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٩٩  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

  

  

  

  د سامانینظام آبیاري در خراسان عه

  

  ١                        فاطمه رضایی شیرازي

  چکیده

ها وابسته به اوضاع  ها و حکومت طور معمول منابع درآمد دولت در تاریخ ایران به

کشاورزي و تجارت بوده است که در بخش کشاورزي، مالیات مأخوذ از زارعان و 

به دلیل . ي دولتی داشته است زانهصورت خراج، نقش مهمی در تأمین منابع خ زمینداران به

هاي گزاف برپایی و نگهداري تأسیسات  وابستگی کشت و زرع به منابع آبی و هزینه

ها معموال  اند، حکومت ویژه در مناطقی که از منابع طبیعی آبی دور بوده آبرسانی، به

ویژه در اند و این نقش، به هاي مزروعی را داشته مسئولیت آبرسانی به روستاها و زمین

دلیل دور بودن منطقه از منابع آب طبیعی، نیاز به حفر کانال یا قنات بود،  شرایطی که به

  . یافت اهمیت بیشتري می

در تاریخ ایران در قرون نخستین عهد اسالمی، پس از طی شدن دوران ناآرامی و عدم 

زندگی، از ها باعث آشوب و اختالل در شئون مختلف  ها و درگیري ثبات اولیه، که جنگ

ي سامانیان در خراسان بزرگ، به ایجاد  هاي اقتصادي، شده بود، ظهور سلسلهجمله عرصه

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ثبات و زمینه هاي شکوفایی در عرصه

ي آن رویکرد در اوضاع حکومتداري، بروز عصري درخشان در  کمک کرد و نتیجه

  . ه توسط محققان از اعصار زرین تاریخ ایران شمرده شده استتاریخ ایران زمین بوده ک

                                                
  .، ایرانشهرري، دانشگاه آزاد اسالمی،)ره(گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی.١

Fatemeh com.gmail@79Shirazi:   مسئول مکاتبه

  5/7/93:          تاریخ پذیرش10/5/93: اریخ ورودت
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١٠٠  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

در این جستار کوشیده ایم وضعیت نظام آبیاري و تأثیر آن بر کشاورزي خراسان بزرگ 

ویژه آثار جغرافیایی  در عهد سامانیان بررسی کنیم و با توجه به داده هاي منابع کهن، به

ه بردن از تحقیقات متأخر، نقش حکومت مسلمانان در قرون نخستین اسالمی، و نیز بهر

سامانیان را در ایجاد، حفظ و در صورت لزوم، ترمیم تأسیسات آبیاري مورد توجه قرار 

  .دهیم

   آبیاري، کشاورزي، خراسان، ماوراءالنهر، سامانیان:واژگان کلیدي

  

  مقدمه

سان و شود که شامل خرا از قلمرو سامانیان معموًال با عنوان خراسان بزرگ یاد می

( ي سامانی، ایشان را شاهان خراسان خوانده اند  ماوراءالنهر بود و در متون همعصر سلسله

رغم میزان اندك بارندگی، به لحاظ کشاورزي  این قلمرو، علی). 97 و 14: 1386ناجی، 

ي کم  مسئله. رفته است مناطقی حاصلخیز بوده و مرکز تجارت و صنعت نیز به شمار می

ي آبیاري عاملی مؤثر در تعیین نوع  یت در امر کشاورزي بود و نحوهآبی باعث محدود

در میان مناطقی که با آبیاري دقیق، بارور . کشت و پیشرفت کشاورزي محسوب میشد

  ). 193: 1386اشپولر، (شدند، فرغانه و خوارزم ممتاز بودند  می

 وجود رودهاي      درقلمروي سامانی، آب عامل قوام کشاورزي بود و این سرزمین با

ها و نیز رودهاي کوچکی مثل  هاي بسیار آن بزرگ جیحون و سیحون و سغد و شاخابه

هاي حاصلخیز، تبدیل به قطب کشاورزي و باغداري  مرغاب و هریرود و کاریزها و زمین

ي آبیاري و کشاورزي اهتمام فراوان داشت و بجز  دولت به مسئله. و دامداري شده بود

هاي بزرگ و کوچک آبیاري مصنوعی  بیعی، در بسیاري جاها نظامشبکه هاي آبیاري ط

ها و تأسیسات آبرسانی پدید آمده بود و شیوه ها و برنامه هایی براي  توسط کانال

  ).334: ناجی، همان(ها وضع شده بود  ي صحیح از آب و ساختن کانال استفاده
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١٠١  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

 دره هاي پر جمعیت، توان و قدرت اقتصادي دولت سامانی در شکوفایی کشاورزي،

ي نظام  رودها و واحه هاي منطقه و مواردي دیگر از این قبیل نهفته بود و سامانیان در سایه

دیوانی کارآمد توانستند از واحه هاي کشاورزي و زراعی سغد، فرغانه و خراسان، میزان 

درهم  میلیون 45قابل توجهی مالیات دریافت کنند و عایدات قلمرو سامانی را بالغ بر 

نرشخی تنها مالیات ارضی بخارا و کرمینه را ). 77-70: 1384بازورث، (تخمین زده اند

ترین نواحی و مراکز  به زعم ابن حوقل، بزرگ). جا همان. ( درهم نوشته است1168566

پرداختند خراسان، شهرهاي نیشابور، مرو، بلخ و هرات بودند که البته خراج بیشتري نیز می

  ). 166: 1366ابن حوقل، (

ابن فندق به کتابی در فن . پیشرفت کشاورزي ناشی از اهمیت و نگرش علمی بدان بود     

لیف شده بود و در ، تأ از علما و افاضل بیهق،دهقانی اشاره کرده که توسط ابودجانه بیهقی

 آبیاري، شخم زدن، ي  قلمه زدن، نحوهي هاي کشت هر محصول، طریقهآن از ماه

بیهقی،(ها و پرورش گیاهان سخن رفته بودو آب درختان و گلرسیدگی به خاك 

1361:146.(  

لیفات و نیز تأ) جا همانبیهقی،( فن فالحتي  دربارهقابوسنامه43هاي باب توصیه     

 ،باب علم کشاورزيدرقمري،  قرن سوم هجري ، متوفاي ابوحاتم سجستانیي گسترده

توان بدین  می،لیفات سجستانیي تأ جملهاز. استموید پیشرفت زراعت در آن عهد 

کتاب الصیوف و الریاح، کتاب الزرع، کتاب الشتاء والصیف، کتاب : موارد اشاره کرد

  ). 1330:69بهرامی، ()هاي فراوانی و قحطیسال(النحل و العسل، کتاب الخصب و القحط

   پژوهش ي پیشینه

 از جمله آثار ،بع و مآخذباب اوضاع کشاورزي در عهد سامانی، در برخی منادر

 اما در مورد موضوع خاص .یابیم  اشاراتی می،باسورث، بارتولد، اشپولر، فراي و دیگران

، است که وضعیت نظام آبیاري در خراسان عهد سامانی ،مورد بررسی ما در این تحقیق
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١٠٢  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

ترین آثار در این زمینه بدین  محسوس است و شاید مهمکمبود تحقیقات جدید، کامالً

  : رار قابل طرح باشندق

،  کلیفورد ادموند باسورث، که البته گرچه تحقیقی درباب غزنویان،تاریخ غزنویان.1

، اما در بخشی از فصل پنجم کتاب که به است، بالفصل سامانیاني یعنی سلسله

کشاورزي و آبیاري در « اوضاع طور خالصه بهه بررسی خراسان پرداخته، ب

رغم در این بخش، علی.  استتوجه کردهنیز ) 159-153صص(» نیشابوري واحه

 به بررسی عموم منابع ، معهود خویشي اندك آن، باسورث به شیوهحجم 

 ولی ؛دست داده استهموجود پرداخته و تصویري گویا از موضوع مورد بحث، ب

 نیشابور اختصاص ي آید فقط به بررسی حوزه که از عنوان آن برمیطور همان

  .رسدبراي موضوع مورد تحقیق ما، ناکافی به نظر مینظردارد و از این 

این کتاب که بر .  رضا ناجی محمدفرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان،.2

باب خر در، از تحقیقات مهم متألف تهیه شده استي دکتري مؤ اساس رساله

شود و با بررسی عموم منابع و مآخذ، اثري جامع و خواندنی سامانیان شمرده می

ما در این تحقیق از دو بخش مشخص از این کتاب بهره . رضه نموده استع

در قسمتی از فصل سوم که ضمن بررسی دیوان ساالري و تشکیالت : ایمبرده

 و نیز در بخشی از ،پرداخته) 286-284صص (»دیوان آب«اداري، به توصیف 

 به بررسی ،فصل پنجم که در ضمن توضیح اوضاع زندگی اقتصادي

از این دو مورد، با توجه به .  استدست زده) 347-334صص (»زيکشاور«

باب اوضاع کشاورزي آن عهد در سایر منابع، مورد اول ارزش اشاراتی در

به شمار اي مناسب براي شروع تحقیقاتی از این دست خاص دارد و نمونه

  .  رود می
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١٠٣  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

  بررسی اوضاع کشاورزي و نظام آبیاري 

ها و نهرهاي فراوان از رودهاي بزرگ جدا ورزي، جويامراي سامانی براي رونق کشا

 بسته و گروهی نیز براي محافظت از این نهرها و بندها گماشته ها کرده و بندهایی بر آن

از جمله اقدامات نیک براي تقویت امر کشاورزي، ). 1378:329نجف زاده،(بودند 

در اطراف تشکیالت آبیاري، از هاي زراعی ها و زمین باغمعافیت مالیاتی بود که معموًال

شدند و در عوض، اصالح بندها و سدهاي آب و تعمیر پرداخت خراج معاف می

  ). 207:همانناجی،(شد  آنان گذاشته میي عهدهها بر شکستگی

 ،شدهایی که براي کشت غله استفاده می آبیاري زمیني  نحوهي ابن بلخی درباره     

نظر از ر تداوم و همسانی فن فالحت در ایران، صرفروشی را توصیف کرده که بناب

مطابق این روش .  در خراسان نیز معمول بوده استها و مختصات محلی، احتماًالویژگی

هاي شیبدار توسط آب قنات یا  و زمین،صورت دیمههاي ناهموار و پست و بلند بزمین

  ). 1343:194ابن بلخی،(شده است رودها آبیاري می

 مقابله برايهاي ویژه  یکی از راه، مانند اکثر نقاط ایران،ات یا کاریز در خراسان همقن     

 ،شد آب کنده میي یک دهلیز افقی زیرزمینی براي رسیدن به یک خزانه. با کم آبی بود

هاي زمین که البته نیاز به مهارت فراوان براي تنظیم شیب قنات و نیز شناخت کافی از الیه

حفر قنات در واقع شاهکار نظام . ا قسمت غیر قابل نفوذ برخورد نکند تا آب ب،داشت

هاي بسیار ظریف و اغلب موروثی بوده  مقنی از حرفهي آبرسانی در ایران بوده و پیشه

لیفاتی در حساب و پل سازي و قلعه  یکی از مؤلفان قرن چهارم، صاحب تأکرجی،. است

تر اي پرفایدهمن حرفه«: چنین آورده استسازي و کندن کاریز، درباب اهمیت این حرفه 

گردد و دانم، زیرا به کمک این کار زمین آبادان میاز استخراج آبهاي پنهانی نمی

  ). 1345:7،الکرجی(ید آ دست میهپذیرد و سود فراوان بزندگی مردم سازمان می

شاورزي و حمایت  به منظور بهبود ک، والی خراسان، عبداهللا بن طاهر،در عهد طاهریان     

 حفظ و حراست دقیق قنوات، فقهاي خراسان و بعضی از فقهاي عراق را براياز زارعان، 

Archive of SID

www.SID.ir



١٠٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

ع حل  مرجتا کاربندي حقوق آب تدوین کنند ي گرد آورد تا کتابی درباب قانون و نحوه

 تا عهد غزنوي در خراسان مورد ،کتاب قنینام  هلیف باین تأ. و فصل اختالفات باشد

  ).  1363:103گردیزي،(یزي بدان اشاره کرده است  و گرداستفاده بود

، در )168:همانابن حوقل،(رسید  گاهی عمق آب قنات به صدگام و بیشتر هم می     

هاي قنات هم اشاره شده است  به عمق بیش از چهارصد متر چاهي ناصرخسرو سفرنامه

ك براي قنات بود و با حداقل  ماوراءالنهر داراي بهترین خاي منطقه). 1371:69شعار،(

آمد که در آفتاب مانند سنگ، سخت دست میهمیزان آب، گل نرمی مانند گل رس ب

  . شدمی

 سامانیان نیز براي نتی، جمعیت کشاورز هستند و قلمروبیشتر مردم ایران بطور س     

 و شغل اکثر مردم کشاورزي برروي زمین هاي قرار داشتزراعت در موقعیتی عالی 

ماوراءالنهر با خاك حاصلخیز و هواي مساعد و آب . اصلخیز و پررونق ماوراءالنهر بودح

ها، شرایطی ممتاز براي کشاورزي داشت و مملو از روستاهاي پرجمعیت  فراوان رود

ماوراءالنهر حاصلخیزترین و آبادترین ). 329:همانه،نجف زاد(کشاورزان بود 

ت و خرمی و شادابی مشهور بود و تنها سرزمینی  و به برکت و نعم،هاي اسالمیسرزمین

  ).335:همانناجی،(داد   رخ مییقحط که در آن کمترآمد به شمار می

هاي کشاورزي هاي فراوان، زمینهاي پر درخت، تاکستاندر منابع جغرافیایی از باغ     

نهر سخن پهناور و حاصلخیز و فراوانی و ارزانی انواع محصوالت کشاورزي در ماوراءال

این وضع مطلوب به دلیل ). 193:همان،؛ ابن حوقل1383:329،حدود العالم(رفته است 

هاي آبیاري در آن سرزمین بود خصوص مرهون پیشرفت سنتهوجود رودهاي پرآب و ب

 استخري آورده مثًال. و در منابع، از وفور نعمت در ماوراءالنهر سخن رفته است

قلیمها پرنعمت تر است در دایره اسالم، و فراخی آنجا چنان بود ماوراءالنهر از همۀ ا«:است

: ؛ به نقل از227-226: 1967استخري،(» ط افتد و آنجا کمتر بودکی در همۀ اقلیمها قح

  ).165-164. 1387فروزانی،
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١٠٥  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

هاي روان و درختان بسیار و هوایی درست و اي بود خرم و آبادان با آب ناحیه،سغد

ه ، که کشاورزي خود را مدیون رود سغد و شاخاب)1362:107،العالمحدود(نعمتی فراخ 

از اسالم شکل گرفته بود قبل در سیسات تقسیم آب، در حوضۀ زرافشان تأ. هاي آن بود

ها  سغد، حاصلخیز و سرسبز بود و کشتزارها و باغي دوسوي دره). 145: 1350بارتولد،(

  ).105:همان(را دربر میگرفت ان آنبه هم پیوسته بود و نهرهایی با آب رو

 آبیاري منظم و ي ها داراي شبکه در عهد سامانی شهرهاي بخارا و سمرقند و نواحی آن     

  .شدرود اداره می اي بود که امور آبیاري توسط مقامی بنام میراب یا میرپیشرفته

ترین از خرمها همچون باغ بهشت بود و سمرقند در شادابی زمین و گوارایی آب     

:1386ناجی،(همه بوستان و درختستان بود  و درون شهر، رفت به شمار میجاهاي جهان 

 دمشق و نهر ایله، یکی از سه ي سمرقند که به سرسبزي مشهور بود، درکنار غوطه). 336

در سمرقند ). 180: 1368جیهانی،(ي معروف عالم محسوب میشد موضع تماشاگه ها

 حوض و آب جاري با مجراي سنگ بندي شده بود و هیچ قصبه یا ها داراي خانهي همه

محله اي بدون چشمه یا استخر نبود و محل و وسایل تقسیم آب زرفشان در ورغسر

هاي آن از پرداخت ها و کشتزارها و باغیکی از قراي سمرقند بود که تاکستان) سربند(

ها  و شکستگیبودند میندها ها باید مراقب بخراج معاف بودند و در عوض، صاحبان آن

 ي شد و یکی از سه شاخه اخه منشعب میدر آنجا رود سغد به سه ش. کردند میرا اصالح 

  ).286:ناجی، همان(کرد  بی سمرقند را مشروب میاصلی رود، نواحی جنو

 .شتهاي متعدد آن جریان داو شاخابه) زرافشان فعلی( بخارا نیز رود سغدي      در واحه

ترین توصیفات از بخارا و توابع آن را دارد که شامل توصیف  یکی از مفصلابن حوقل

- 201: همانابن حوقل،(ها، نهر سغد و غیره است  نماي شهر، مزارع زیبا و پهناور، باغ

شد که در شهر به مین میآب بخارا از نهر بزرگی تأ). 492-1390:490؛ لسترنج،220

ارا، بر مدار کشاورزي بود  بخي لید در منطقه و محور توشدشاخابه هایی تقسیم می

هاي بخارا، همه به آب نزدیک و حاصلخیز بود و بهترین میوه زمین). 1346:42برتلس،(
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در میر رود نیز در شهرك فربر ). 335:همانناجی،(وراءالنهر از آن بخارا بود هاي ما

،حدودالعالم(ست نش میان بخارا و جیحون میي ساحل راست رود جیحون، در فاصله

1362:106 .(  

هاي علیاي رود متمرکز هاي جیحون، کشاورزي بیشتر در بخش اهمیت شاخابهدلیلبه      

بودکه مناطقی حاصلخیز و خرم بودند و بدخشان بهترین ناحیه با آب و هواي خوب و 

ر آباد بود و ا ختل نیز بسیي هاي مزروع بود و ناحیه ها و دره ها و تاکستانمراتع عالی و باغ

  ). 99:همانبارتولد،(داشت ها و کشتزارهاي فراوان  شهرهاي آن نهرها و باغي همه

ن، در عهد سامانی براي شرب ، طبق منابع جغرافیایی مسلمانامورد سیحون نیزدر     

آبادترین محل این . دکردند و کافی بوهاي سیحون استفاده میها فقط از شاخهزمین

ي  بع زراعت ناحیه تنها من رود ایالق و رود پرك بود که رود پرك تقریبًاي حوضه نیز دره

  ).  1387:397/1بارتولد،(شد  چاچ شمرده می

در چاچ و اسروشنه، خلیفه معتصم) ق. هـ241م (در عهد امارت یحیی بن اسد سامانی     

ر آغاز دومیلیون درهم براي حفر نهري در چاچ پرداخت که د) ق. هـ227-179حک (

 ،اسالم مسدود شده و اهالی را دچار کم آبی و زیان ساخته بود و جویباري که حفر شد

در برخی شهرها نهرها سرپوشیده بودند و ). 461: همان(م هجري هنوز باقی بود تا قرن هفت

یز سرپوشیده و پاکیزه بود ها ن در مرو حوض.ساختند ها پل میبراي عبور از روي آن

  ). 523 و 1361:455مقدسی،(

اي با شهرهاي بزرگ و آبادان و پرنعمت بود، با  ناحیه،خراسان در جنوب جیحون     

ها و  هاي روان و خاکی سالم و حاصلخیز، با کشتزارها و باغهواي درست و دلپذیر و آب

  ).1362:88،حدودالعالم(هاي مرغوب و گوارا و مراتع فراوان  بسیار، میوهي غله

 پهناوري، آب و هواي مناسب، وفور مایحتاج لحاظ که به نظر مقدسی از نیشابور     

- 459:همانمقدسی،(همتا بوده   در دنیاي اسالم بیغیرههاي دلگشا و زندگی، باغ

شد مین میآب مصرفی از نهرها تأ. منظمی داشت، در نظام آبیاري نیز، تشکیالت )461/2
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١٠٧  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

شد که نگهبانانی براي ها نیز استفاده میاتکردند و از قنکه براي مزارع کانال کشی می

 به مصرف ،شدکه نهربندي میها پس از آنرسیدگی و محافظت داشت و آب قنات

که بیشتر با این). 1384:158باسورث، (رسیدآبیاري کشتزارها و امالك مزروعی می

ن در عهد صورت کاریز در زیر زمین جاري بود، اما این مرکز خراساههاي نیشابور بآب

لسترنج، (ر تمام خراسان مشهور بود ها براي کشت آبی دسامانی به داشتن بهترین زمین

  ). 413-410:همان

سرخس که نسبت به . کشت غالت در خراسان و ماوراءالنهر جایگاه خاصی داشت     

 کشت غله بود و مازاد بر مصرف محلی را به نیشابور ي نیشابور آب کمتري داشت، منطقه

مقدسی که بیشترین اطالعات را درباب وضع جغرافیایی عهد سامانی و . کرددر میصا

، مقدار غالتی را که هر هفته از )1388:79هروي،(دهد  اخبار شهرهاي آن به ما می

داند  برابر می،رسیداي که از قاهره به قلزم و حجاز میشد با میزان غلهسرخس صادر می

  ).457/2:، همانمقدسی(

 استوا ي هاي میوه بود و ناحیه طوس هم داراي کشتزارهاي آبی و دیم و باغ    

ي آنجا را  رفت و بیشتر آذوقه به شمار میحاصلخیزترین و پرغله ترین نواحی نیشابور 

هاي بسیار و نعمت  پهناوري با آبي  نسا نیز در شرق استوا درهي ناحیه. کرد مین میتأ

 ي  آب جاري داشت و ناحیه،ها در آنهاي نیک بود که خانههاي انبوه و میوهفراوان و باغ

ابیورد هم در شرق نسا به خاك حاصلخیز و . مزروع  اطراف شهر بسیار حاصلخیز بود

  ). 420-419:همانلسترنج، (کردندآبادانی شهره بود و سکنه از آب رود استفاده می

کشاورزي و حاصلخیزي خود را  وسیعی که در امتداد رود مرغاب واقع است، ي      واحه

اب  مرغي ي حوضه مرو شهر عمده. استهاي متعدد آن همواره مرهون این رود و شاخابه

هاي آبیاري قلمرو اي بود که در میان شبکهسیسات آبی پیشرفتهو در عهد سامانی داراي تأ

ا اداره  سغد، شخص واحدي امور آبیاري ري تر بود و مانند حوضه سامانیان، از همه کامل

  ). 68 و 63 و 17:همانبارتولد، (کردمی
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 برخالف دیگر جاها، نه براساس ، محل تشکیالت دیوان آب بود و خراج مرو،شهر مرو

سیسات آبیاري از تأ). 284: ، همانناجی(تولید کشاورزي، بلکه بسته به مقدار آبیاري بود 

 زرق در ي  هفتم آن در قریهشد که بخش  بخش تقسیم می12سد مرغاب تا شهر مرو به 

شد و شش فرسخی باالي شهر مرو بود که آب مرغاب تقسیم و در نهرهایی منشعب می

شد   مزروع مرو آغاز میي گفتند و از آنجا خطه این قریه را بخش آب یا پخش آب می

ساخت که را چهار نهر مشروب میهاي زراعی مرو و نواحی آنزمین). 69-68:همان(

گذشت و هر کدام، آب شرب ها میدرون شهر جریان می یافت و از خیاباندر این نهرها

  ).66-65:همان(کرد مین میاي را تأ محله

 ، بزرگ که با بندي چوبی بسته شده بودي      رود مرغاب در محل سد به یک دره

فرماندهی . رفت میشد و بسوي مرو ریخت و آب پشت سد باال می آمد تا سرریز میمی

کرد تا مبادا شکسته  نام میراب یا میر رود با ده هزار نگهبان مزدور از سد محافظت میهب

  ). 1383:330،حدودالعالم(یس شرطه نیز نیرومندتر بود شود، وي از رئ

 ي  منبع اصلی کشاورزي شهر و ناحیه، منشعب از آني      رود هرات یا هریرود و نه شاخه

هم خراسان عهد  از بالد م، هریرودي العاده زي فوق حاصلخیبه علتهرات بود و هرات 

  ).86:همان؛ بارتولد،482/2همانمقدسی،(سامانی بود 

 قدرت گرداندن ده بنابراش نام ده آس وجود داشت که وجه تسمیههدر بلخ نهري ب     

  روديي  کرانه و شهر خلم از توابع بلخ نیز که بر،)202:، همانابن حوقل(آسیاب بود 

 این رود بود و کشت و برز بسیار داشت، ي وچک به همین نام و نزدیک سرچشمهک

،حدودالعالم( میزان خراج این شهر هم به مقدار آب مصرفی بستگی داشت ،همانند مرو

  ).173/1:، همان؛ بارتولد1362:99

ک و نام دیوان آب ناظر بر امور آبرسانی بود و مقدار آب مصرفی هر مالهتشکیالتی ب     

طور مساوي به ه ب، و چنانچه آب زیاد بودرسید می ثبت ،قیمت خرید و فروش آب، در آن

شد که اي دقیق داشت و در دفاتر ثبت میتقسیم آب قاعده. شدسهم همه افزوده می
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که است کند و آورده معرفی می) معرب کاست افزود(خوارزمی این دفاتر را کستبزود

شود و از مقدار افزایش و کاهش  در آن ثبت می،ب هستندخراج تمام کسانی که مالک آ

 ارزیابی میزان ظاهراً). 1347:69خوارزمی، (دهد  خراج و تحول در مالکیت آب خبر می

 یا عامالن آبیاران. خراج از روي مقدار سهم مالکیت شخص از آب قنات بوده است

زراعی را به عنوان مزد کردند و سهمی از محصول ن انتخاب میدیوان آب را خود زارعا

  ). 1388:490متز، (دادند  به ایشان می

 یک ، اساسی آبیاري چنان بود که از رود اصلی که بر آن سد بسته بودندي قاعده     

کردند و سپس از آن نهرهاي متعدد براي آبیاري جدا جوي فرعی بزرگ جدا می

مهم بود و میر رود گزارش سنجیدن ارتفاع آب سدها ). 1370:248،یغمایی(کردند می

ها، فرستاد و از آنجا پیک با برید ویژه به دیوان آب میهاي اندازه گیري آب را سریعًا

ه  دادي رساندند تا آب را برابر با اندازه هاي رودخانه میگزارش را به تمام متصدیان شاخه

 که بر نظارتی دقیق بر تقسیم آب وجود داشت). 488:همان(بندي کنند  شده، بخش

 به میزان احتیاج هر زمین و معموًال. را تعیین میکردندحسب حق مشربه یا حق آبه آن

ابن (یافت  ین سهم افزایش میرسید و در فصل زراعت و کاشتن بذر ا بدان آب می،روستا

رعایت عدالت در تقسیم آب اهمیت خاص داشت و مجریان عادل ). 109:همانحوقل،

  ). 1351:6نرشخی،(شدند   تمثیل واقع می انصاف شان موردبه دلیل

 الیروبی و نگهداري نهرهاي روباز و کاریزهاي زیرزمینی زیاد بود و گاهی ي هزینه     

در سمرقند رسیدگی به این امور . شدخراج یک ناحیه صرف رسیدگی به امور نهرها می

 فظتادها و مح میراب بود و گروهی تحت امر او مسئول نگهداري مجاري و بني برعهده

  ). جا همان(ها بودند  سدها و توجه به شکاف آناز

شد و بر ها انجام میها و دستاسآرد کردن حبوب نیز در این دوره به کمک آسیاب     

در بیرون شهر بخارا آسیاهایی بود که با آب . روي رودخانه ها آسیاهاي آبی ساخته بودند

  ).347:همانناجی،(گردید  سغد می
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  گیري ه نتیج

 کشاورزي و چگونگی نظام آبیاري در ي تحقیق در اوضاع اقتصادي در زمینهبه منظور 

ویژه متون هخوذ از منابع تاریخی و بهد سامانیان، با بررسی اطالعات مأخراسان ع

شود که جغرافیایی عهد اسالمی، و نیز بهره مندي از مآخذ و تحقیقات جدید، مشخص می

 ابریشم از قلمروي سامانی بود، ي ی از عبور بخشی از جادهاري که ناشگذشته از رونق تج

خوذ از کشاورزان از طریق خراج ارضی و مالیات مأ دولت بخارا ي  خزانهبخش مهمی از

  . شده استو دهقانان تامین می

ویژه  ه زراعت بهايمین ابزار باعث اهتمام جدي دولت در تأهمین موضوع نیز متقابًال     

 بوده است و اهمیت امر آبرسانی در حدي بوده که یک دیوان خاص، ،سیسات آبیاريتأ

کرده، در  مسئول رسیدگی به امور آبیاري بوده و با اقتدار تمام فعالیت می،نام دیوان آبهب

 باالي مقامات ي ي افراد صاحب نفوذ در رده حدي که ریاست این دیوان از جمله

  . شده استحکومت سامانی محسوب می

 فرهنگی خوش هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی و  در عرصهي، سامانیان که معموًالبار     

درخشیدند، بالطبع در امور اقتصادي نیز با تدابیر مفید و کارآمد، پیگیر پیشرفت روند امور 

 آبیاري در ي ویژه در حوزه ، بهرا در مورد مدیریت امر کشاورزيبودند و نمونه هاي آن

تصادي و بهره  اتخاذ چنین رویکردي در امور اق،در واقع. م برشمردی،خراسان بزرگ

 از آن بود که در کنار تجارت، به سامانیان امکان رسیدگی به امور مندي از منافع حاصل

که همین میزان توجه باعث بروز و ظهور طوريه ب،دادعلمی، هنري و فرهنگی را نیز می

س طبیعی است که درخشش فوق پ. هاي گوناگون بوداستعدادهاي شگرف در زمینه

نیز توجه محققان را  در تحقیقات تاریخی العادة این عصر طالیی تاریخ ایران، معموًال

کند، و ما در این جستار  سیاست و فرهنگ در عهد سامانی معطوف میي بیشتر به حوزه

  .    کوشیدیم برگی از تاریخ اقتصادي پربار آن ایام را نیز مورد توجه قرار دهیم
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  کتابنامه 

 با مقدمه ،فارسنامه، قدیمترین تاریخ و جغرافیاي فارس،1343. ابن بلخی.1

  .  مطبوعاتی فارسي  اتحادیهعلی نقی بهروزي، شیراز،: ی، بکوششو حواش

 و ترجمه. ) ایران در صوره االرض (سفرنامه ابن حوقل،،1366. ابن حوقل.2

  . امیرکبیرتوضیح جعفر شعار، تهران،

  . بریل، لیدن،مسالک الممالک،1967. ، ابواسحاق ابراهیم)اصطخري(رياستخ.3

،  المسالک والممالکي مسالک و ممالک، ترجمه،1340. ـــــــــــ .4

  .  بنگاه ترجمه و نشر کتابکوشش ایرج افشار، تهران، به

ي  ، ترجمهتاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی،1386. اشپولر، برتولد.5

  .  علمی و فرهنگی، تهران،2ج مریم میراحمدي، 

 ي کریم کشاورز، تهران، ترجمه. آبیاري در ترکستان،1350. و. بارتولد، و.6

  .دانشگاه تهران

ي حمزه  ، ترجمهي جغرافیاي تاریخی ایران تذکره،1386. ـــــــــــ .7

  .  توسسردادور، تهران،

  .  آگهان،ي کریم کشاورز، تهر ، ترجمهترکستان نامه،1387. ـــــــــــ .8

هاي متقارن  ، سلسله»سامانیان«،1384. ، کلیفورد ادموند)باسورث (بازورث.9

  .  مولیي یعقوب آژند، تهران، ، ترجمهدر ایران

  .  امیرکبیري حسن انوشه، تهران، ترجمه. تاریخ غزنویان،1384. باسورث،.10

ي یحیی آرین پور،  ، ترجمهناصرخسرو و اسماعیلیان،1346. برتلس، آ.11

  .  بنیاد فرهنگ ایران،تهران

  .  دانشگاه تهران، تهران،تاریخ کشاورزي در ایران،1330. بهرامی، تقی.12
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، با تصحیح و تاریخ بیهق،1361. د، ابوالحسن علی بن زی)ابن فندق(بیهقی.13

 ي میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران، تعلیقات، احمد بهمنیار، و مقدمه

  . فروغی

ي علی بن عبدالسالم  ، ترجمهاشکال العالم،1368.  احمدجیهانی، ابوالقاسم بن.14

آستان قدس بنیاد پژوهشهاي اسالمی ،  مشهدکاتب، به اهتمام فیروز منصوري،

  .رضوي

، به کوشش منوچهر ستوده، 1362. حدود العالم من المشرق الی المغرب.15

. طهوريتهران،

راحمدي و غالمرضا  مریم می، تعلیقات و مینورسکی، تصحیح1383. ــــــــــــ .16

  . دانشگاه الزهراء: تهران. ورهرام

. مفاتیح العلوم. 1347. خوارزمی، ابوعبداهللا محمد بن احمد بن یوسف کاتب.17

  .  بنیاد فرهنگ ایرانیو جم، تهران، حسین خدي ترجمه

 ناصرخسرو همراه با متن سفرنامه ي تحلیل سفرنامه،1371. شعار، جعفر.18

  .  قطرهس رکنی، تهران،، تصحیح عبابه چاپ انتقادي

،1364. ن قابوس بن وشمگیر بن زیارعنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر ب.19

 شرکت انتشارات تهران،، به اهتمام و تصحیح غالمحسین یوسفی،قابوس نامه

  . علمی و فرهنگی

، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی،1387. فروزانی، سید ابوالقاسم.20

 سازمان مطالعه و ، تهران، سامانیاني ورهاقتصادي و فرهنگی ایران در د

  . تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
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١١٣  آبیاری در خراسان عھد سامانی نظام 

، استخراج آبهاي پنهانی،1345. وبکر محمد بن الحسن الحاسبالکرجی، اب.21

  .  بنیاد فرهنگ ایرانحسین خدیو جم، تهران،

زین االخبار،1363.  عبدالحی بن ضحاك بن محمودگردیزي، ابوسعید.22

 دنیاي حیح و تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی، تهران، تص،)تاریخ گردیزي(

  . کتاب

، جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي خالفت شرقی،1390. لسترنج، گی.23

  .  شرکت انتشارات علمی و فرهنگیي محمود عرفان، تهران، ترجمه

 علیرضا ي ، ترجمهتمدن اسالمی در قرن چهارم هجري،1388. متز، آدام.24

  . امیرکبیروزلو، تهران،ذکاوتی قراگ

احسن التقاسیم فی معرفه ،1361. ، ابوعبداهللا محمد بن احمدمقدسی.25

  .  شرکت مولفان و مترجمان ایراني علینقی منزوي، تهران، ترجمه. االقالیم

، فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان،1386. ناجی، محمدرضا.26

  .  امیرکبیرتهران،

نامۀ آل ،»عی عصر سامانیانطبقات اجتما«،1378. نجف زاده، براتعلی.27

سامان، مجموعه مقاالت مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ 

 مجمع ی اصغر شعردوست و قهرمان سلیمانی، تهران، عل به کوشش،سامانیان

  . 331-304می تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان، صصعل

د نصر احم ابوي رجمه ت،تاریخ بخارا،1351. رشخی، ابوبکر محمد بن جعفرن.28

ي  تصحیح و تحشیه. مد بن زفر بن عمر محبن محمد بن نصر القبادي، تلخیص

  .  بنیاد فرهنگ ایرانمحمد تقی مدرس رضوي، تهران،
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١١٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

. )عصر طالیی ایران بعد از اسالم(تاریخ سامانیان ،1388. هروي، جواد.29

  .  امیرکبیرتهران،

  . دنیاي کتاب، تهران،تاریخ دولت صفاریان،1370. یغمایی، حسن
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