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Abstract 
This article studies the main geographical features of Khuzestan province, especially 

populations and migrants, the density of cities and the complexity of roads related to 

them, including land and water roads, in order to show the underlying role of these 

elements in the flourishing agriculture and industry in this land. By these geographical 

capacities, the economic formation based on the export of products such as sugar and 

textiles and the impact of commercial cities, traders, markets and communication routes 

of this land to neighboring areas came into being. Then, the article by studying tax 

statistics of Khuzestan and comparing these statistics with other provinces of Iran during 

the period under study, i.e., the first to fifth centuries AH, the wealth of Khuzestan 

province compared to other provinces has been explained. One of the features of this 

research has been the use of a large volume of reports of geographical and historical 

sources about the wealth of Khuzestan and the density of its cities. In order for this large 

amount of data not to deviate the volume of the article from the ideal form of a research 

paper, an attempt has been made to present these data in a concise form in the form of 

tables: five tables of cities and homogeneity, analysis of the ratio of cities, ways and 

taxes of Khuzestan and tax tables of other provinces of Iran are the same part of 
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compressing historical and geographical data presented in the article and making it 

possible to achieve constructive analyses based on historical facts. The data collection 

method of this library research has been historical with the benefit of Islamic geography 

and its method. The basis of data analysis is the studying model of the school of annual 

historiography, especially the geographical feasibility approach, and for the thematic 

framework, the famous work of Fernan Brodel, The Mediterranean and the 

Mediterranean World in the Age of Philip II, has been exploited. In other words, 

although the study area of Brodel’s work was much wider than the geography studied in 

this article and on the other hand, the range of some statistical sources in Mediterranean 

geography in Khuzestan geography studied in this article did not exist, but the research 

model is similar to each of the two regions. By emphasizing the commercial similarities 

between the Mediterranean and the Persian Gulf, the authors of this article have tried to 

present an Oriental model of Mediterranean study in much shorter dimensions than the 

work of Brodel. However, it should be acknowledged that the nature of many research 

sources on Khuzestan in the historical period in this study is different from the sources 

on Mediterranean life, although this article has finally been able to be a comparative 

model of studying to that of Brodel, but in an Eastern land. In general, this research has 

provided an analytical-historical narrative of the amount of wealth produced and 

circulated in Khuzestan in the historical period in question and has been able to read the 

role of geographical agency in it to a considerable extent. 

Keywords: Economic History, Khuzestan, Anal School. 
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     التجاري   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    في   ةالجغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور
  لإلسالم   ىاألول   القرون   في

 *أحمدوند   فاطمه

***تابش   يعقوب   �**خضري   أحمدرضا   سيد
 

  صملخال
 بـني   مـا   فـرتة   خالل   خوزستان   حمافظة   يف   ةاجلغرافيّ    زاتاملميّ    أهم   البحث   هذا   يتناول

 واملهـــــاجرين،   انالســــكّ    توزيــــع   منهــــا:   اهلجــــري،   اخلــــامس   القــــرن   حــــىت   لاألوّ    القــــرن  
 الـدورو    ة،والبحريّـ   ةيّـالربّ    لطرقاکـ   ا،   املرتبطة   الطرق   وشبكات   ،ةانيّ السكّ    والكثافة  
 وأيضــا   ةاحملافظــ   هــذه   يف   الصــناعة   زدهــاراو    الزراعــة   منــو   يف   العناصــر   ذههلــ   األساســي  
 املختلفـة   واملنسـوجات   رالسـكّ ك   منتجـات   تصـدير   علـى   القائم   االقتصادي   التکوين  
 وطـــرق   واألســـواق   اروالتّجـــ   ةالتجاريـّــ   املـــدن   تـــأثري   مـــدى   وُيظهـــر   ؛كنـــذاآ   احملافظـــة   يف  
 ،ىخـــر أ   ةناحيـــ   ومـــن   .التجـــارة   علـــى   اـــاورة   افظـــاتاحمل   مـــع   ةافظـــاحمل   هـــذه   تواصـــل  
 ومقارنتهـا   بئالضـرا   اتإحصائيّ    يف   خوزستان   ةافظحم   ثروة   مدى   الدراسة   أوضحت  
 اإلسـالمّية،   اجلغرافيـا   بيانـات   مجـع   يف   الدراسـة   ههـذ   تعتمـد   األخـرى.   افظـاتاحمل   مـع  
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 ــج   فــقيتّ    وهنــا   التحليلــي؛   ريخأالتــ   أســلوب   خــذتتّ و    ايتاملکتبــ   البحــث   نهجمــ   ىعلــ  
 ظهـرت   الـيت   ةاجلغرافيّ    ثرياتأالت   ةدراس   ةخاصّ    ؛اتاحلوليّ    مدرسة   منهج   مع   التحليل  
 عهـــد   يف   املتوســـط   والعـــامل   املتوســـط   أي   ؛الشـــهري   بروديـــل   فرنانـــد   کتـــاب   يف   ســـابقاً   
  .الثاين   فيليب  

  ات.احلوليّ    مدرسة   خوزستان،   قتصادي،اال   التأريخ   :الرئيسة   الكلمات
  

 مةمقدّ ال   .1

 منـذ   سـوس   حضارة   لمتثّ    عريقة   حضارة   ذو   ةاإليرانيّ    اهلضبة   من   الغريب   اجلنوب   يف   خوزستان   تقع
 يـــتومسّ    ة،الساســـانيّ    حـــىت   ةاألمخينيّـــ   ةالدولـــ   منـــذ   اشـــرقً م   تارخيًـــا   شـــهدت   فقـــد   القدميـــة   العصـــور  
 ،ة(اعتمادالسـلطن )سـوسو    أنشـان   (منـاطق   سوسـونكا -  وأنشان   وهالتامي   بسوسيان   خوزستان  
 ذكـــر   قـــد   )؛131- 1/130   :1306   ،پرينيـــا   ؛48   :1380   ،دزفـــويل   رضـــوي   ؛100   :1363  
 وأراضــي   مســالك   مثــل   ةاإلســالميّ    للجغرافيــا   ةالرئيســيّ    املصــادر   أقــدم   يف   أيضــا   »تانخوزســ«   اســم  
 إىل   املشـــرق   مـــن   العــامل   وحـــدود   الفقيــه،   بـــن   والبلـــدان   املقدســي،   التقاســـيم حســنأ   .هخردادبـــ   ابــن  
 يف   افظـاتاحمل   أوسـع   مـن   خوزسـتان   تعتـرب   احاليّـو    معـروف،   غري   (جمهول)   كاتب   قبل   من   املغرب  
 ةاإلنتاجيّـ   واحلياة   ةاملستقرّ    احلضارة   من   قسماً    الدراسة   هذه   تتناول   ة.يرانيّ اإل   ةاإلسالميّ    ةاجلمهوريّ   
 مــنهج   علــى   البحــث   هــذا   سيســتند   األوىل.   ةاإلســالميّ    القــرون   خــالل   األرض   هــذه   يف   ةوالتجاريّــ  
  ات.احلوليّ    مدرسة  

  
 النظري   إلطارا   1.1

 صــاتفالتخصّ    ،نــةاملعيّ    ةاجلغرافّيــ   والوحــدة   ريخأوالتــ   االقتصــاد   يف   البحــث   تشــمل   ةاحلالّيــ   الدراســة
 پـــور،  حبـــراين     ؛18   :1372   پـــريان،(   ةلّيـــاحلو    ةرخيّيـــأالت   املدرســـة   مـــن   بـــهتقرّ    اـــال   هـــذا   يف   دةاملتعـــدّ   
 خنياملـــؤرّ    جتــارب   أنّ    حيـــث   )؛31:   1391   ،پرگــاري     ؛30   :1377،مــرادي     ؛10- 9   :1385  
 )،184   :1389   ،(كرميـي   عشـر   التاسـع   القـرن   مـن   لاألوّ    النصـف   يف   أوروبـا   يف   تقـدميها   متّ    اليت  
ـــا   أولـــت   ـــ   اهتماًم األحـــداث   يف   للمـــؤرخني   التقليـــدي   الـــرتابط   عـــن   النظـــر   بغـــضّ    باجلغرافيـــا   اخاص 



 5       )وآخرون   أمحدوند   فاطمه(   ...   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    يف   ةاجلغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور

 البنيــــة   تعيــــد   لكــــي   )؛17     :1372   ،پــــريان   ؛53- 29   :1391   ،ومهکــــاران   پرگــــاري(   ةالسياســــيّ   
 الوحــــدات   يف   ةواالقتصــــاديّ    ةاالجتماعّيــــ   القضــــايا   اصــــةوخ   ة،البشــــريّ    احليــــاة   اهــــاتواجتّ    ةرخيّيــــأالت  
ــ   ــ   ةاجلغرافّي ــ   زترّكــ   ذلــك   ومــع   مــد؛األ   الطويلــة   اتوالعملّي  ةمكانيّــاإل   علــى   أكــرب   بشــكل   اتاحلولّي
ـــ   بطريقـــة   بـــالش   دو   فيـــدل   بـــول   مـــنهج   خـــالل   مـــن   اجلغـــرايف   اجلـــرب   مـــن   بـــدالً     العوامـــل   علـــى   رثّ ؤ ت
 ؛22   :1395   ،بـرک(   العقـالين   ةالبشـريّ    بالسـلوك   حياناأ   وتتاثر   بل   الصارمة   القوانني   وتغّري    ةاجلغرافيّ   
  ).52   :1377،خاكرند   ؛Bentley, 2005: 106   ؛172   :1389   ،كرميي  

 لفرنانـد   املـؤثر   العمـل   العشـرين   القـرن   مـن   الثـاين   النصـف   يف   ةاحلوليّـ   الدراسـات   رتطـوّ    شهد
 دراســـة   متّ    حيـــث   ،الثـــاين   فيليـــب   عصـــر   يف   املتوســـطي   عـــاملالو    باملتوســـط   يمسّـــ   الـــذي   ليـــبرود  
 ).30   :1372   پـريان،   ؛32- 31:   1377،مـرادي(   العمـل   هـذا   يف   بالتفصـيل   واالقتصـاد   اجلغرافيـا  
ـــ   والصـــحاري   والســـواحل   املنـــاخ   علـــم   ليـــبرود   ينـــاقش   ـــ   واجلغرافيـــا   انوالســـكّ    اتوالعرقّي  ةالطبيعّي
 املســــتوردة   واملنتجــــات   والزراعــــة   واإلنتــــاج   والتجــــارة   والنقــــل   واملــــدن   والطــــرق   واهلجــــرة   ةوالبشــــريّ   
ـــ   فـــرتة   مـــدى   علـــى   لالقتصـــاد   ةرخييّـــألتا   بـــاتوالتقلّ    وآثارهـــا   رةواملصـــدّ     قـــرون   ةعـــدّ ل   طويلـــة   ةزمنّي
  )Braudel, 1972: 25, 51, 103, 95-101, 181-185, 214, 295-312, 472, 532.(   عملـه   يف 
 رخييأالتــ   هــوماملف   إىل   قتطــرّ    املــيالد   بعــد   1800-1400   ســنة،   ةاملاديّــ   واحليــاة   ةالرأمساليّــ   التــايل  
 مـــن   نـــاتوعيّ    واملـــدن   ةاملالّيـــ   رقـــاماأل   مـــن   املختصـــرة   البيانـــات   بواســـطة   البشـــر   وكـــلّ    امـــوع   يف  
 ،ومابعـــــدها   169   ،95-81   :1372   (بـــــرودل،   واألغذيـــــة   بســـــةلكاأل   االجتمـــــاعي   ريخأالتـــــ  
 ).بعدها   وما   493   ،306-330  

 السياســـي   املـــنهج   أو   املاركســـي   املـــنهج   إىل   باإلضـــافة   إيـــران   يف   ة،الغربّيـــ   الدراســـات   ةخبلفّيـــ   راتـــأثّ 
 ).11   :1385   پـور،  حبـراين(   االقتصـادي   ريخأالتـ   علـى   فللتعـرّ    اجهـودً    الدراسات   بذلت   لالقتصاد  
ـــ   ةجغرافّيـــ   وحـــدة   خوزســـتان،   تعتـــرب   وقـــد    مؤشـــرات   علـــى   حتتـــوي   حيـــث   للدراســـات   لـــةومؤهّ    زةممّي
ــ   الظــروف   بســبب   ةمســتقلّ     حــىت   القدميــة   العصــور   منــد   القريبــة   صــاالتواالتّ    والرتبــة   وامليــاه   ةاملناخّي
 ةواجلزئيّـ   العديـدة   القضـايا   بـني   مـن   وبالتـايل   ةاحلوليّـ   نهجمـ   جانـب   مـن   بالدراسة   جديرة   فهي   اآلن  
 حيـث   ةالتجاريّـ   األعمـال   اقتصـاد   علـى   أكـرب   بشـكل   خوزسـتان   دراسـة   زترّكـ   ل،يبرود   درسها   اليت  
 واملـــدن   واهلجـــرة   انوالســـكّ    املنـــاخ   حيـــث   مـــن   اجلغرافيـــا.   يف   دراســـة   يلزمهـــا   عمـــالاأل   اقتصـــاد   نّ أ  
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 ةواملناخيّـ   ةاجلغرافيّـ   اتيّـاإلمكان   علـى   فالتعـرّ    سـيتم   الطريقـة،   وـذه   والتجـارة.   والتصـدير   رقوالط  
 العمـل.   دورة   يف   الفـائض   هـذا   فحـص   ةوكيفيّـ   اإلنتاج   فائض   زيادة   على   وتأثريها   ة،والدميوغرافيّ   
 القدميــة   احلضــارات   ثريأتـ   ومــدى   لإلسـالم   األوىل   اخلمســة   قـرونال   حتديــدا   الدراسـة   هــذة   تشـمل  
 املـــــدى   طويلـــــة   ةزمنيّـــــ   فـــــرته   يف   ةاحلوليّـــــ   مـــــنهج   مـــــع   فـــــقتّ ت   والـــــيت   واهلجـــــرة،   املـــــدن   ظهـــــور   يف  
ّــالن   الطبيعــة   تبلــورت   ).42- 41   :1372   پــريان،   ؛56   :1387    نــژاد،  فضــلي(    البحــث   هلــذا   ةظري
 أكثـر   ليـبرود   عمـل   طبيعـة   مـع   اتشـا   ليشـكّ    ممـا   املوضـوعي،   واإلطـار   املطلوبـة   البيانات   مجع   يف  
 فــإنّ    عــام،   بشــكل   التشــابه.   هلــذا   آخــر   وجــه   يضــاأ   الدقيقــة   واملشــاهدات   ).37   :1372 پــريان،(  
 عـن   النظـر   بغـضّ    واجلغرافيا   واالقتصاد   ريخأالت   بني   ينطبق   ةاحلاليّ    الدراسة   على   ليودبر    عمل   تأثري  
  البعيد.   ىاملد   على   السياسي   احلقل  

 ةحلكوميّـــا   األرشـــيفات   علـــى   نالو حصـــ   لعـــدم   نظـــراً    يـــران)،إ(   ةالشـــرقيّ    الدراســـات   حيـــث   مـــن  
 اعتمـــد   فقـــد   )،11   :1385  پـــور،  حبـــراين     ؛   1391:   214ـــادري،(   ةاألوروبّيـــ   ســـةيكنلل   تابعـــةوال  
 املصــادر   وبعــض   والغرائــب،   العجائــب   ورســائل   كــالرحالت   ةاجلغرافّيــ   املصــادر   علــى   البحــث   هــذا  
 طريقــة   علــى   ةالكمّيــ   النمــاذج   إىل   للوصــول   ةاإلســالميّ    املصــادر   لتحليــل   حمــاوالت   وجــرت   ة.رخيّيــأالت  
 لتشـكّ    وقـد   ل،يـبرود   بقيادة   يالكمّ    والتحليل   جداول   بشكل   )49   :1387   نژاد،  فضلي(   ليبرود  
 نّ إ   ).40   :1372   پــريان،   ؛   1391:   213ـادري،   ؛53   :1387   نـژاد،  فضــلي(   ةالنظريّـ   طبيعتهـا  
 التجــارة   إىل   قللتطــرّ    الدراســة   هــذه   يف   اساســيأ   عــامال   يعتــرب   التبــادل   موضــوع   علــى   ليــبرود   تركيــز  
  ).89   :1386   رجنکش،(  

 أوروبــا   خــارج   للبحــث   منــوذج   تــوفري   يف   بالفشــل   مــتاّ    قــد   ةاحلوليّــ   املدرســة   أنّ    مــن   بــالرغم
 يف   ةاحلولّيـــــ   مـــــنهج   لتطبيـــــق   حماولـــــة   ةاحلاليّـــــ   الدراســـــة   تعتـــــرب   ولکـــــن   )،214   :1391   ي،ـــــادر (  
 الســـــؤال   عـــــن   لإلجابـــــة   تســـــعى   ةاحلالّيـــــ   الدراســـــة   إنّ    القـــــول   ميكـــــن   وـــــذا   ة.الشـــــرقيّ    الدراســـــات  
 :التايل    الرئيس  

 الـوفرية   الدراسـة   بعـد   خوزسـتان   فتهـاخلّ    الـيت   واحلضارة   الثروة   يف   ةالتصويريّ    النماذج   هي   ما   - 
 خـالل   ةواالقتصـاديّ    املنتجـة   واحلياة   والطرق   واملدن   انللسكّ    بالنسبة   دةاملتعدّ    البيانات   مشلت   اليت  
 لإلسالم؟   األوىل   القرون  
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  البحث   ةلفيّ خ   2.1

 اســـتخدام   متّ    والــيت   دراســات،   ةعــدّ    يف   أيضــا   ةمكانيّــواإل   ةاحلوليّــ   مدرســة   علــى   فلتعــرّ ا   متّ    قــد
 بروديــل؛   فرنانــد   آثــار   اآلثــار،   هــذه   أهــم   ومــن   .املصــادر   ذكــر   مــع   النظــري   اإلطــار   يف   بعضــها  
 البيانـــات   واســـتخراج   البحـــث   يف   األثـــر   هـــذا   ةريقـــطو    املتوســـطي   وعـــامل   املتوســـط   أثـــره   الســـّيما  
  )Braudel, 1972: 95-101, 181-185, 295-312(   ةالرأمساليّــ   مثــل   األخــرى   أعمالــه   ذلكکــ 
   ).بعدها   وما   493   ،330- 306   ،ومابعدها   169   ،95- 81   :1372   برودل،(ةاملاديّ    واحلياة  

 القتــداري   الفارســي   يجکــاخلل   لبحثنــا   مفيــدة   وتأرخيهــا   خوزســتان   حــول   ةصــفيّ الو    والدراســات
 ةاإليرانيّــ   -    ةالعسـكريّ    واجلغرافيــا   خوزسـتان.   مــوانئ   إىل   تشـري   الــيت   رائـني   مساعيــلال   اإليرانيّـة   ةوالبحريّـ  
  .شتورألَ    ةالنقديّ    والدراسات   ةاالقتصاديّ    البحوث   وأيضا   راآ   رزم   بقلم  

 التأرخييّــة   اجلغرافيــا   كتــاب   يف   »خوزســتان   بــاب»   مثــل   األخــرى   ةالوصــفيّ    الدراســات   تشـمل
 اجلغـــرايف   ريخأالتـــ   وکتـــاب   ،ةصـــفح   16   يف   )1966(   لســـرتنج   بقلـــم   ةالشـــرقيّ    اخلالفـــة   راضـــيأل  
 إىل   حباجـــة   اليــوم   ،هــذافل   1331   ســنة   يف   إنتشــرت   رتيتســـ   إمــام   علــي   دحممــ   بقلــم   خلوزســتان  
ـــةال   يف   االقتصـــاد   ريخأتـــ   کتـــابو    .بياناتـــه   مـــن   كثـــرية   أجـــزاء   يف   مراجعـــة،    بقلـــم   ةالساســـانيّ    دول
 علــى   )،1993(   إيرانشــهر   (ســقوط)   غيــاب   کتــابو    )2003(   اســتيل   وروت   ميالتهــا   فــرانتس  
ــــ   اــــاالت   إىل   إشــــارات   هلمــــا   ولكــــن   ،ةالساســــانيّ    بــــإيران   انقــــيتعلّ    ّمــــاأ   مــــن   الــــرغم    ةاجلغرافّي
 مـوريس   بقلـم   األربعـة   القـرون   يف   اإلسـالمي   للعامل   ةرخييّ أالت   اجلغرافيا   کتاب   وأيضا   ةواالقتصاديّ   
 ).1390(   اردلومب  

 مـــدخل   املوضـــوع،   هـــذا   حـــول   التلميحـــات   بعـــض   علـــى   أيضـــا   ةاملوســـوعيّ    املـــداخل   حتتـــوي
 دائــرة   يف   »خوزســتان«   ومــدخل   ليــدن،   طبعــة   اإلســالم   موســوعة   يف   الكهــارت   بقلــم   »دزفـول«  
 إنتـاج   مثل   قةومتفرّ    موجزة   قضايا   إىل   تشري   يتال   بادنج   معصومة   بقلم   اإلسالمي   العامل   معارف  
 واملـدن   والطـرق   والتجـارة   االقتصاد   على   بتاتا   زتركّ    مل   ناحية   فمن   األهواز،   سوق   واسم   رالسكّ   
 السياسي   ريخأالت   اناتبي   إىل   قتتطرّ    أخرى   ناحية   ومن   ،ة)وصفيّ    (دراسة   انوالسكّ    والضرائب  
 دراســة   ليســت   جهــة،   مــن   األعمــال،   هــذه   أنّ    القــول   ميكــن   وبالتــايل،   .عصــرنا   إىل   القــدمي   مــن  
 ةالفعليّــ   دراسـتنا   أخـرى،   ناحيــة   ومـن   ة،االقتصـاديّ    وجغرافيتهـا   خوزســتان   ريخألتـ   شـاملة   ةوصـفيّ   
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 القـرن   مـن   خوزسـتان   يف   والتجـارة   لالقتصـاد   ةاإلمكانيّـ   ةاحلوليّـ   مدرسة   من   وثحب   على   تشتمل  
 .البحث   هذا   يف   مبتكرة   جتربة   لأوّ    فيعترب   اهلجري،   اخلامس   القرن   حىت   لاألوّ   

  

 خوزستان   ةغرافيّ ج   .2

 ةالجغرافيّ    لحدودا   1.2

 وعاصـمتها   إيـران   غـرب   جنـوب   يف   تقـع   الـيت   ةقليميّ إلاو    العريقة   األراضي   نم   خوزستان   حمافظة
 الفارســي.   اخللــيج   غـرب   مشــال   يف   عمربّـ   كيلــومرت   ألــف   64   مـن   أكثــر   مسـاحتها   تبلــغ   األهـواز،  
 حمافظـــة   إىل   الغـــريب   الشـــمال   ومـــن   ن،لرســـتا   حمافظـــة   إىل   الشـــمال   مـــن   خوزســـتان   حمافظـــة   متتـــدّ   
 اجلنـوب   ومـن   أمحـد،   وبـوير   ةوكوهجيلوي   وخبتياري   جهارحمال   حمافظات   إىل   الشرق   ومن   إيالم،  
 العــــراق   إىل   الغــــرب   ومــــن   الفارســــي،   اخللــــيج   إىل   اجلنــــوب   ومــــن   بوشــــهر،   حمافظــــة   إىل   الشــــرقي  
  ).180   :1394   ،دوندمحأ(  

 حلـــدودها   بالنســـبة   اليـــوم.   خوزســـتان   حمافظـــة   مـــع   اجزئيـــ   تتماشـــى   نـــذاكآ   خوزســـتان   كانـــت  
 ة،الغربيّـ   احلـدود   اةاّجتـ   مـن   ).176     :1889 خرداذبـه، (ابن   الفارسـي   اخللـيج   جنوب   من   ةالطبيعيّ   
 دجلـة   ومهـا   النهـرين   بني   بالد   من   نيكبري    نير    انضمام   بواسطة   العوراء   دجلة   أو   أروند   ر   جيري  
 ،1/383   :1989   ،دريســـــيإ؛   94   :1892رســـــته، ابن   ؛250   :1967حوقـــــل، (ابن   والفـــــرات  
 وشــــي،هفر    ؛6/362   ،»عــــوراء«   ذيــــل   (د.ت):   يــــاقوت،   ؛189   :1885   فقيــــه، ابن   ؛2/671  
ــ   زاجــروس   تــالل   تشــمل   الشــمال،   مــن   ).87- 80   :1348   ــ   النــواحي   ةاجلنوبّي  ةوالصــخريّ    ةاجلبلّي
 القدميــة.   مــاد   منطقــة   أو   والصــغري   الكبــري   لــر   منــاطق   خوزســتان   جتــاور   وبالتــايل،   رت؛تســ   إىل   ومتتــدّ   
 واملنـــاطق   زاجـــروس   مـــن   أخـــرى   بـــأجزاء   حماطـــة   الشـــرقي،   الشـــمال   ةناحيـــ   مـــن   خوزســـتان   كانـــت  
 ة،الشــرقيّ    احلــدود   اةاّجتــ   مــنو    .اجلبلــي   بالعهــد   الوقــت   ذلــك   يف   يــتمسّ    والــيت   إيــران،   مــن   الوســطى  
 بــني   للتواصــل   موقًعــا   خوزســتان   مــن   جعــل   الــرتابط   هــذا   ة.احلضــاريّ    بــارس   مبنطقــة   صــلتتّ    كانــت  
 ،شوشـــرتي   (امـــام   ةالســـطحيّ    وامليـــاه   النهـــرين   بـــني   مـــا   وبـــالد   ةاإليرانيّـــ   اهلضـــبة   مـــن   ةمهّمـــ   أجـــزاء  
 واهلنـد   إليران   التجاري   واملركز   الشرق   يف   دهليزي"   "ممر   اعتربت   اأّ    لدرجة   )،58- 57   :1331  
ــــــيت   املــــــدن   مــــــن   ).281   :1388   ،:عمــــــادي1   ،1320  ،آرا   (رزم   ــــــ   ال  ةمركزيّــــــ   بســــــمات   زتتمّي
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 الغـــريب   اجلنـــوب   يف   البصـــرة   نـــذكر   أن   ميكننـــا   خوزســـتان،   جمـــاورة   يف   والثـــروة   انوالســـكّ    للحضـــارة  
  .الغرب   يف   وواسط   الشرق   يف   وشرياز   الالشم   يف   ومهدان   الشرقي   الشمال   يف   وأصفهان  

  
 لمناخا   2.2

 ةاجلنوبيّـ   النـواحي   تعتـرب   والسـهلي:   اجلبلي   قسمني:   إىل   التضاريس   ناحية   من   خوزستان   تنقسم
ــ   املنــاطق   مــن   ةوالشــرقيّ    ةالشــماليّ    والنــواحي   الســهل   مــن   ةوالغربّيــ    ســهل   مــن   كبــري   زءجــ   ة.اجلبلّي
 الـــذي   الســـهل،   هــذا   .يواجلراحـــ   الكرخـــةو    دز،و    كــارون،   أـــار   صـــبمل   نتيجــة   هـــو   خوزســتان  
 للزراعـــة   منطقـــة   أنســـب   هـــو   خوزســـتان،   منطقـــة   مـــن   عمربّـــ   كيلـــومرت   41000   حـــوايل   ييغطّـــ  
 بـــارد   وشـــتاء   معتـــدل   بصـــيف   خوزســـتان   عتتمّتـــ   ).657-654   /1   :1366   .،..جغرافيـــاي(  
 درجــة   متوســط   ويبلــغ   اســتوائي   هشــب   والســهول   الــتالل   يف   ومناخهــا   ةاجلبليّــ   املنــاطق   يف   ةخاّصــ  
 :1366   ،جغرافياي...   ؛180   :1394   محدوندأ(   ةمئويّ    درجة   18   من   أكثر   ةالسنويّ    احلرارة  
 األــار   وأكثــر   آســيا   غــرب   يف   امليــاه   اتمصــبّ    منــاطق   أهــم   إحــدى   هــي   خوزســتان   ).1/657  
 يف   األـــار   تنبـــع   .وأرونـــد   ،راحـــياجل   ،ةكرخـــال   دز،   كــارون،   مثـــل   فيهـــا   اقتتـــدفّ    إيـــران   يف   ةاملائيّــ  
 إىل   قتتــدفّ    خلوزســتان،   فاملكثّــ   الــري   وبعــد   روسجــزا   اجلبــال   يف   الغزيــرة   مطــاراأل   مــن   خوزســتان  
  ).157-156   ،148   :1372 (اهلرز،   الفارسي   اخلليج  

 

 والهجرة   انلسكّ ا   3.2

 مــــن   وفــــريا   مجعــــا   جيـــذبو    تقريًبــــا   متنــــوع   الدراســــة   فـــرتة   خــــالل   خوزســــتان   يف   الــــدميغرايف   التكـــوين
 مثــــل   مهــــاجرين   انوســــكّ    خمتلفــــة   ةعرقّيــــ   جمموعــــات   خوزســــتان   جــــذبت   القــــدم   منــــذ   املهــــاجرين.  
 األسـرى   واملهـاجرون،   وناليونـانيّ    األسرى   أفريقيا،   شرق   يف   العبيد   السيستاين،   دغالاأل   زاجروس،  
 واليهـود   النهـرين   بـني   ونـبط   ة،النسـطوريّ    نياملسـيحيّ    شـام،ال   بـالد   مـن   السريان   املهاجرون   الرومان،  
 اصــــــفهاين،     محــــــزه   ؛162   ،3/157   (د.ت): مقدســــــي،   مطهــــــر   ؛1/394   :1407 (طــــــربي،  
 حوقـل،   ابن   ؛82- 2/81   ،»َسابُور   ُجندي«   ذيل   (د.ت):   ياقوت،   ؛51   ،45- 44   :1961  
ــــاقوت،   ؛250   :1967   ــــل   (د.ت):   ي  ؛474- 473   :1379   هــــدايت،   ؛6/275   طيــــب،   ذي
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 ،73   :1331   شوشـرتي،  امـام   ؛145   ،27:   1382   ،مـارکوآرت   ؛64   (د.ت):   ،التواريخ  جممل  
 :123- 122؛104- 103   :1363   اعتمادالســـــــلطنه،   ؛226   ،41   :1390   لومبـــــــارد،   ؛77  
  1995   Zakeri,.(   وحيـث    ،   لإلسـالم   األوىل   القـرون   حـىت   مسـتقل   بشـكل   انالسـكّ    هؤالء   عاش 
 اللغتـني   اسـتخدام   اسـتمر   حيـث   ة،اهلويّـ   يف   الواضـحة   اختالفـام   إىل   ةاإلسـالميّ    املصادر   شارتأ  
  ).1/401   :1989   سي،دريإ(   احلني   ذلك   حىت   ةوالسريانيّ    ةالعربيّ   

 واألكــراد   واللــور   )477   :2009   النــدمي،   (ابــن   املنــدائيون   أو   الصــائبة   إليهــا   يضــاف   أن   جيــب  
 املهـــاجرين   مـــن   كبـــريٌ    عـــددٌ    لتحـــقإ   .)132   /7   : تـــا   يب کثـــري،   ابـــن   ؛2/555   :1407   (طـــربي،  
 شــّدةل   )239- 235   :1346   (بــالذري،   بالســياجبة   تســميتهم   متّ    حيــث   بقعــةال   ههــذ   ىلإ   اهلنــود  
 خوزســــتان،   إىل   ةاألصــــليّ    أمســــاءهم   نقلــــوا   املهــــاجرين   مــــن   العديــــد   نّ إ   .حىتمبشــــر    لــــون   ســــواد  
 همءمســاأب   فــارس   بــالد   مــع   ةالشــرقيّ    احلــدود   علــى   ةواهلنديّــ   الــزات   وضــواحي   إنــدوس   ــر   يتفســمّ   
 ).8/488   :،»وهنـــدجيان   هنـــدوان«   ذيـــل   (د.ت):   يـــاقوت،   ؛281   :1998   قـــزويين،   (زکريـــاي  
 مـع   بعـدها   ومـا   الساساين   العصر   حىت   القدمية   العصور   منذ   خوزستان   يف   العرب   املهاجرون   عاش  
 ؛191   :1385   بلخــــي،   ابــــن   ؛417:   1998   قــــزويين،     (زکريــــاي   أيضــــا   ةيّ اإلســــالم   الفتوحــــات  
 األرض   هلــذه   ونواألصــليّ    القــدامى   كاملــّال    هــم   ةاخلوزيّــ   كــان   فقــد   ).1/279  :2010   ،مســعودي  
 ؛137 ،75- 74   :1331   ،شوشـرتي  (امـام   اخلوز   من   / كايس   /  أوكس   اإلغريق   اعتربهم   نوالذي  
 ،األوىل   ةاإلســـالميّ    القـــرون   يف   احلامســـة   ةاألغلبّيـــ   وهـــم   )338-337   :1369   کروسينســـکي،  
ـــــــى   أهـــــــوازو    /  أخـــــــواز   /  خوزيـــــــان   منهـــــــا:   هممســـــــاءأ   تطلـــــــق   حيـــــــث    املنطقـــــــة   أحنـــــــاء   مجيـــــــع   عل
  ).3/259   ،»خوز« ذيل   .ت):(د   ياقوت،   ؛250   :1967   حوقل، (ابن  

  

 والطرق   لمدنا   4.2

 مـن   لكلـذ   ة؛غنيّ    إحصاءات   تقدمي   األوىل   القرون   يف   والتأريخ   ةاإلسالميّ    اجلغرافيا   ترغب   ال   ةعاد
ــ   اإلحصــاءات   إىل   الوصــول   أجــل    تمتّــ   الــيت   املختلفــة   املصــادر   تصــنيف   الضــروري   مــن   ة،التحليلّي
 يــتمّ    حيــث   خوزســتان،   مبـدن   قيتعلّــ   فيمــا   الالزمــة،   التحلـيالت   وإجــراء   البيانــات،   ومجــع   دراسـتها،  
 قائمــــــة   يف   يتبعــــــه   مثّ    )1   رقــــــم   (اجلــــــدول   قائمــــــة   يف   واملتــــــوفرة   دةاملتعــــــدّ    معلوماــــــا   تصــــــنيف   الً أوّ   
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 أي   أخــرى،   خطــوة   يفو    .لبحــثا   ذاهلــ   ةالرئيســيّ    لنقاطهــا   اإلحصــائي   التحليــل   ،)2   رقــم    اجلــدول(  
  :حتليلها   والنقل   بالطرق   الصلة   ذات   املعلومات   يف   البحث   سيتم   )3   (اجلدول   قائمة   يف  

  والتحّضر   المدن   .1   رقم   الجدول  

  المدينة  الرقم
 في   الموقع

 منطقة  
  خوزستان  

  البناء
 خالل   االزدهار

 5   إلى   1   قرون  
  ه.ق.  

  المصادر  الوصف

1  
   سوق

 األهواز/  
  أهواز  

  مرکز
 بداية

 العصر  
  الساساين  

 کبرية؛   مدينة  مزدهر
 کارون   جبوار  

 ؛43   :1961   اصفهاين،   محزه
 اهواز،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  

 جيهاين،   ؛228- 1/226  
 ابن   ؛104-   103   :1368  
 ؛252- 250   :1967   حوقل،  

 ،406   :1906   مقدسي،  
  411  

 سوق  2
 قبل  مرکز  األربعاء    

  کارون   جبوار  مزدهر  اإلسالم  
 ؛250   :1967حوقل،   ابن

 ؛104   :1368   جيهاين،  
  412   :1906   مقدسي،  

 قبل  مرکز     ُجّيب   3
  250   :1967   حوقل،   ابن  کارون   جبوار  زدهرم  اإلسالم  

 قبل  مرکز     کربى   مناذر  4
 کارون   بني  مزدهر  اإلسالم  

  وکرخه  

 ؛2/495   :1407   طربي،
    مناذر،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  
 :1967   حوقل،   ابن   ؛8/321  

  258  

 قبل  مرکز  صغرى   مناذر  5
 نکارو    بني  مزدهر  اإلسالم  

  وکرخة  

 ؛2/495   :1407   طربي،
    مناذر،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  
 :1967   حوقل،   ابن   ؛8/321  

  258  

  مشال  تسرت  6
 بداية

 العصر  
  الساساين  

 کبرية؛   مدينة  مزدهر
  کارون   جبوار  

 تسرت،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،
 :1989   إدريسي،   ؛2/443  

 زکرياي   ؛1/396  
  171- 170   :1998قزويين،  

 عصر  مشال  ُمکَرم  َعسَکرِ   7
  مزدهر     األموي  

 کبرية؛   مدينة
 مسرقان   جبوار  

    

 ذيل   (د.ت):   ياقوت،
 ذيل   ؛6/328   عسکرمکرم،  

 محزه   ؛4/402   ُرستَـُقبَاذ،  
  44   :1961   اصفهاين،  

 الشمال  سوس  8
     الغريب  

 قبل
    کبرية؛   مدينة  مزدهر  اإلسالم  

  کرخه   شرق  
 تسرت،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،

 ؛5/92   سوس،   ذيل   ،2/443  
     168   :1381   مستويف،  

 الشمال     قُرقوب  9
  الغريب  

 قبل
  کرخة   جبوار  مزدهر  اإلسالم  

 قرقوب،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،
 :  1967حوقل،   ابن   ؛7/35  

250-   251  
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 الشمال     يبط  10
  الغريب  

 قبل
  مزدهر  اإلسالم  

 کبرية؛   مدينة
 من   قريب  
 عراق؛   ناحية  

 من   قريب  
  الکرخة  

 نفس   حوقل،   ابن
 ياقوت،   ؛250،252،:املصدر  
  6/275   طيب،   ذيل   (د.ت):  

 الشمال     َمتوث  11
  الغريب  

 قبل
  مزدهر  اإلسالم  

 کبرية؛   مدينة
 من   قريب  
 عراق؛   ناحية  

 من   قريب  
  الکرخه  

 متوث،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،
 ابن   نيز   ؛7/205  

  249   :1967حوقل،  

 الشمال     بِرَذون  12
  الغريب  

 قبل
  مزدهر  اإلسالم  

 کبرية؛   مدينة
 من   قريب  

  الکرخة  

 ؛1/397   :1989   إدريسي،
    برذون،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  

  2/302  

 الشمال     ِبصّين   13
  الغريب  

 قبل
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  252   :   1967حوقل،   ابن  الکرخة  

 الشمال  بريوذ/بريود  14
  الغريب  

 قبل
  مزدهر  اإلسالم  

 کبرية؛   مدينة
 من   قريب  

  الکرخة  
 ؛408   :1906   مقدسي،

  2/413   (د.ت):   ياقوت،  

 کرخة/کرجة  15
    

 الشمال
  الغريب  

 قبل
  الکرخة   جبوار  مزدهر  اإلسالم  

 لور،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،
 حوقل،   ابن   نيز   ؛7/184  

  250   نقشه   :1967  

 /   جرد سوسن  16
 قبل  غرب  اخلفاجية  

 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  
  العراق   ناحية  

 :املصدر   نفس   حوقل، ابن
  256  

 قبل  مرکز  يتري    ر  17
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  الکرخه  
 :املصدر   نفس   حوقل،   ابن

  250   نقشه  

  جندي  18
  مشال     سابور  

 بداية
 العصر  
  الساساين  

  مزدهر
 کبرية؛   مدينة

 من   قريب  
  الکرخة  

 ؛45   :1961   اصفهاين،   محزه
 جندي   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  

  82- 3/81   سابور،  

 دزفول/  19
  مشال  اَنداِمشك  

 بداية
 العصر  
  الساساين  

 کبرية؛   مدينة  مزدهر
  دز   من   قريب  

 ،176   :1889   خرداذبه،   ابن
 :1892   رسته،   ابن   ؛43  
 :1381مستويف،   ؛103،90  
 ذيل   (د.ت):   ياقوت،   ؛167  

 ذيل   ،4/57   ُروناش،   َقصرُ   
  1/208   اَنَداِمش،  

 الشمال  الراسيب   دور  20
  الغريب  

 قبل
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  العراق  
 ؛249   :1967   حوقل،   ابن

 دور   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  
  4/321   الراسيب،  

 عصر  غرب     هويزه  21
 من   قريب  مزدهر  الساساين  

  العراق  
 :1381   قزويين،  مستويف

 ذيل   د.ت)،(   ياقوت،   ؛167  
     ؛3/200   حويزه:  

 الشمال  کليوان  22
  الغريب  

 قبل
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  الکرخة  
 کليوان،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،

 :1967   حوقل،   ابن   ؛7/151  
  252  
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 الشمال     إيذج/ايذه  23
  الغريب  

 قبل
 إيذج،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  کبرية   مدينة  مزدهر  اإلسالم  

  1/229 -230  

 الشمال     ثينان   ثينان/  24
  الشرقي  

 قبل
  مزدهر  اإلسالم  

 من   قريب
 فارس   مناطق  

 واصفهان  

  257   :1967   حوقل،   ابن

 عصر  شرق     رامز  25
  کبرية   مدينة  مزدهر  الساساين  

 محزه   ؛473   :1379   هدايت،
 ؛43   :1961   اصفهاين،  
 رامز،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  

  4/382 -383  

 قبل  مرکز     أَزَم  26
 و   اهواز   بني  مزدهر  اإلسالم  

     رامز  

 ؛259   :1967   حوقل،   ابن
 أزم،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  
 :1989   إدريسي،   ؛1/139  

  1/398  

 (سوق)َسنبيل  27
 قبل  شرق    

 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  
  سفار    منطقة  

 ابن   ؛107   :1368   جيهاين،
 :1967حوقل،  

 رسته،   ابن   ؛252،257،258  
 اصطخري،   ؛188   :1892  

 ياقوت،   ؛94   :1347  
 ؛5/77   َسنبيل،   ذيل   (د.ت):  

  1/400   :1989   إدريسي،  

 قبل  شرق     الُزط   حومه  28
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  فارس   منطقة  
 ،257:1967   وقل،ح   ابن

  252  

 قبل  شرق     جايزان  29
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  فارس   منطقة  
 :املصدر   نفس   حوقل،   ابن

  257،   252  

 عصر  شرق     اَرجان  30
 من   قريب  مزدهر  الساساين  

  فارس   منطقة  
 اَرجان،   ذيل   (د.ت):   ياقوت،

 اصفهاين،   محزه   ؛1/120  
  1961:   51  

 اجلنوب  دورق  31
    الشرقي  

 قبل
 ر   جبوار  مزدهر  اإلسالم  

     تريي  

 ،250  : 1967حوقل،   ابن
 ؛104   :1368 جيهاين،   ؛251  

- 1/395   1989:إدريسي،  
 دورق،   ذيل   ياقوت،   ؛402

  322- 4/321   (د.ت):  

 قبل  شرق     آسك/اسك  32
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  فارس   منطقة  
 :املصدر   نفس   حوقل،   ابن

  250،   257  

 قبل  شرق  ديرا  33
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  فارس   منطقة  

 :املصدر   نفس   حوقل،   ابن
 نفس   جيهاين،   ؛251   -250  

 إدريسي،   ؛104   :املصدر  
  402-1/395   :املصدر   نفس  

 قبل  جنوب     باسيان  34
 ر   من   قريب  مزدهر  ماإلسال  

  دورق  

 :املصدر   نفس   حوقل،  ابن
 ؛250-251   ،258  

 ،406   :1906   مقدسي،  
 :1372،العامل   حدود   ؛411  

  384  
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 قبل     جنوب     مرياثيان  35
 ر   من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  412   :1906   مقدسي،  دورق  

 اجلنوب  عبّادان  36
  الغريب  

 عصر
  مزدهر  اإلسالمي  

 کبرية؛   مدينة
 جبوار   ميناء؛  

 اخلليج  
 الفارسي  
 من   وقريب  
 من   معقل   ر  

  دجلة  

 :املصدر   نفس   حوقل،  ابن
 اصطخري،   ؛250   نقشه  
  43   ب.   :نقشه1927  

 اجلنوب     منشري  37
  الغريب  

 قبل
 ر   جبوار  مزدهر  اإلسالم  

  منشري  
 من   ذيل   (د.ت):   ت،ياقو 

  2/406      اردشري،  

 اجلنوب     سليمانان  38
  الغريب  

 قبل
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  والبصرة   دجلة  
 ابن   ؛1/400   :1989إدريسي،

  250   املصدر:   نفس   حوقل،  

 اجلنوب  بيان  39
  الغريب  

 قبل
 من   قريب  مزدهر  اإلسالم  

  واُبُله   دجلة  
 :املصدر   نفس   حوقل،   بنا

 إدريسي،   ؛258   ،250-251  
  1/399   :املصدر   نفس  

 اجلنوب     ُحمرَِزي/ُحمرِزَه  40
 من   قريب  مزدهر    الغريب  

  عبّادان  
-6/290   (د.ت):   ياقوت،

 قزويين،   زکرياي   ؛292
  1998:   419  

 حصن  41
     مهدي  

 اجلنوب
  الغريب  

 عصر
  کارون   جبوار  مزدهر  ياإلسالم  

 ؛1/398   :1989   إدريسي،
 نقشه   :1927   اصطخري،  

 العامل،   حدود   ؛43   ب.  
  1372:   383  

 اجلنوب     َمهُروبان  42
  الشرقي  

 قبل
  ميناء  مزدهر  اإلسالم  

 ؛249   :1967   حوقل،   ابن
 ذيل   (د.ت):   ياقوت،  

 ؛8/347   مهروبان،  
 ؛135   :1363   ناصرخسرو،  
 ،150   :1385   بلخي،   ابن  
  189   :1381   مستويف،   ؛172  

  1   رقم   لجدول   اإلحصايي   التحليل   .2   رقم   الجدول  

  المجموع   إلى   نسبتة  اإلحصاء  القياس   معايير
  %100  42  املدن   عدد
  26.2  11  الکربى   املدن
  93  39  القدمية   املدن
  7.1  3  اإلسالمّية   املدن

  45.2  19  املوانئ
  33.3  14  احلدوديّة   املدن

  57.1  24  الربسيم   تربة   أو   النهر   مياه   من   مستفيدة   املدن
  %100  42  املزدهرة   املدن



 15       )وآخرون   أمحدوند   فاطمه(   ...   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    يف   ةاجلغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور

    طُُرق   .3   رقم   الجدول  
  مصادر  الکّلّية   المسافة  مقصد  طريق  مبداء  

  ارجان  1
 را،دي   آسک،   ارجان،

 حصن   باسيان،   دورق،  
     وابله   بيان   مهدي،  

  ؟  بصرة

 ابن   ؛95   :1927   اصطخري،
 ؛258   :1967   حوقل،  

-1/394   :1989إدريسي،  
 ياقوت،   ؛401-402   ،399

  2/257   باسيان،   ذيل   (د.ت):  

  رتريي  2
 من   البحري   الطريق

 دجلة   جور،   ر   خالل  
 ور   ابله   ر   عوراء،ال  

  عمر  ابن  
  ؟  بغداد

 :املصدر   نفس   اصطخري،
 نفس   حوقل،   ابن   ؛93  
 ؛257- 256   :املصدر  

 ؛107-106   :1368جيهاين،  
 ر   ذيل   (د.ت):   ياقوت،  
 رسته،   ابن   ؛8/414   جور،  

  1892:   94  

  اّرجان  3
 رامز،   سنبيل،  سوق

 تسرت،   ،عسکرمکرم  
 سوس،   سابور،    جندي  

    وطيب   قرقوب  
  ؟  واسط

 :املصدر   نفس   اصطخري،
 نفس   حوقل،   ابن   ؛95  
 ؛257- 256   :املصدر  
 املصدر   نفس   إدريسي،  

  :1/395 -396،   401 -402  

  واسط  4
 خمراق،   دير   باذبني،

 األعراب،     قرية   مساوه،  
     تريي   ر  

  187   :1892رسته،   ابن  فرسخ   41  وازاه

  دجلة   کوره  5
 بنه، ما   دير   باذبني،

 األهواز،  سوق   رتريين،  
     برجان  

 :1889جعفر،   بن   قدامه  سّکه   38  اّرجان
  225-226،   241     

  أهواز  6

 عبدين،   روستاي   أزم،
 ملح،   وادي   پل   زط،  
 فن،اص   روستاي   أّرجان،  

 نوبندجان،   درخويد،  
     جومي   روستاي  

 فرسخ؛   31  شرياز
  ميل   174  

 نفس   جعفر،   بن   قدامه
 ابن   ؛195   :املصدر  

 ؛199- 198:1885فقيه،  
-1/402   :1989إدريسي،  

403  

  شرياز  7

 خالر،   روستاي   جومي،
 خراره،   روستاي  
 کرکان،   روستاي  
 ايروست   نوبندجان،  
 روستاي   خوبذان،  

     محاد   خان  

 :املصدر   نفس   إدريسي،  ؟  أّرجان
  1/415  

 خابران،   العني،   أزم،  أهواز  8
  189   :1892رسته،   ابن  فرسخ   35  أّرجان     بالجرد  

 وادي   العني،   ازم،  أهواز  9
  189   :املصدر   نفس   رسته،   ابن  فرسخ   32  أّرجان  وبالجرد   خابران   امللح،  

  189   :املصدر   نفس   رسته،   ابن  فرسخ   38  أّرجان     وسنبيل   زط   رامز،  أهواز  10
  189   :املصدر   نفس   رسته،   ابن  (!)   فرسخ   27  أّرجان     دهليزان   عبدين،   ازم،  أهواز  11
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 زط   رامز،   عبدين،   ازم،  أهواز  12
  43   :1889خرداذبه،   ابن  فرسخ   39  أّرجان     ودهليزان  

  واسط  13

 ديري،   سّکر،   باذبني،
 سوس،   قرقوب،   طيب،  

 تسرت،   سابو، جندي  
 رامز،   کندل،   اهواز،  

     وسنبيل   زط  

 :املصدر   نفس   خرداذبه،   ابن  فرسخ   88  أّرجان
  42  

  ةبصر   14

 حصن   بيان،   ابله،
 ،األربعاء  سوق   مهدي،  
 سوق   دوالب،   احملول،  
 ازم،   حويرول،   األهواز،  
 احلباري،   قريه   سبايل،  

 وادي   رامز،   العني،  
 خابران،   زط،   امللح،  
 دهليزان،   املسرتاح،  
     ونسائل   کبارسان  

 :1889   جعفر،   بن   قدامهة  فرسخ   79  أّرجان
  194-195  

  أهواز  15

 نج،ميا   عسکرمکرم،
 حصن   إيذج،  
 شليل،   رستاکرد،  
 ارشت   خورستان،  
 بابکان   کريرکان،   آباذ،  

     خان   و  

 :املصدر   نفس   جعفر،   بن قدامه  فرسخ   85  اصفهان
  197  

  إيذج  16

 رستاجرد،   جواردان، 
 بوين،   سليدست،  

 رباط   سوجر،   روستاي  
     األبرار     وخان  

  1/402   :1989إدريسي،  ميل   132  اصفهان

 جندي  17
 جلباجيان/کل  ؟  سابور  

  418   :1906مقدسي،  فرسخ   40  بايکان  

-2/675   :1989إدريسي،  ؟  خوزستان  اوند   و   روذراور  مهدان  18
676  

  409   :املصدر   نفس   مقدسي،  ؟  مهدان  مهدان   دينور،   اوند،  خوزستان  19

 :املصدر   نفس   إدريسي،  (؟)   لتنيمرح  تسرت  ؟  لور  20
  1/400 

  

 النقل   ةوحرک   الموانئ   مدن   نشطةأ   5.2

 يف   يًـابرّ    طريًقا   20   وجود   ،3رقم   اجلدول   يوضح   ة،اجلغرافيّ    املصادر   من   دةاملتعدّ    البيانات   حسب
 يف   ةاملرکزيّــ   املنــاطق   )،20إىل   17(   طــرق   4   مــن   تــرتبط   (زاجــروس)   ةالشــماليّ    املنــاطق.   خوزســتان  
 3   مــن   والعــراق   )12   إىل   6(   طـرق   6   مــن   فــارس   )،16   و   15(   بطـريقني   متصــلة   (اجلبــال)   إيـران  



 17       )وآخرون   أمحدوند   فاطمه(   ...   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    يف   ةاجلغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور

 مســارات   5   عــرب   فــارس   وبــالد   العــراق   بــني   ةالرئيســيّ    الوصــل   حلقــة   يعــدّ    حيــث   )4   إىل   2(   طــرق  
 راتطـوّ    األراضـي   أكثـر   مـن   كانـت   سـابقا   خوزسـتان   أنّ    علـى   يـدلّ    وهذا   )14و   13   ،5   ،3   ،1(  
 عـراقال   يف   ةاـاور    ةالغنيّـ   املنـاطق   بـني   السـلع   ونقـل   التجـارة   حركـة   يف   مهًمـا   دورًا   ولعبـت   العامل   يف  
 .خوزستان   إىل   ةيّ احمللّ    البضائع   ونقل   زاجروس   وجبال   فارس   وبالد  

 ةاجلهـــ   يف   اإّمـــ   تقـــع   الـــيت   ةالســـاحليّ    املـــدن   أو   املـــوانئ   وجـــود   يف   خوزســـتان   نقـــل   ةّيـــأمهّ    تكمـــن  
 يوضــح   ي.البحــر    والنقــل   الشــحن   واجلــداول   األــار   ضــفاف   علــى   أو   الفارســي   للخلــيج   ةالشــماليّ   
 لـــديها   خوزســـتان   مـــدن   )%45(   نصـــف   يقـــارب   مـــا   أي   املـــوانئ،   مـــدن   مـــن   19   أنّ    2   اجلـــدول  
 رابطوتــ   ةاملائّيــ   اتواملمــرّ    ةالغنّيــ   بالشــبكات   ةالســاحليّ    املــدن   ةعالقــ   نّ إ   .والتفريــغ   الشــحن   قــدرات  
 نّ إفــ   كنــذاآ   ةالتجــار    تطــور   توضـحو    امهّمــ   اجغرافيّــ   حــدثا   تعتـرب   الفارســي   بــاخلليج   خوزســتان   أـار  
 بنهـر   ىيسـمّ    كبـري   ـر   ليشـکّ    الفارسـي   للخلـيج   الشـمايل   املصـب   يف   واجلداول   األار   انعطاف  
 يف   .الكبــرية   ةالشـراعيّ    والســفن   القـوارب   طريــق   عـن   فيهــا   البضـائع   نقــل   املمکـن   مــن   حيـث   د.أرونـ  
 ةاحلضــار    منــذ   النهــري   النقــل   ةإمكانيّـ   لــديها   الــيت   الوحيــدة   ةافظـاحمل   خوزســتان   كانــت   حينهــا   إيـران  
 .)81- 77   :1356،اقتداري   ؛237   ،67   ،99   ،76   :2536،نيئ(را   ةالعيالميّ   

 الصـــني   لبحـــر   ةالغربيّـــ   بالنهايـــة   وصـــفوها   حيـــث   عاليـــة   ةإقليميّـــ   ةمبکانـــ   عبـــادان   مينـــاء   زتتميّـــ  
 عـرب   ميـرّ    والـذي   الشـرق   إىل   الغـرب   من   التجاري   بالطريق   يضاأ   زوتتميّ    )16   :1885   فقيه،    (ابن  
 إىل   ينعطــف   مث   ومــن   وبغــداد،   الكوفــة   دمشــق،   الرملــة،   مصــر،   إفريقيــا،   مشــال   (األنــدلس)   أوروبــا  
 زترّکــ   أيضــا   )155- 154   :1889   ،خردادبــه   (ابــن   خوزســتان   إىل   يصــل   وأخــريًا   وعبــادان   البصــرة  
 مصــب   مــن   ةاملطّلــ   الســفن   )195   :1998   قــزويين،   (زكريــا   خوزســتان   ىعلــ   اهلنــدي   احملــيط   جتــارة  
 طريقهـا   ويف   البحـر   إىل   ذلـك   بعـد   وتـدخل   عبـادان،   إىل   وترجـع   اً بـرّ    البصـرة   إىل   تصل   ىموس   خور  
 .)2/347   البصرة،   ذيل   ؛4/322   دورقستان،   ذيل   د.ت):( (ياقوت،   كيش   إىل  

ــ   يــةا   يف   قــعت   مهروبــان   مينــاء  لعبــادان   مشــابه   بــارز   دور   وهلــا   خوزســتان   مــن   ةالشــرقيّ    ةاجلنوبّي
 البلخــي   ابــن   ويشــري   )8/347   مهروبــان،   ذيــل   (د.ت):   يــاقوت،   ؛249   :1967حوقــل،   (ابــن  
 عــــــرب   تــــــتمّ    فــــــارس   وبــــــالد   صــــــرةالب   بــــــني   ةالتجاريّــــــ   العالقــــــات   نّ أ   إىل   )،172   ،150   :1385(  
 منيأتـــــ   يـــــتمّ    ،لإلنتــــاج   جمـــــال   وجــــود   عـــــدمو    ةالزراعيّـــــ   األراضــــي   وجـــــود   عــــدم   بســـــبب   مهروبــــان.  
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 يف   املســتمر   والعمــل   املســتوردة   الشــحنو    الســفن   خــالل   مــن   بالكامــل   مهروبــان   أهــايل   احتياجــات  
  .)189   :1381   ،(مستويف   ةالتجاريّ    األنشطة  

  

  لتصديرا   .3
 42   فمــن   القــدم؛   منــذ   انبالســكّ    اكتظاظــا   املــدن   أكثــر   مــن   خوزســتان   أنّ    1   رقــم   اجلــدول   يوضـح

 طاقـــات   ىعلـــ   يـــدلّ    وهـــذا   ك،نـــذاآ   العـــامل   غنيـــاءأ   مـــن   )%26(   بنســـبه   مدينـــة   11   تشـــمل   مدينـــة  
 إىل   باإلضــافة   واجلــداول،   األــار   مــن   توفريهــا   يــتم   ةالزراعّيــ   امليــاه   الــديار،   هــذه   يف   مرتكــزة   ةإنتاجّيــ  
 املـدن)،   مجيـع   مـن   %57(   بنسـبه   مدينة   24   من   نّ إ   1   للجدول   وفًقا   مناسبة،   ةخصب   تربة   وجود  
 لإلنتــاج   ةاألرضــيّ    لتــوفري   انالســکّ    ةوزيــاد   احلضــري   التکــاتف   ةقــوّ    وجــود   يف   اساســيّ أ   عــامال   يعتــرب  
 راتيصـدت   مـن   يعتـرب   املنتجات   هذه   من   والفائض   الذايت   ءواالکتفا   .خوزستان   يف   الوفرية   الزراعي  
  :ايلالت   النحو   على   ةالتحليليّ    البيانات   خوزستان،  

  
  رالسكّ    1.3

 يف   ةزراعيّـ   حماصـيل   إنتـاج   ؤشـرم   ،رسـکّ ال   من   نيتکوّ    الذي   الرئيسي   منتجهو    رالسكّ    قصب   يعترب
 .كبـري   بشـكل   رالسـكّ    قصـب   راتيصـدت   رتتطـوّ    فقـد   رة،املبّكـ   ةاإلسـالميّ    القـرون   منذ   خوزستان  
 مـن   العـامل   احتياجات   من   األكرب   اجلزء   رووفّ    العامل   أحناء   إىل   واسع   نطاق   على   رهتصدي   متّ    حيث  
 .)1/394   :1989   دريسي،إ   ؛416   :1906   مقدسي،   ؛  ,Ashtor   1977   :100(   رالسكّ   

 واجلبــــال   خراســــان   يتحمــــافظ   يف   املطلــــوب   رالســــكّ    وحــــدها   شــــابور   جنــــدي   منطقــــة   متقــــدّ   
 رالســــكّ    مجيــــع   أنّ    )385   :1372(   العــــامل   حــــدود   ابتــــک   يعتــــرب   )؛408   :1906   (مقدســــي،  
 متّ    كمـا   .مكـرم   عسـكر   ةمنطقـ   مـن   هـي   الوقت   ذلك   يف   العامل   يف   املستخدمة   رالسكّ    ومنتجات  
 ر،السكّ    لفظ   .)402   :1906   (مقدسي،   رالسكّ    اتوحبّ    واحلالوة   خوزستان   اتحلويّ    تصدير  
ــ   الكلمــة   مــن   خوذمــأ    لــهو    الصــلب   رالســكّ    قصــب   مســتخلص   عــن   عبــارة   وهــو   ،»دكنــ«   ةاإليرانّي
 تكلفـــة   فـــاضخنا   .اإلســـالمي   الطـــب   يف   »النبـــات   ســـكر«  تســـمية   عليـــه   يطلـــقو    ةعالجّيـــ   وظيفـــة  
 ربـاحأ   مـن   كبـرية   حصـة   ىعلـ   حلصـولا   يف   أسـهم   خلوزسـتان   واملواتيـة   ةاملرغوبـ   ةاجلود   بسبب   النقل  
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 يضــاأ   ةوأدبّيــ   ةعاملّيــ   بشــهرة   عتمّتــي   خوزســتان   يف   رالســكّ    تصــدير   کــان   الواقــع   يف   .رالســكّ    قصــب  
  :ظاجلاح   قال   کما  

  .)41   :1966،(جاحظ   »األهواز   رسکّ    قضم   دونه/عادياأل   احلديدو    اجلمر   تقضم«
 مـن   ،)Ashtor, 1977: 107(   شـتورأ   ؛   كثريا   خوزستان   يف   رالسكّ    تصدير   من   املدخول   کان  

 رسـكّ ال   مـن   قنطـار   كلّ    سعر   اعترب   طة،سّ واملتو    رةاملبكّ    القرون   خالل   ،ةاجلنيز    وثائق   دراسة   خالل  
 املنــتج   هــذا   بيــع   متّ    ،رةاملبّكــ   ةاإلســالميّ    القــرون   يف   .دنــانري   6   يســاوي   كجــم)   96.7   يعــادل   (مــا  
 القـرن   حـىت   سـعاراأل   هـذه   يف   زيـادة   هنـاك   كانـت   يبـدو   مـا   علـى   و.للكيل   الدينار   من   %32   حىت  
 7.5   إىل   ،السـابع)   /  عشـر   الثالـث   (القـرن   مصر   يف   املماليك   زمن   حىت   ةالزياد   توامتدّ    اخلامس،  
 رالســكّ    كــان   فقــد   .ىاملصــفّ    رالســكّ    مــن   دينــار   12.5و   قنطــار   لكــل   العــادي   رالســكّ    مــن   دينــار  
  ).Ashtor, Ibid: 107-108(   اكنذآ   رالسكّ    منتجات   أغلى   من   النبايت  

  
  ةالغذائيّ    الحبوب   2.3

ــــع   نّ إ ــــوب   ةاملهّمــــ   الزراعــــة   إىل   يشــــريون   نياإلســــالميّ    نياجلغــــرافيّ    مجي ــــل   ةالغذاييّــــ   للحب  القمــــح   مث
 خوزســـتان،   ذيـــل   اهـــواز،   ذيـــل   املصـــدر:   نفـــس   (يـــاقوت،   خوزســـتان   يف   واألرز   والبـــذور   والشـــعري  
 :1927   اصـــطخري،   ؛408   ،405   :1906   ،مقدســـي   ؛105   :1368   جيهـــاين،   ؛3/260  
 تصـــرحيا   حـــدأ   حيصـــرّ    مل   لكـــن   )،1/394   :1989دريســـيإ   ؛254   :1967   حوقـــل،   ابـــن   ؛91  
 يف   للحبـوب   ةاملاديّـ   القيمـة   إىل   نظـرا   هاسـترياد   أو   احلبـوب   إنتـاج   مـن   ائضالفـ   التصـدير   يف   واضحا  
 التقـــارير   أوردت   قـــدو    .العـــراق   مثـــل   ةوالغنّيـــ   العاليـــة   ةانيّ الســـكّ    الكثافـــة   ذات   املنـــاطق   يف   األســـواق  
 حبـوب   تـداول   يـتمّ    أن   غريبا   اليبدوف   إىل،   مصر   مثل   أبعد   مناطق   من   العراق   إىل   احلبوب   استرياد  
  ).41   :1390 لومبارد،   ؛Ashtor, Ibid: 99(   العراق   أسواق   مثل   أسواق   يف   خوزستان  

  
 أخرى   نتجاتم   3.3

 يـتم   أيضـا   ةالنباتيّـ   نتجـاتامل   مـن   وجـزء   ةواحليوانيّ    ةوالبستانيّ    ةالزراعيّ    املنتجات   من   متنوعة   جمموعة
 خوزســـتان   حمافظـــة   يف   تصـــدير   أهـــم   التمـــور   عتـــربوت   متاًمـــا؛   روتيـــين   بشـــكل   خوزســـتان   يف   هتصـــدير   
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 متــوفر   آخــر   منــتج   الليمــونو    ).42   :1966 (جــاحظ،   فــةافّ    التمــور   وخاصــة   خمتلفــة،   أنواعهــاب  
ــــريا   ــــ   يف   کث  يعتــــرب   ).42   :املصــــدر   نفــــس(   اإلســــالمي   العــــامل   يف   اجــــدّ    ومعــــروف   ،سو ســــ   ةمدين
 مــن   عليـه   احلصـول   ويـتمّ    األخـرى   الشـهرية   تصـديراتال   مـن   أسـكي   دبـس   ىمايسـمّ    أو   الدوشـاب  
 )؛1/400   :1989   دريسي،إ   ؛258   :1967حوقل،  (ابن   خوزستان   أسك   منطقة   يف   البساتني  
ــــرب   ــــتج   هــــذا   ويعت ــــران   يف   أالفضــــل   املن ــــتمّ و    والعــــراق،   إي  األخــــرى   واحملافظــــات   العــــراق   إىل   تصــــديره   ي
 هـذا   يـعب   يـتمّ و    )41   :1966   جـاحظ،   ؛258   :1967   حوقـل،   ابـن   ؛95   :1927   (اصطخري،  
 الفواكـــه   تصـــدير   كـــان   فقـــد   ).95   :1927   ،(اصـــطخري   رجـــاينأ   دوشـــاب   ســـمبا   حيانـــاأ   املنـــتج  
 تمّ يـ   كمـا   .)405     :1906   (مقدسـي،   شائعاً    أمراً    البصرة،   فيه   مبا   العراق   إىل   خوزستان   من   ةعاملتنوّ   
  ).1/400   :1989   ،دريسي(إ   وجايزان   زط   منطقيت   إىل   الطعام   زيوت   ريصدت  

 أزهـار تصـدير إىل احظاجلـ ويشـري خوزسـتان يف عاليـة ةجتاريّـ قيمـة ةيّـالطبّـ  للنباتـات وأيضـا،
 سـربم شـاه / سـيربغم شـاه ىيسمّ  الرحيان من جيد نوع وأيضا رمعطّ  كنبات سو س مدينه من البنفسج

 ينمـوو  خوزسـتان إىل رةصـدّ امل ةيّـالطبّـ  النباتات أشهر منهو  الشوره نبات ).42: 1966 (جاحظ،

 ؛230- 1/229 يـذج،إذيـل  (د.ت): (يـاقوت، الشـائع النقـرس عالج يف واشتهر يذجإ منطقة يف
الــيت تكثــر  خوزســتان تصــديرات مــن تعتــرب نــيلج أو نيــل ).302 :1998 قــزويين، زکريــاي

 ,VIII: 371960EI2 :2002- ( ،ةوالصــيدالنيّ  بالصــناعة تســتخدما حيــث أّــا اماخدســتا

“NIL” by A. Dietrich, (. متّ  قـدو  م.القـد منـذ ةالتجاريّـ العناصـر أهـم أحد أيضا القصب عوادأ 
 العـامل أحنـاء مجيـع يف كـأقالم سـتخدمتو  دزفـول طـرافلـيت تقـع أا املسـتنقعات مـن اعليهـ احلصـول

 .EI2, “DIZFUL” by L( العـراق ةوخاّصـ أخـرى، حمافظـات إىل تصـديرها تمّ يـو  اإلسـالمي

Lockhart, 1960-2002 :II:350.(  
 :1989   دريسـي،إ(   العـراق   إىل   واسع   نطاق   على   يصدر   وعباداين   بأساكي   ةاملعروف   احلصائر  

ــ   ةالطبيعيّــ   املنتجــات   ).1/400    أحــد   هــو   البحــر   ملــح   .راتيصــدتال   هــذه   تشــمل   يضــاأ   ةواملعدنّي
 اجلـزر   ذات   الساحليه   املناطق   يف   ةخاصّ    خوزستان،   حمافظة   من   خمتلفة   أحناء   يف   رهاملتوفّ    املنتجات  
ــــاي   واملــــد   ــــذوا   البحــــري   الكربيــــت   أو   األصــــفر   الكربيــــت   .)195   :1998قــــزويين،  (زکري  يــــتم   يل
ـــه   احلصـــول    (يـــاقوت،   أخـــرى   أمـــاكن   إىل   ويصـــدر   دروق،الـــ   منطقـــة   يف   الكربيـــت   عيـــون   مـــن   علي
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 منطقـة   يف   ةالطبيعيّـ   ةاجلليديّـ   األـار   من   املستخرج   اجلليد   حىت   ).4/322   ،دورق   ذيل   (د.ت):  
 يــــذج،إ     ذيــــل   (د.ت):   (يــــاقوت،   أيضــــا   خوزســــتان   راتيصــــدت   مــــن   جــــزءًا   كــــان   البــــاردة   يــــذجإ  
 ــا   لعنايــةلو    ةلرتفّيــ   صــيدها   يــتم   أيضــا   واجلارحــة   زينــةلل   تســتخدم   ياال   لطيــورا   ).230- 1/229  
  ).402  :1906   (مقدسي،   يضاأ   وتصديرها   اوحفظه  

  

 والمنسوجات   ةلبسألا   4.3

 ةکبــري    جمموعــة   جتنـت.   رالســكّ    بعـد   خوزســتان   يف   راتيصــدالت   أهـم   ثــاين   تعتـرب   کانــت   املنسـوجات
 ةلبسـأ   كانـت   .هنـاك   مـن   صـديرهات   يـتمّ و    خوزسـتان   حمافظة   يف   اجلاهزة   واملالبس   املنسوجات   من  
 تعتـرب   رتتسـ   يف   الـديبا   ةقمشـأو    )41   ،29   :1966(جـاحظ،   ةعاليـ   ةجود   ذات   املشهورة   خوزي  
 األقمشـــة   ،)41:املصـــدر   نفـــس   ،؛جـــاحظ253   :1885 فقيـــه،  (ابـــن   تاملنتجـــا   هـــذه   أهـــم   مـــن  
ّــــــ   ــــــل،  ابــــــن   ؛92- 93   :1927   اصــــــطخري،(   سو ســــــ   يف   والتطريــــــز   ةاحلريري  ؛256   :1967حوق
 ة،احلريريّـــ   والعمــائم   ،ءةوالعبــا   ،ءالــردا   ،)1/394   :1989   دريســي،إ   ؛402   :1906   مقدســي،  
 :   1372   ،العــامل  حــدود   ؛106   :1368   ،(جيهــاين   سو ســ   يف   اإلبــل   رحــل   حقــب   إىل   افةباإلضــ  
 :1989   دريســــي،إ(   مکــــرم   عســــکر   يف   ةاحلريريّــــ   املنســــوجات   )،42   :   1966،جــــاحظ   ؛386  
 (اصـــــــطخري،   رامـــــــز   يف   ةاحلريريـــــــ   واألقمشـــــــة   ةلبســـــــاأل   )،416   :1906   مقدســـــــي،   ؛1/395  
 بصــين   وأثــواب   جالبيــب   )،106   :1368   جيهــاين،   ؛256   :1967   حوقــل،  ابــن   ؛93  :1927  
 الفخمــــــــة   التطريــــــــزات   )،387   :1372   ،حــــــــدودالعامل   ؛402   :1906   (مقدســــــــي،   الشــــــــهرية  
 دريســـي،إ   ؛93   :1927   (اصـــطخري،   رداخلبـــ   ةاملعروفـــ   ةالذهبيـــ   ةقمشـــاألو    قرقـــوب   ومنســـوجات  
 )،416   :1906   (مقدســــي،   هــــوازأ   يف   ةالنســــائيّ    ةاحلريريّــــ   ةلبســــاأل   )،397- 1/396   :1989  
 :1906   مقدسـي،   ؛1/398:   1989،دريسـيإ(   تـريي   ـر   وبنطلونات   سراويل   ،مئوعما   ةلبسأ  
 باألحزمــة   يقــاس   يتوالــ   اإلســالمي،   العــامل   يف   املنتجــات   أفضــل   مــن   تعتــرب   الطيــب   ةحزمــأ   )،416  
 ؛257   :1967حوقــــــل،  ابــــــن   ؛94   :1927(اصــــــطخري،   ةالعاليــــــ   ــــــاجود   بســــــبب   ةاألرمينيّــــــ  
 املفــارش   وأيضــا   اجللــد   مــن   ةونوعيــ   )،1/397:   1989،دريســيإ   ؛387   :1372   ،حــدودالعامل  
 ةاخلوزيـ   عئبضـاال   بسـبب   بأنفسهم   نيفخور    الناس   أصبح   ).41   :1966   ،(جاحظ   کالبطانيات  
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 املارکـات   ةوحياک   نسج   يتمّ    السلع،   صالأ   لتحديد   ).252   :1967   حوقل،  (ابن   الثمن   الباهظة  
ّــــ   ــــ   املنتجــــة   للمــــدن   ةالتجاري  وبصــــين   )397- 1/396   :1989   دريســــي،إ(   قرقــــوب   ةلبســــأ   ىعل
    ).93 :  1927   (اصطخري،  

 العـــــراق   خاصــــة   اإلســـــالمي،   العــــامل   مـــــن   خمتلفــــة   أجـــــزاء   إىل   خوزســــتان   منســـــوجات   صــــدرت  
 بــني   رتكاملشــ   الــزي   ).4/476   َزغــاَوه،   ذيــل   (د.ت):   (يــاقوت،   أيضــا   ةاإلســالميّ    غــري   واألراضــي  
 ،ةوالکوفيــ   ةوالدشداشــ   لثوب،کــا   راتيصــدتال   تطــّور   يف   رئيســّيا   العــام   کــانوالعراقيني،   اخلــوزيني  
 والفضـــــــفاض   الطويــــــل   ءالـــــــرداو    الــــــوزار   ،ةيـــــــاملتدنّ    ةالفقــــــري    ةوللطبقـــــــ   ،الراقيــــــة   للطبقـــــــه   والعمــــــائم  
 فقـــد   ).1/401   :1989   ،دريســـيإ   ؛254   :1967   حوقـــل،   ابـــن   ؛91   :1927(اصـــطخري،  
 :1927   (اصــطخري،   ذاــا   املــدن   يف   عراقــي   انتــاجو    باســم   خوزســتان   منســوجات   بيــع   يــتمّ    کــان  
 :1840   ابوالفـداء،   ؛107- 106   :1368   جيهـاين،   ؛257- 256   :1967   حوقل،  ابن   ؛93  
 أمـــاكن   إىل   العـــراق   مـــن   املنتجـــات   ريصـــدت   يـــتمّ    حيانـــاأو    ).1/398   :1989   ،دريســـيإ   ؛317  
ــــــ   تغيــــــريات   بعــــــد   أخــــــرى    حوقــــــل،  ابــــــن   ؛93   :املصــــــدر   نفــــــس   (اصــــــطخري،   اخلياطــــــة   يف   ةجزئّي
  ).257   :املصدر    نفس  

  

 لتجارةا   .4

 والعديـد   واملنسـوجات   الوفرية،   ةالزراعيّ    واملنتجات   العالية،   ةيّ انالسكّ    الكثافة   ذات   املدن   وجود   نإّ 
 کـــان   ةالغنّيـــ   اـــاورة   باملنـــاطق   خوزســـتان   تـــربط   الـــيت   واملـــوانئ   الطـــرق   ضـــواحي   يف   املنتجـــات   مـــن  
 القـول   ميكـن   حيـث   خوزسـتان؛   يف   يوالكلّـ   اجلزئـي   التبـادل   علـى   القائمـة   التجـارة   تطـور   يف   عامالً   
 رةالتجـا   رتطـوّ    سـاليبأ   .قـرون   منـذ   العـامل   يف   ةالتجاريّـ   املنـاطق   أكثـر   ىحدإ   كانت   خوزستان   نّ أ  
  :التايل   النحو   على  

  
 لسوقا   1.4

 األسـواق   أهـم   أحـد   سـابور   جنـدي   تـربويع   .خوزستان   يف   ةللتجار    الرئيسي   املرکز   األسواق   كانت
 أيضــا   األهــواز   شــهدت   ).3/82   ســابور،   جنــدي   ذيــل   (د.ت):   (ياقوت،الساســاين   العصــر   منــذ  



 23       )وآخرون   أمحدوند   فاطمه(   ...   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    يف   ةاجلغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور

 أوائــل   يف   ةعــامر    كانــت   فقــد   .)1/227   األهــواز،   ذيــل   :املصــدر   نفــس(   نــذاكآ   مزدهــرة   أســواقًا  
 املدينـــة   هـــذه   ىتســـم   کانـــت   حبيـــث   )،44-43   :1961   اصـــفهاين،   (محزهةســـالميّ اإل   القـــرون  
 أســـــواق   صـــــفتّ ت   )411   :1906(مقدســــي   )؛392/   1   :1989   دريســـــي،إ(األهـــــواز   ســــوق  
 جــًدا   مزدهــرًا   کــان   األهــواز   جنــوب   يف   األربعــاء   ســوق   نّ أ   كمــا   ةومســقوف   اةمغطّــ   اّــأب   األهــواز  
  ).104   :1368   جيهاين،   ؛250   :1967   حوقل،  (ابن  

ـــة   تســـمية   وجـــه   يعتـــرب    مـــن   أيضـــا   مكـــرم   وعســـكر   .األربعـــاء   يـــوم   ســـوق   وجـــود   بســـبب   املدين
 هـذه   جسـر   ىعلـ   املتـاجر   مـن   العديـد   هنـاك   كـان   )؛1/395   :1989،دريسـيإ(   ةالغنيّ    سواقاأل  
 :1989   ،دريســــــيإ   ؛253   :1967   ،حوقـــــل  ابـــــن   ؛90   :1927   ،(اصــــــطخري   أيضـــــا   املدينـــــة  
 ســواقاأل   رونــق   يف   عــامال   مكــرم   عســكر   طــرافأ   مــاتواملخيّ    املنتجعــات   وجــود   كـان   .)1/393  
 مــدار   ىعلــ   ةاليوميّــ   األســواق   تدتعــدّ    ).222   :1998   ،قــزويين  (زکريــاي   يار التّجــ   ســکن   قامــةإو   
 ةالتجاريّـــــ   املنتجعـــــات   تستضـــــيف   صـــــارت   حـــــىت    ،   اجلمعـــــة   وســـــوق   الثالثـــــاء   ســـــوق   األســـــبوع،  
  ).410   ،406- 405: 1906   (مقدسي،   والنزالء   ارالتجّ    طوق)    (خان  

 ةاملدينـــ   مســـاحة   قلـــة   مـــن   الـــرغم   علـــى   وكبــرية   ةوســـيع   ســـواقأ   ىعلـــ   حتتـــوي   دورق   مدينـــة   کانــت    
 ذو«ســـنبيل   ســـوق   ).412   ،املصـــدر   نفـــس(ةقـــاملنمّ    ســـواقاأل   ذات   مرياثيـــان   ةمدينـــ   منهـــا   وبـــالقرب  
ــ    الواســعة   التجــارة   تــدّ مت   ).90   :1347 (اصــطخري،   وفّعــاال   احيويّــ   دورا   تلعــب   ةبــارز    »ةجتاريّــ   ةأمهّي
 األهــواز   بــني   تقــع   ازم   ةالتجاريــ   املدينــه   ).1/394   :1989   دريســي،إ(   مســرقان   منطقــة   أســواق   يف  
 هامســاحت   قّلــة   رغــم   ونشــطا   اوحيويّــ   اًکــمتحّر    ســوقًا   هلــا   نّ أبــ   وذكــر   ةفــمکثّ    ةجتاريّــ   ةأمهّيــ   ذات   ورامــز،  

 البـزاز   )؛414   :1906   (مقدسـي،   ةنشطو    ةقمنمّ    رامز   أسواق   ).402- 1/394   :املصدر   نفس(
 کانــت   أيضــا   سـوس   ).413   ،املصــدر   نفـس(   ــم   ةخاّصــ   ةجتاريّـ   ومراکــز   عـاتمّ جم   لــديهم   رامـز   يف  
ــ   أســواقها    )386   :1372(   العــامل   حــدود   کتــاب   فمؤلّــ   أنّ    لدرجــة   )،407   ،املصــدر   نفــس(   ةغنّي
 ارالتّجـ   حضـور   الواسـعة   سـرتت   أسـواق   شـهدت   .»خوزسـتان   يف   الراحبـة   ةالورقـ»   ابأّـ   سو س   وصف  
 ملصـابغ   رانالقصـا   وسـوق   ةقمشـلأل   ةاملختّصـ   األسـواق   من   وكثريا   اإلسالمي   العامل   مدن   خمتلف   من  
 األســـواق،   إىل   باإلضـــافة   ).409   :1906   (مقدســـي،   کـــارون   ضـــفاف   ىعلـــ   رتتســـ   يف   قمشـــةاأل  
  .ةالتجاريّ    نشطةاأل   مراكز   أهم   من   تعترب   سابقا   تذکر    اليت   ،ئوالشواط   ةالساحليّ    املدنف  
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 ارلتجّ ا   2.4

ـــرغم   علـــى  شـــعب   بـــني   العالقـــة   أنّ    إال   خوزســـتان،   أســـواق   يف   ارالتّجـــ   انشـــغالو    وجـــود   مـــن   ال
ــ    املراكـــز   يف   نشـــطةواأل   ةاملشـــارک   ذلـــك؛   مـــن   أكثـــر   كانـــت   والتجـــارة   خوزســـتان    يف   ةالتجاريّـ
 ةاإلسـالميّ    خلالفـةا   كانـت   .األراضـي   تلـك   مع   التجارة   عمالأ   لتسهّ    األخرى،   احملافظات  
ــ    نقلــت   قــد   العــراق   يف    لــذلك   بغــداد،   إىل   وبيزنطــة   طيســفون   بــني   كنــذاآ   ةاالقتصــاديّ    ةالعملّي
ـ    كــان    يف   الساســاين   طيســفون   يف   االقتصــادي   لتــأثريهم   ةالتارخييّــ    التجربــة   رونيكــرّ    وناخلوزيّـ
 ؛Kreutz, “Money”, Geschichte Der Islamischen Lander, 1977: 88( بغــداد  
  .)206   :1390لومبارد،  

 غـرب   »نيالتسـرتيّ    حـي«   يف   ويعيشـون   بغـداد،   يف   ةقمشـباأل   يتـاجرون   ةعـاد   رتتسـ   ارجتّـ   كان    
 عاظمهـــاأو    العـــراق   ةســـاد   جعلـــت   ةالعريقـــ   التجـــارة   هـــذه   ازدهـــار   نّ إ   والبصـــرة.   دجلـــة   بـــني   بغـــداد  
 علمــاء   أحــد   التســرتي،   احلريــري   أمحــد   بــن   اهللا   هبــة   املثــال،   ســبيل   علــى   رت؛تســب   نفســهمأ   ينســبون  
 يضــاأ   نيوزيّ اخلــ   غــري   ارالتّجــ   ).444- 2/443   التســرتيون،   ذيــل   (د.ت):   (يــاقوت،   بغــداد   ورواة  
 بـــن   عيســـى   بـــن   أمحـــد   املثـــال،   ســـبيل   علـــى   التجـــارة؛   هـــذه   يف   االخنـــراط   نتيجـــة   نييّ رت تســـب   انتســـبوا  
 املالبــس   جتــارة   يف   شــاركوا   الــذين   نيوالــروائيّ    العلمــاء   أحــد   هــو   بالتســرتي   امللقــب   املصــري،   حســان  
 بغـداد   علمـاء   أحـد   أيضـا   اخلرشـاد   بـن   حسـن   بـن   حممد   ).212   /2   (د.ت):   بغدادي،  (خطيب  
 أنّ    كمــا   ).212   /2   :   املصـدر   نفـس   بغـدادي،  (خطيـب ســوس   يف   ةاحلريريـ   ةقمشـاأل   ارجتّـ   ومـن  
 ةبتجـار    الشـهري   احلـديث   علـم   علمـاء   مـن   البكـري   البصـري   دسـتوائي   اهللا   عبـد   بن   هشام   بكر   أبو  
 دســتوا،   ذيــل   ،املصــدر   نفــس(البصــرة   يف   يئبدســتوا   عــرف   از،األهــو    دســتواي   منطقــة   يف   ةلبســاأل  
 هأنّـ   يبـدو   »خوزيـان   دار»   يسـمى   أصـفهان   يف   حـي   هناك   كان   بغداد،   إىل   باإلضافة   .)4/300  
  ).3/259   خوز،   ذيل   (د.ت):   (ياقوت،   ةاخلوزي   ارجتّ    إقامة   مقر   كان  

 ؛414   :1906   (مقدســـي،   أيضـــا   ةيّـــاحمللّ    ســـواقاأل   يف   ةتجاريّـــال   نشـــطةاأل   اليهـــود   تـــداول    
 خوزسـتان   يف   اليهـود   اروالتّجـ   الصيارفة   عدد   كان   فقد   )؛  442-5/441   :1379   مسکويه،  
 لوايتســلّ    نأ   واســتطاعوا   ).5/441   :1379   (مســکويه،   بالقليـل   لــيس   ،ســوسو    رتتســ   وخاصـة  
 مــن   الكمبيــاالت   شــراء   بواســطه   کامــل   عــام   ضــريبة   يــدفعون   کــانوا   فقــد   ةالعباســيّ    ةاحلکومــ   يف  



 25       )وآخرون   أمحدوند   فاطمه(   ...   خوزستان   زدهاراو    رتطوّ    يف   ةاجلغرافيّ    ةاإلمکانيّ    دور

 ةماليّــ    ومكانــة   قــدر   هلــم   خوزســتان   يف   اليهــود   افالصــرّ    ).173   :1390(لومبــارد،   ةاخلليفــ  
 :2000   عــــامر،  مصــــطفي   ؛235   :1390   (لومبــــارد،   مصــــر   يف   نيالفــــاطميّ    عنــــد   مرموقــــة  
 العـامل   مـن   خمتلفـة   منـاطق   مـن   خوزسـتان   إىل   ،ةبالراذانيـ   نو املعروفـ   اليهود   ارجتّ    جاء   ).104  
ـــــه،  (ابـــــن   ـــــدائم   االنشـــــغال   ).155- 154   :1889   خرداذب ـــــق   بالتجـــــارة   ال  العمـــــل   روح   خل
 أخرى   مدن   يف   ةالتجاريّ    عماهلمأو    تواجدهم   ةضرور    نّ إ   حبيث   نيوزيّ اخل   عند   ةالعامليّ    والشهرة  
 ).1/227   ز،األهــــوا   ذيــــل   (د.ت):   (يـــاقوت،   ةوالغربــــ   املنفـــى   ىعلــــ   الحتّمـــ   کثــــراأل   همتجعلـــ  
 وحرصـــا   طمعـــا   النـــاس   كثرأبـــ   بـــومويلقّ    منـــو خيوّ    کـــانوا   لطاملـــا   )ة(الغربـــ   ةالصـــف   هـــذه   بســـبب  
 ؛91   :1927(اصـــــــــطخري،   واجلشـــــــــع   بالبخـــــــــل   همـــــــــومويتّ    )،1/227،املصـــــــــدر   نفـــــــــس(  
  .)233   :1885   فقيه،  ابن  

 املعرفـــــــة   الكتســـــــاب   عقبـــــــة   عتـــــــربتاو    العلـــــــم   کســـــــب   مـــــــن   منعـــــــتهم   الصـــــــفات   فهـــــــذه    
 أبنــــائهم   يرســــلون   کــــانوا   فقــــد   ).152   :1998 قــــزويين،  زکريــــاي   ؛403   :1906   (مقدســــي،  
 ةالبـــــارز    التجـــــارة   مســـــة   نّ إ   .)403   :1906(مقدســـــي،   للتجـــــارة   أخـــــرى   مـــــدن   إىل   املـــــراهقني  
 (مقدســـي،   تـــذهلهم   وأحيانـــا   نياجلغـــرافيّ    اهتمـــام   حمـــط   کانـــت   واخلســـارة   الـــربح   مـــن   نيللخـــوزيّ   
 يف   يضـــــاأ   الصـــــفات   هـــــذه   انعكســـــت   وقـــــد   ).383   :1372   ،حـــــدودالعامل   ؛403   :1906  
     الفارسي:   األدب  

 واملـاء   النـاس   / نياخلـوزيّ    من   سعد   قد   /  شابا   الشيب   ترد   ذکراها   من/   ردشريأ   راضيأ   أنّ    الأ«
  .)626   :1350    ،   فردوسي(   »والضررا   والربح  

  
 الثروة   اتحصائيّ إ   3.4

 ةالتجاريـ   طـرقال   ،بـةالرت    ةوخصـوب   ةيّـئاملا   املـوارد   ةوتنمي   ةالتجار    اتوحمطّ    رةاملتحضّ    املدن   راكزم   أنّ 
 .خوزسـتان   يف   الثـروة   مـن   كبـرية   ةيّـكمّ    تـداول   يف   سـامهت   هـاكلّ    التصدير   اروجتّ    احملرتفون   اروالتجّ   
 نقـص   أيضـاو    دقيقـة   اتإحصـائيّ    وجـود   عـدمل   خلوزسـتان   الدقيقـة   الثـروة   معرفـة   الصـعب   من   ولکن  
 مـــن   الثـــروة   هلــذه   ةاإلمجاليّـــ   الصـــورة   علــى   فالتعـــرّ    ميكــن   ولكـــن   الوقـــت،   ذلــك   يف   ةاإلداريّـــ   املــوارد  
  :خوزستان   بئضرا   حول   دةمتعدّ    تقارير   خالل  
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  خوزستان   ضرائب   .4   رقم   جدولال

  مصادر  مقياس  نوع   /   جنس  له   صرف  من   أخذ  رقم

 ذيل   (د.ت):   ياقوت،  ؟  ؟  ةبصر      رتتس  1
  2/443   ،تسرت  

  عراق     خوزستان  2
 ،احلبوب   ر،کّ س
 دينار،(   النقود  

  )درهم  
 :1906   مقدسي،     ؟

  402  

 نفس   مقدسي،     ؟     ؟  ةبصر      هوازأ  3
  411   املصدر:  

 نفس   مقدسي،     ؟     ؟  عراق     ّرجانأ  4
  425   املصدر:  

5  
 سوسو    رسابو      جندي

 إىل   واسط   باإلضافة(  
 وبادرايا   شهرزور  

    وباکسايا)  
 ذيل   (د.ت):   ياقوت،  1.400.000     دينار  عراق

  4/321   ،دورالراسيب  

     وخوزستان   فارس  6
 أخذها

 بن   حسن  
 وزير   سهل  

     مأمون  
     ؟     ودينار   درهم

 مروج   مسعودي،
 :2010   الذهب،  

  2/373  
 :1380   خواندمري،

  2/262  
 :1968   خلکان،   ابن

  1/289  

  رتتسو    ورباس   جندي  7

 أخذها
 بن   دلف  
 عبدالعزيز  
 ابودلف   بن  
 در   عجلي  
 254   سال  

  ه.ق  

  200.000     دينار

 :1407   طربي،
  5/426  
 :1415   اثري،   ابن

  6/196  

     خوزستان  8
 أخذها

 بن   فضل  
     مروان  

 خرداذبه،   ابن     49.000.000  درهم
  1889:   43  

9  
 ر   هواز،األ   سوق   نواحي

 ،سوس   رت،تس   تريي،  
 رامز،   ور،باس   جندي  

  عتيق  
 جعفر،   بن   قدامه  18.000.000     درهم  عراق

  1889:   242  

 نفسجعفر،   بن   قدامه  23.000.000     درهم  عراق  خوزستان  10
  250- 249   املصدر:  

 :1967   حوقل،   ابن  30.000.000     درهم     عراق     ستانخوز   11
  259  
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 ذيل   (د.ت):   ياقوت،  30.000.000     درهم     عراق  خوزستان  12
  1/227   االهواز،  

 ةبصر   خوزستان  13
     ؟     أجناس     ةوکوف  

 ذيل   (د.ت):   ياقوت،
-3/259   خوزستان،  

 مقدسي،   ؛260
  1906:   403  

 ومناذر   ىکرب    مناذر  14
 :1967   حوقل،   ابن     ؟  أجناس     عراق  ىصغر   

  258  

     ؟  أجناس     عراق     يذجإ  15
 ذيل   (د.ت):   ياقوت،

-1/229   يذج،إ  
230  

     والنقود   أجناس  عراق  خوزستان  16

 رطل   30000
 25000   +   رکّ س  
 األقمشة   +   درهم  

 احلريريّة  
  سوسو    رتتس   من  

 :1966   جاحظ،
  41  

 يهاوـــد   .خوزســـتان   بئضـــرا   تســـتلم   ةالعباســـيّ    واخلالفـــة   ةاألمويّـــ   ةالدولـــ   أنّ    البيانـــات   توضـــح
 ةحلصــــيل   مجــــايلاإل   املتوقــــع   دىنأو    ىقصــــأ   يبلــــغ   دلفــــي   الثــــوري   وحــــاكم   ســــهل   بــــن   حســــن   للــــوزير  
 ةاإلمجالّيــ   األربــاح   لفهــم   .درهــم   مليــون   36   مبعــدل   درهــم   مليــون   23و   49   ايلالتــو    علــى   ةالضــريب  
 تظهـرف   األخـرى   ةاإلسالميّ    اخلالفة   حمافظات   بعض   مع   الضريبة   مقارنة   الضروري   من   ،والضرائب  
  ):250- 249   :1889(   جعفر   بن   ةمقدا   تقرير   ىعل   التايل   اجلدول   يف   املعلومات   هذه  

    أخري   واليات   من   ضرائب   .5   رقم   جدولال

  مقياس     نوع  والية  رقم
  24.000.000     درهم  فارس  1
  6.000.000     درهم     کرمان  2
  1.000.000     درهم     مکران  3
  10.500.000     درهم     اصفهان  4
  1.000.000     درهم     سجستان  5
  37.000.000     درهم     خراسان  6
  3.000.000     درهم     اشانكو    قم  7
  20.800.000     درهم  ودماوند   ري  8
  1.800.000     درهم     وار   زجنان   قزوين،  9

  1.700.000     درهم     مهدان  10
  4.500.000     درهم     آذرباجيان  11
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 خراســان   مقاطعــة   مــع   خوزســتان   يف   الضــريبة   لمعــدّ    أنّ    ولالقــ   ميكــن   البيانــات،   مقارنــة   بعــد
 مـدن   10   مـن   أكثـر   ،مجـاالإ   تسـاوي   )سجسـتان   إىل   النهـر   ءومـاور    قـومس   إىل   بلـخ   من(   الكربى  
 وري   خراسـان   عاتمقاط   باستثناء   )حمافظات   8(   األخرى   احملافظات   يف   الضرائب   كانت   أخرى  
 يف   جـــًدا   اعاليــ   كــان   خوزســـتان   يف   الثــروه   معــدل   أنّ    بوضــوح   االســـتنتاج   ميكــن   وبالتــايل   س.وفــار   
 ممتلكـــات"   بـــأنّ    )1/392 :1989(   اإلدريســي   يقـــول   الســـبب   هلــذا   .رةاملبّكـــ   ةاإلســـالميّ    القــرون  
     .بثمن   رتقدّ    ال   وثروام   ةللغاي   ةكثري    مواهلمأو    ااسكّ   

  

  ئجتالنا   .5

 حمافظــــة   أنّ    ة،اإلســــالميّ    ةاجلغرافيّــــ   للمصــــادر   دةاملتعـــدّ    البيانــــات   خــــالل   مــــن   الدراســــة،   لتتوّصـــ
ــــــ   اهلجــــــري   واخلــــــامس   لاألوّ    القــــــرنني   يف   خوزســــــتان   ــــــوالدميوغراف   مناخهــــــا   يف   زتتمّي  ان(الســــــکّ    ةّي
 ةالســـكانيّ    الكثافـــة   ،ةاخلصـــب   الرتبـــة   مـــن   ةر املتـــوفّ    األـــار   ميـــاه   تشـــمل   الـــيت   ةواحلضـــاريّ    عاـــا)وجتمّ   
 اخلالفـة   كمركـز   العـراق،   ةوخاّصـ   اـاورة،   رةاملتحّضـ   املنـاطق   مـع   وأ   بعضـها   مع   وعالقاا   الكبرية  
 ر،السـكّ    خاصـة   احملاصـيل،   مـن   ومتنوعـة   كبـرية   جمموعـة   إنتـاج   مـن   خوزسـتان   متكنت   ة،يّ اإلسالم  
 هـذه   مـن   الفـائض   تصـدير   متّ    .املختلفـة   واملنسـوجات   احلريـر   مثـل   أخـرى   ةصناعيّ    منتجات   يضاأو   
 املنـــاطق   مـــع   االتصــال   وطـــرق   واألســـواق   املــدن   لخـــال   مــن   واســـع   نطـــاق   علــى   الـــوفرية   املنتجــات  
ـــكمّ    التصـــدير   هـــذا   جيلـــب   .الفارســـي   واخللـــيج   العـــراق   وخاصـــة   ـــا،   احمليطـــة    الثـــروة   مـــن   كبـــرية   ةّي
 صـــمخ   ويـــتمّ    ةاإلســـالميّ    اخلالفـــة   مقاطعـــات   أغـــىن   ىحـــدإ   خوزســـتان   تكـــون   حبيـــث   خلوزســـتان،  
 .ةاإلسالميّ    للخالفة   اوإعطاؤه   ضرائب   شكل   ىعل   رباحاأل  

 عصــر   يف   املتوســطي   وعــامل   املتوســط   عمــل   مـن   مســتوحاة   ةاحلاليّــ   الدراســة   أنّ    مــن   الــرغم   علـى    
 صـادرامل   وطبيعـة   ة،التارخييّـ   ةالفـرت    طبيعـة   لكـن   موضـوعي،   سـياق   يف   ليـبرود   لفرنانـد   الثاين   فيليب  
 املصـري   ذلـك،   مـن   واألهـم   الواسـعة   الدراسـة   منطقة   بني   ةاألساسيّ    زاتواملميّ    ة،اإلسالميّ    والتقارير  
 الدراســة،   ذههلــ   النتــائج   أهــم   تني؛اجلغــرافيّ    املنطقتــني   هلــاتني   ةکثــري و    ةبــارز    جئنتــا   إىل   ىدّ أ   ،التــارخيي  
 األرض   هـــذه   ثـــراء   عـــن   والكشـــف   خوزســـتان،   يف   ةالتجاريّـــ   احليـــاة   ىعلـــ   الضـــوء   تســـليط   ضـــمن  
 واحلضــارة   ةاجلغرافّيــ   ةمکانّيــاإل   علــى   أيضــا   تعتمــد   والــذي   إيــران   يف   األخــرى   للمحافظــات   بالنســبة  
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ــــ   القــــول   ميكــــنو    ة،احلضــــريّ    والبيئــــة   القدميــــة   ّاجلغرافيــــا   باســــتخدام   ئمســــتقرّ    حضــــارة   كانــــت   اأ 
 هـذه   بقـاء   من   نتمتکّ و    املرتابطة،   التجارة   مثّ    ومن   اإلنتاج   فائض   زيادة   من   نتمتكّ    فقد   نة،املتمكّ   
  .قرون   ةعدّ    التجارة   واستقرار   (التسلسل)   الدورة  

 يف   حـدثت   املسـتقرة   الـدورة   هـذه   النقـراض   احملتملة   األسباب   أنّ    يبدو   البحث،   هلذا   حرت كمق  
ــ   فــرتة    بــنفس   البــاحثني   قبــل   مــن   دراســتها   تــتمّ    نأ   يجــبف   ة.ر املبّكــ   ةاإلســالميّ    القــرون   بعــد   ةتارخيّي
 األحـــداث   يف   ةالتارخيّيـــ   العصـــور   رؤيـــة   مـــن   بـــدالً    القادمـــة   مـــداأل   ةويلـــالط   ةالزمنيـــ   الفـــرتة   يف   املـــنهج  
 .احلضاري   -  اجلغرايف   االو    االّجتاه   إىل   النظر   ةعادإو    .القصرية   ةالسياسيّ   

 

  والمراجع   المصادر

  الکتب
 صـــادقي،   هوشـــنگ   ترمجـــه    ،ساســـاني   دولـــت   اداقتصـــ   تـــاريخ   ،ش)1382(   روت   اســـتيل،   فـــرانتس،   آلتهـــامي،

 .فرهنگي   و    علمي   :هرانط   (د.ط)،  

ــاريخ   فــي   الکامــل   ،ق)1415(   حممــد   بن حممــد   اثــري،  ابــن  (د.ط)،   القاضــي،   عبــداهللا   ابوالفــداء   کوشــش   بــه   ،الت
     ة.العلمي   الکتب   دار   :بريوت  
     .اساطري   :هرانط   (د.ط)،   نيکلسون،   آلن   ورينولد   لسرتنج   گي   کوشش   به   ،فارسنامه   ،ش)1385(   بلخي  ابن
 بـريوت: بريـل/   اليـدن:   (د.ط)،   ،كوالممالـ   كالمسـال   ،م)1889(   عبداهللا   بن عبيداهللا   ابوالقاسم   خرداذبه،  ابن

  .دارصادر  
 چــاپ   الثقافــه،   دار   :بــريوت   (د.ط)،   ،الزمــان   نبــاءأو    عيــاناأل   وفيــات   ،م)1968(   حممـد   بن امحــد   خلکــان،  ابـن

  .عباس   احسان  
     ة.العلمي   الکتب   دار   :بريوت   (د.ط)،   ،ذهب   من   خبارأ   في   الذهب   شذرات   ،(د.ت)   حنبلي   عماد  ابن
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