدامی پرداختندگیری از آبهای زشد، بدین طریق کشاورزان برای بهرهمی

ها باید در آنجا احداث گردد تا آب ه چاهبرداری و آگاهی از محلی کشکافتن زمین و خاک

-های دقیق و منظمی داشت زیرا اکثر فالحان بدون بررسی چاهاز آن برداشت شود نیاز به بررسی

  25.ادی حفر کردند که فاقد آب بودهای زی

، مقنیان سبد انجام پذیرفت دستی وای همانند کلنگ، بیلکنی با ابزارهای سادهدر آن زمان چاه

که . ها را بیرون کشیدندریزههای پایی چوبی از ته چاه، خاک، گل و سنگفاده از چرخبا است

  26.ا بوده استفرسکاری توان

، مشک پوستی بزرگ به هم دوخته شده های پایی چوبی و چندکشاورزان با کمک چرخ

ند که ش را سیراب گردانیدبدین شکل اراضی خویها خارج ساختند، زمینی را از چاههای زیرآب

های آبی نیز آسیاب 27.ها را در پی داشتزمینی و قناتهای زیرخشک شدن بستر آباین امر 

  .نقش مهمی را در زندگی مردمان آن روزگار به خوبی ایفا نمودند

ها و تدارک آنها بر رودخانه و نهرها و در مجموعه حقوقی پهلوی ماتیکان پیرامون آسیاب

ها در این آسیاب .ه وسیله آب مطالبی ارائه شده استها بسیابها و به حرکت در آوردن آقنات

دت جریان آّب های زراعی به زارعین مدد رساندند و غالت آنان را آسیاب نموده و شزمین

  .ند تا اراضی به سرعت مشروب گردنددادرودها را افزایش می

و به مزارع یاری  یافتند ، به شعب زیادی انشعابعالوه بر این در نواحی پر آّب، رودها

شماری داشت و های بی، کرمانشاهان اراضی و باغستانگویند در زمان خسروپرویز. رساندند

گردید که این امر سبب هم آب آن در جریان است آبیاری میتوسط رودخانه قراسو که هنوز 

  28.رونق اقتصادی در آن دیار شده بود

ایی نقاط مختلف ایران داشتند و امنیت بدین ترتیب رودها تاثیر بسزایی در رشد و شکوف

  .آورده بودند اقتصادی را تا حد بسیاری برای ساکنان ایرانشهر کهن به ارمغان
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  مالی حقوقی در نظام آبیاري ایرانل ئمسا

، سلسله مراتب حقوقی معینی ر ساسانی عالوه بر شکوفایی اراضینظام آبیاری در ایران عص

  .بخشیدا به آبیاری این دوران میخاصی ر را نیز دارا بود که نظم

نی ایرانشهر قائل بودند دیوانی خاص را با نام ادر زمان ساسانیان از نظر اهمیتی که برای آباد

افزود یعنی کاهش و افزایش شهرت داشت که در این دیوان به کاست. پدید آوردند 29کستبزود

یا از  گردید وآن افزوده و یا کاسته میبر را که ها و آنچه ابههای حقهای هریک از دارندهآن آب

 ها که در این دیوان بود نام هرنمود و در دفتر آبنگهداری میشد نامی به نام دیگر برده می

  خرید نگاشته یا از کسی می فروخت وکه از آن می آنچه را کسی را که مقداری آب داشت و

  30.شده استمی

 ، تشخیص و ثبت خراج هرهابر روی رودخانه ر ساختن بندهاوظایف این دیوان نگرشی ب

یک از مالکان آب و حساب کاست و فزود آن خراج به نسبت کاست و فزودنی بوده که در 

رفت و باشد که از آن دیوان انتظار میای میاصل شده و این امر مهمترین وظیفهمقدار آب آنها ح

  31.نام کاست افزود را بر آن نهادند بدین سبب

بیان  العلوم به اختصار در تعریف دیوان آب مطالب در خور توجهی رادر مفاتیحخوارزمی 

و چنین  سازددهد و حقوق مالکان آب را مشخص میموده وظایف آن را به خوبی شرح مین

  :  نگاردمی

و آن دیوانی است که در آن مبلغ خراج هر یک از صاحبان آب و کاست و فزود آن و همچنین 

  32.شودکان و از اسمی به اسم دیگر ستون در آن ثبت میتغییر اسامی مال

های سرکش و ویرانگر را از طریق از سوی دیگر دیوان کاست افزود وظیفه داشت تا آب

ها بستن سد بر روی رودها مهار کند و جریان آرام آن را در اختیار زارعین قرار دهد تا خراج آب

  .به طور منظم از آنان وصول نمایندرا 

رفی در دوران ساسانیان حقوق کشاورزان مشخص شده بود و فرمانروایان ایاالت بر از ط

حسن اجرای تقسیم آب بین صاحبان حق نظارت مستقیم داشتند و حقوق هر شخص را معلوم 

گذشت و یا فرادی را که قنات از اراضی آنان میگردانیده بودند و نیز قوانین ساسانی حقوق ا

که به احداث قنات  نمودند تعیین و حقوق کسانی رابا هم مشارکت می که در حفر قنواتافرادی 

  .کردندوم نموده و حق کسی را پایمال نمیدادند معلتند و یا آن را توسعه میپرداخ
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که ، بدین صورت ینی توسط شاهان ساسانی وضع گردیدهای آبی نیز قواندر مورد آسیاب

شود که به شخص دیگری تعلق داشته باشد شخص زمینی ساخته هرگاه آسیاب بر فراز قنات زیر

مذکور حق متوقف کردن آبی را که عامل حرکت آسیاب بوده نخواهد داشت و آسیاب با اجازه 

  .صاحب ملک در زمین او بنا شده است

رای تواند در حرکت آسیاب خللی وارد نماید ولی حق دارد از آب قنات برو نمی از این

  33.یدآبیاری مزارع خویش بهره جو

از اسالم مورد تایید قرار  ، وجود آسیاب آبی را در ایران پیشمآخذ حقوقی بدین ترتیب

  .دادند

  در نهایت مسائل حقوقی در نظام آبیاری ایران عصر ساسانی در رونق بخشیدن به نظام 

هر شخص از حق ویژه خویش که  ، بطوریر موثر واقع گشتداری در این خطه پهناوزمین

با این وجود با تسلط مسلمین بر ایران و . ها آگاه شدچشمه ها وی از آب قناتگیرجهت بهره

انیان سقوط ساسانیان این مسائل مورد توجه خلفای اسالمی قرار گرفت و آنان هم به تقلید از ایر

د و اراضی مفتوحه را سیراب های آبیاری ایرانشهر را اخذ نمودندیوان کستبزود و سایر شیوه

  .دهدی ساسانیان را بر مسلمین نشان مین امر نیز تاثیرات تمدنای 34.کردند

  

  نتیجه

شود که نظام آبیاری ایران در مختلف این پژوهش چنین استنباط میهای از مطالعه قسمت

، تنوع اقلیمی در اقصی وفایی اقتصاد ایرانشهر ایفا نمودای در شکدهروزگار ساسانیان سهم عم

، احداث تا شاهان ساسانی با حفر قنواتی در زراعت سبب گردید نقاط کشور و مشکالت آبیار

-کاستسدها و تقسیم آب به آبیاری مزارع مدد رسانند و با وضع قوانینی چند و تأسیس دیوان 

نظام آبیاری  افزود به رونق اراضی بیافزایند و درآمدهای حکومت را افزایش دهند و بدین طریق

از . تمند این سلسله کامالً مشهود استداران قدردر دوران زمام که این امر ،را قانونمند نمایند

گیری از روشهای گوناگون از قبیل به کارگیری اسرا در امر احداث سد با بهره سویی دیگر آنان

و یا انشعاب رودها و .) م 242-272(همچون بنای بند قیصر توسط رومیان در زمان شاپور اول 

، با این کم باران اراضی را مشروب ساختند ه در نقاط خشک وهدایت آن به سمت مزارع به ویژ
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وجود در زمان جانشینان خسرو اول به سبب نبردهای طوالنی با امپراتوری روم از یک سو و 

 کفایتی نظام مالکیت ارضی روی دیگر و اختالفات داخلی و بیفتوحات چشمگیر مسلمین از سو

با این . تصاد ایران را تحت شعاع قرار دادان گشت و اقهای مهم آبیاری ویرشبکهبه افول نهاد و 

حال نظام آبیاری ایران که از مهمترین دستاوردهای تمدنی ایرانیان به شمار میرود سرلوحه 

مسلمین واقع گشت به طوری که در دوران اسالمی مورد توجه خلفا و زمامداران مسلمانان قرار 

ها در نقاط تها و قنا، چاهها، آسیابسدها وجود. گرفت و در تمدن اسالمی رسوخ نموده

  خطه کهن به ویژه در خوزستان مدنیت مملکت ایرانشهر را به ثبوت  مختلف این

عاش مردمان آن ی گسترش فرهنگ زراعت جهت تامین م، که این امر نشان دهندهرساندمی

  .روزگاران بوده است
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  1صویر شماره ت

  ترهای تاریخی شوشآبشار

  

  

  

  

  2تصویر شماره 

  آبشارهای تاریخی شوشتر

  

  

  

  

  
  

  

  3تصویر شماره 

  شوشتر ـ بند قیصر
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 .39، ص1383

انجمن آثار و مفاخر  ،، تهران1گ جهانی، ج ، سهم ارزشمند ایران در فرهن، عبدالحمیدنیرنوری -18

  ,85، ص 1375فرهنگی، 

علمی  ،و روت استیل، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران فرانتس، آلتهایم -19

  ,200، ص 1382و فرهنگی، 

نزوی، بخش االقالیم، ترجمه علینقی ممعرفتفیالتقاسیممحمدبن احمد، احسن... عبدا، ابومقدسی -20

  . 514، ص 1361چاپ کاویان، ، دوم، تهران

، 1367، 2امیرکبیر، چ  ،االنبیاء، ترجمه جعفر شعار، تهرانو سنی الملوک االرض  ،حمزه اصفهانی، -21

 . 29ص 

 ،، تهران2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج )الرسل و الملوک(تاریخ طبری محمد بن جریر، طبری،  -22

  ,635، ص 1375، 5 چعلمی و فرهنگی، 

علمی  ،های خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهرانجغرافیای تاریخی سرزمینگای، لسترنج،  -23

  ,29، ص 1367،  3و فرهنگی، چ 

 ،، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران)بخش مربوط به ایران(البلدان احمدبن یحیی، فتوح ،بالذری -24

  ,53 ، ص1346انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 

 . 63، ص 1382انتشارات آرون،  ،، تهران)سرزمین شاپور(شاپور خوره  ،نور محمدمجیدی کزایی،  -25

 .163همان، ص  -26

  ,164همان، ص  -27

، ، تهران2، آثار عجم، تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، چ ، محمد نصیرفرصت شیرازی -28

  . 627، ص 1377امیرکبیر، 

29- Costebzoud. 

  ,85نیرنوری، پیشین، ص  -30

  تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی،  محمد، محمدی مالیری، -31

 .120، ص 1375توس،  ،، تهران2ج 

علمی  ،، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، تهرانمحمدبن احمد یوسف... ، ابوعبداخوارزمی -32

 . 68ص  ،1362،  2و فرهنگی، چ 

 .297، پیشین، ص پیگولوسکایا و دیگران -33

  .69خوارزمی، پیشین، ص  -34
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