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بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی از سده چهارم تا
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چکیده
شهرنشینی دوران اسالمی با تعالیم مکتب اسالم عجین شد و سیمایی متفاوت از شهر دوره ساسانی ارائه کرد .هدد
اصلی این پژوهش نشان دادن چشمانداز مستندی از فضای اقتصدادی حداکم بدر شدهرهای اسدالمی در منقهده موعدو
مقالعه است .این چشمانداز از طریق مقالعه اسناد و اطالعات تاریخی مکتوب در گزارشهای جغرافیانویسدان مسدلمان
به روش تاریخی تحلیلی و مبتنی بر جمعآوری و جمعبندی فراهم آمده است .در این نوشتار بازتاب عوامد محیقدی و
جغرافیایی بر معیشت مردم شهرهای منقهه موعو مقالعه از سدههای چهارم /تا نهم قمری/دهم تدا پدانزدهم مدیالدی و
تعیین پراکندگی جغرافیایی حوزه های معیشتی جنوب غرب ایران و نیز نهش حکومت ها در شک گیری سیمای اقتصادی
و معیشتی شهرهای دوران اسالمی بررسی شده است .عوام زیست محیقی طبیعی فرهنگدی و سیاسدی از ید

سدو و

راههای بازرگانی امن در سایه سیاستگذاریهای دولتدی از سدوی دیگدر در اتخدا شدیوههدای معیشدتی نهدش بدارزی
داشته اند .در برآیند این پژوهش متون تاریخی و جغرافیایی به جای مانده از بازه زمانی عمن به تصویر کشیدن سدیمای
اجتماعی شهرها مدارک مستندی از رونق شهرنشینی و گسدترش کشداورزی باغدداری صدنعت بازرگدانی تجدارت و
خدمات شهری این دوران در اختیار ما نهادند.
واژههای کلیدی :معیشت شهرنشینی دوران اسالمی منابع مکتوب جنوب غرب ایران
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مقدمه

معیشددت مددردم شددهرهای منقهدده موعددو مقالعدده از

شناخت الگوهای استهراری و معیشتی دوران پیش

سدههای چهارم تدا دهدم قمدری چگونده بدوده اسدت

از تاریخ تنها با استفاده از کاوش های باستان شناسدی

پراکندگی جغرافیدایی حدوزه هدای معیشدتی در جندوب

و روش هددای باسددتان شناسددانه در تفسددیر داده هددای

غرب ایران را چگونه می توان تعیدین کدرد در سدیمای

باستانی میسر است .ابدا و اشداعه نگدارش تحریدر

اقتصددادی و معیشددتی شددهرها در ایددن بددازه زمددانی

هزاران سند تاریخی به خد و زبدان هدای متعددد را

حکومت ها چه نهشی داشته اند پیش فدر

هدای ایدن

موجب شد .کشف و بازخوانی متون تداریخی منهدور

تحهیق این گونه بیان می شود :عوام زیسدت محیقدی

در لوح ها و کتیبه های باسدتانی و متدون مکتدوب در

طبیعددی فرهنگددی و سیاسددی از یدد

سددو و راههددای

اسددناد و مدددارک نوشددتاری متددرخرتر اطالعددات

بازرگانی از سوی دیگر نهش بارزی در اتخا شیوه های

بی نظیری از اوعدا و احدوال جوامدع دوران بعدد از

معیشتی داشته اند؛ صنایع به ویژه صنایع تبدیلی نیدز بده

اخترا خ یا دوران تاریخی در اختیار مورخان قرار

لحاظ نبود امکان جابه جایی پر حجم مدواد خدام اولیده

داده است.

بایستی بیشتر در کندار مراکدز تولیدد مدواد اولیده شدک

تاریخ دوران اسالمی با ترکید بر فراگیری دانش هدا

مددیگرفددت؛ تددامین امنیددت و ثبددات سیاسددی توسدد

و سفارش به سیر و سدیاحت در آثدار و احدوال امدم

حکومت ها در رونق تجارت دریایی و آبادانی راه هدای

آغاز شد .قلمرو اسالم گسترش یافت و نیاز به اطال

کاروانی مهم و پر تردد نهش مهمی داشت.

از حدود و ثغدور و اوعدا و احدوال سدرزمین هدای

درباره پیشینه این پژوهش باید گفت کده در بسدیاری

امپراتوری اسالمی یکی از نیازهای اساسدی دسدتگاه

از منابع مکتدوب دوران اسدالمی مکدرر بده توعدی و

حکومددت زمددان شددد .شددرح حددال نویسددی جغرافیددا

توصیف اوعا و احوال جوامدع و منداطق مختلدف آن

نویسی سفرنامه نویسدی و تحریدر وقدایع حکدومتی

دوران پرداختدده شددده اسددت .اطالعددات مکتددوب و

رونق گرفت .متون و اسناد به جدای ماندده از قدرون

اشاره های تاریخی درباره شهرها بسته به میزان جایگداه

مختلددف بعددد از اسددالم بددرای بازشناسددی اوعددا و

و رتبدده شددهر در نظددام سیاسددی و اقتصددادی ایددا ت و

احوال جوامع اسدالمی آن زمدان از اهمیدت بسدیاری

نواحی یا روندق و زوال شدهرها طدو نی و مفصد یدا

برخوردار است .در نوشته پیش رو تالش شده است

کوتاه و مختصر اسدت .تداکنون کتدابهدا و مهالدههدای

تا با مقالعه و جمع بندی اطالعات به دسدت آمدده از

متعددی درباره شهرنشینی در دوران بعد از اسالم منتشر

متون و منابع مکتوب سیمای معیشتی مردمان سداکن

شده است .مسعودی (متوفی  015یدا  013ق 153/یدا

در شهرهای جنوب غرب ایران از سده چهارم تا نهم

 159م) عالقه بسیاری به زندگی اجتماعی نشان داده

قمری/پدددانزدهم مدددیالدی بازشناسدددی و تفسدددیر و

و بدده نددو خددورد و خددوراک اشدداره کددرده اسددت

جمع بندی شود .به نحوی که بتوان نتدای بده دسدت

(مسدددعودی  010 :9035تدددا  .)133در میدددان آثدددار

آمده را برای تفسیر و بازشناسی اوعا معیشتی ایدن

جغرافیانویسان و جهانگردان سده چهارم قمدری/نهم

مناطق در دوران پیش از اسالم نیز تعمیم داد.

میالدی نوشدته هدای ابدن حوقد و مهدسدی از نظدر

پرسش های اصدلی و درخدور طدرح ایدن پدژوهش

پرداختن بده امدور اجتمداعی و معیشدتی اهمیدت بده

عبارت اند از :بازتاب عوام محیقی و جغرافیایی بدر

سزایی دارند .آثار این دو نویسدنده مدا را بدا مقالدب

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی0/

مربوط به تولید و دادوستد در سرزمین های گوناگون

روش تحقیق

و بهای کا هدا و تفداوت جوامدع از نظدر خدوراک و

شهرهای اسالمی در مهاطعی به عل مختلف روندق

0۳ :9033؛

می یافتند یا با تاخت و تداز و تدارا ،متزلدزل یدا ندابود

یداقوت حمدوی

می شدند .در ایدن نوشدتار شدناخت الگوهدای معیشدتی

(متدددوفی بددده سدددال  303ق 900۳/م) بدددا عندددوان

جوامع شهری مد نظر است  .به طور تهریبی تمام مندابع

معجم البلدان ( یداقوت حمدوی  )105 :9039نیدز در

دوران اسالمی به اوعا شهرها عنایت ویژه داشدته اندد.

این زمینه اهمیت فراواندی دارد .ایدن اثدر عدالوه بدر

در اینجا کوشش شده است با استفاده از روش تداریخی

مقالددب تدداریخی اطالعددات ارزنددده اقتصددادی و

تحلیلدی مبتندی بددر جمدعآوری و جمددعبنددی اسددناد و

جغرافیددایی در اختیددار خواننددده مددی گددذارد .کتدداب

اطالعدددات تددداریخی مکتدددوب در گدددزارشهدددای

پوشاک و خانه آشنا می کند (ابن حوقد
مهدسی  )531 :90۳5دایرةالمعار

نزهةالهلوب حمداهلل مستوفی نیز در زمینده وعدعیت
اقتصادی مردم در اوای سده هشتم قمری جدز آثدار
ارزشمند اسدت (مسدتوفی  .)993 :90۳9جغرافیدای
حافظ ابرو نیز در گذشدته بده سدال  ۳00ق 9101/م
اطالعات مهمدی دربداره اوعدا معیشدتی ندواحی و
شهرهای منقهه ارائه داده است.
گفتنی است کده در مقالعدات معاصدر شدهری بده
مسائ کالبدی شهرها و شیوه هدای معمداری شدهرها
بسیار ترکید شده و نگاه به اقتصاد شدهرها بیشدتر از
باب بازتاب آن در سیمای شهر است (مردانی :9011
 35تا  .)91در کتب جغرافیای تاریخی و یات نیز به
طور معمول کلیداتی دربداره تجدارت و بازرگدانی و
محصو ت نواحی آورده شده است .نگاه تازه به این
مهوله بررسدی اوعدا معیشدتی ید

ناحیده بدزر

جغرافیایی و جمع بندی اطالعدات و ارائده گرافیکدی
اطالعات در قالب نهشه های متعدد و جدول هاسدت؛
به نحوی که بتواند به سهولت و در یه های مختلف
نتای را به خواننده منته کند .از این الگو می تدوان
در سدایر حدوزه هدای جغرافیدایی کشدور بده راحتددی
استفاده کرد .از آنجایی که منابع اشاره شدده در بدا
به طور کام به ناحیده ای خدا

نپرداختده اندد ایدن

نوشتار در پی ارائه پژوهشی جداگانه در این محدوده
جغرافیایی در ی

بازه زمانی است.

جغرافیانویسان مسلمان فضای اقتصادی حاکم بر منقهه
موعددو مقالعدده بازسددازی شددود؛ سددپ

چشددمانددداز

مستندی از اوعدا اقتصدادی شدهرهای جندوب غدرب
ایران در سدههای چهارم تا نهم قمری/دهم تا پدانزدهم
مدددیالدی ارئددده شدددود .رشدددد سدددریع تکنولدددوزی و
توانمندی های مهندسدی بشدر قدرن حاعدر دگرگدونی
شدددید اقتصددادی و زیسددت محیقددی و تغییددر نظامددات
حاص از برهم کنش طبیعی محی طبیعدی و انسدان را
در پی داشت .تغییر سیمای اقتصادی و اجتماعی جنوب
غرب ایران در قرن اخیر به حدی اسدت کده بدا انددک
بی دقتی بازسازی گذشته صرفا با استناد بده روش هدای
مرسوم در علوم اجتمداعی یدا مقالعدات مدردم شناسدی
باسددتانشناسددان را بدده بیراهدده خواهددد بددرد؛ بنددابراین
کوشیده ایم با استناد بده مندابع مکتدوب دوران اسدالمی
مربوط به سده های چهارم تا نهم قمری/دهم تا پانزدهم
مددیالدی اطالعددات حاص د از مقالعدده جوامددع دسددت
نخورده و دستخوش دگرگونی نشده پیشدین را بررسدی
و مقالعه کنیم.
جغرافیای محدوده موضوع مطالعه جنوب غربی ایران
محدوده ای قراردادی بوده کده حددود آن در مندابع و
مقالعددات رشددتههددای تدداریخ و جغرافیددا متغیددر اسددت.
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باستان شناسان در مقالعات خدود بدیش از سدایرین از

(نهشههای شماره  9و .)0

این تهسیم بنددی اسدتفاده مدی کنندد .در باسدتانشناسدی

الف .منقهه منقبق بر زاگرس مرتفع که تمام محدوده

مرزهای سیاسی و قراردادی کمتر مد نظرند؛ مگر اینکده

چهارمحددال و بختیدداری و مندداطق مرتفددع فددارس و

به طور تصادفی منقبق بر مرزهای فرهنگدی باشدند .در

کهگیلویه و بویراحمد را در بر میگیرد .ارتفاعدات حدد

این مهاله محدوده امروزی استان های خوزستان فارس

فاص دو قله مرتفدع زردکدوه و دندا خد راس منقهده

چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویراحمد و بوشدهر

هستند .این محدوده از لحاظ آب و هدوایی جدز اقلدیم

در عنوان کلی جنوب غرب ایران لحاظ شدده اندد .ایدن

معتدل کوهستانی با زمستان های سرد بدوده و بیشدترین

محدددوده از لحدداظ پسددتی و بلندددی و اقلددیم سددرزمین

بارش آن به صورت بر

است.

متنوعی است و در سه بخش کلی درخور تهسیم اسدت

نهشه شماره  :9پراکندگی شهرهای امروزی جنوب غرب ایران براساس نهشه با مهیاس  9:0533333ایران( .انتشارات
سازمان نهشهبرداری کشور نگارندگان .)9011
و وب تددریجی آن در فصدول

دشت های میان کوهی و مرغزارهای ایدن منقهده مراتدع

خیره زمستانی بر

بهار و تابستان عمن تهویت سفره های آب زیرزمیندی

غنی وگسترده ای به صورت چراگاه های تابستانی بدرای

منبعی دائمی و مقمئن برای رودخانه های مهدم کدارون

گروه های دامدار و کوچنشینان این نواحی فدراهم آورده

خرسان مدارون و دز اسدت .دامنده هدای کوهسدتانی و

است (رهنمایی .)950 :9099

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی5/

ب .کوهپایه های غرب و جنوب زاگرس شام مناطق

شدهاند (رهنمایی .)13 :9099

وسیعی از غدرب خوزسدتان کهگیلویده و بویراحمدد و

 .،منقهه پست و کم ارتفا شام دشت خوزستان و

فارس .این منقهه را باید جز اقلیم گدرم و مرطدوب بدا

سواح خلی فارس در بوشهر و فارس .این منقهه یکی

زمستان های مالیم قرار داد .کوهپایده هدای زاگدرس بده

از گرم ترین ندواحی کشدور اسدت .در بهدار و تابسدتان

لحدداظ جهددت جغرافیددایی و قددرار گددرفتن در جهددت

هوای منقهه بده شددت گدرم اسدت .در ایدن قسدمت

جریددانهددای بددارانزای مدیترانددهای و جنددوبی عددمن

نواحی که در مجاورت رودخانه های پدر آبدی همچدون

دریافت بارش به نسدبت مناسدب در اواخدر زمسدتان و

کارون قرار گرفتهاند و در آنجا محدودیت خاک وجدود

اوای بهار پهنه مستعدی برای دیم کاری و چراگاه هدای

ندارد از کانون های مهم کشاورزی و شهرنشینی کشدور

و دره های باز حواشدی

هستند .در نواحی ساحلی نیز پرورش درخت خرمدا و

رودخانه هایی کده از زاگدرس مرتفدع بده سدوی دشدت

در صورت دریافت باران مناسب دیم کاری پر بدازده و

جدداری هسددتند بسددتر مناسددبی بددرای کشددت اسددت و

متداول است (رهنمایی .)11: 9099

بهاری است .دشت های کوچ

شهرهای این نواحی اغلب در چنین موقعیت هایی ایجاد

نهشه شماره  :0پهنهبندی اقلیمی جنوب غرب ایران (با اقتباس از نهشه پهنهبندی اقلیمی ایران سازمان نوسازی
توسعه و تجهیز مدارس کشور نگارندگان )9010
اوعا سیاسی و اجتمداعی جندوب غدرب ایدران در

شده و گاه نیز ارتباطات و اداره یکدست مناطق ناگزیر

ادوار مختلددف پددیش از تدداریخ و تدداریخی حدداکی از

تشابه های فرهنگی را در پی داشته اسدت .خوزسدتان و

همبستگی و قرابت نسبی فرهنگدی و تداریخی سداکنان

فارس با زیر مجموعه های خود همواره در طول تاریخ

منقهدده اسددت .ایددن نزدیکددی گدداه بسترسدداز ایجدداد

ارتباطددات و پیوسددتگیهددای سیاسددی و فرهنگددی و

اتحادیه های سیاسی قدرتمندد و ترثیرگدذاری در منقهده

اقتصادی عمیهی با یکدیگر داشته و گاه مکم یکددیگر
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بودهاندد (علیدزاده  13 :90۳9تدا 93؛ ( Alizadeh, 2014:

و خوزستان بنا نهاده شدد .شدهرهای اسدالمی از شدهرهای

 .245-255در جنوب غرب ایران سه گروه جمعیتی با سده

ساسانی ترثیر چشدمگیری گرفتندد؛ امدا عوامد مدذهبی و

الگوی معیشتی زندگی میکنندد :کدوچنشدینان دامپدرور بدا

اقتصادی سیمای شدهرهای اسدالمی را از ساسدانی متمدایز

کشاورزی محددود روستانشدینان کشداورز بدا دامپدروری

کرد .ثبات و آرامش ناشی از استهرار حکومتهای ایراندی

محدددود و شهرنشددینان بددا مشدداغ کشدداورزی باغددداری

گسترش راهها و نیز رشد کشاورزی و صدنعت و تجدارت

تجارت صنعتگری و خدمات .در این نواحی کوچنشدینی

شکوفایی شهر و شهرنشینی اسالمی را تسریع کرد (کیانی

از اواخر هزاره چهارم قب از میالد متداول شد ( Zagarell

 035 :9035تا  .)099در طدول دوره اسدالمی شهرنشدینی

)1982,:125-126؛ هرچند ماهیت جغرافیایی ایدن ندواحی

با هویت تازهای متشک از مسجد مدرسده بدازار کدا و

چنین رویکردی را ایجاب می کرد (رهنمدایی .)13 :9099

کاروانسرا به حیات خود ادامه داد .شهرهای دوره اسدالمی

کددوچنشددینان در ادوار مختلددف نهددش مهمددی در اوعددا

یا شهرهای ادامه حیات داده دوره قب از اسدالم بودندد یدا

سیاسی و اجتماعی این نواحی داشدتهاندد (علیدزاده :9099

در دوره بعد از اسدالم بنیدان نهداده شددند (کیدانی :9035

 01تا 00؛ نوروزی  )93۳ :90۳۳و در دوران معاصدر نیدز

 035تا .)099

از این نهدش کاسدته نشدد (امداناللهدی  03 :9093تدا 01؛

گروهی از شهرهای جدید همچون شدیراز در ابتددا بده
بده شدهر تبددی

ایوانف  00 :90۳5تا  .)13انسجام ایلی چدابکی و قددرت

عنوان قلعه نظامی احداث شده و سدپ

تحرک و جابده جدایی و نیدز اسدتعداد نظدامی گدروههدای

شدند (مهدسی )300 :90۳5؛ گروهی دیگدر مانندد سدوق

کوچ نشدین همدواره عدمن تضدمین ندوعی خودمختداری

ا ربعاء (چهارشنبه بازار ) در خوزستان یا کردفناخسرو یدا

کلی(اصدقخری  )930 :9090پشدتوانه سیاسدی و نظدامی

گور در فارس که مرکز بافندگی و تولید گالب بودند و بده

مهمی بوده است.

عنوان مراکز تجاری و تولیدی احدداث شددند (شدوارت

رشد و توسعه علمی و فرهنگی جوامع بشری در شدهر

 .)91 :9090گددروه دیگددری از ایددن شددهرها بددا افددزایش

تبلور یافت .شهرنشینی را دومین انهالب عظدیم در تداریخ

جمعیددت روسددتاهای دههددانی و منددازل بددین راهددی و

بشر میدانند (چایلد  .)913 :9059شهرنشینی تمام مظداهر

کاروانسرایی به وجود آمده یا در جوار قال و منازل خانی

زندگی بشر را دگرگون کدرد؛ بده طدوری کده تمددنهدای

ایجاد شده و رشد کردند(علیزاده  59 :90۳0تا )33؛ مانندد

زاییده رشد زنددگی شدهری و سداز و کارهدای آن

شهر قلعه ت در خوزستان یا دیشموک در استان کهکیلویه

بودند .جنوب غرب ایران قدیمی ترین کدانون یکجانشدینی

و بویراحمد کنونی کده بندا بده نوشدته مهدسدی (مهدسدی

کشور است (مجیدزاده  .)933 :903۳شوش در خوزستان

 )105 :90۳5در قرن چهارم هجری جز ناحیه کوهسدتانی

و انشان در فارس حدود سه هزار سدال قبد از مدیالد از

فارس محسوب میشده است.

بزر

بددزر تددرین کددانونهددای جمعیتددی خاورمیاندده بودنددد
(مجیدزاده  .)901 :903۳شدوش ایدن نهدش را بدا فدراز و
نشیب تا دوران اسالمی حفدظ کدرد .در طدر مهابد در
فارس انشان و پارسه و سپ

الگوی مکان استقرار شهرها
قرار گرفتن هسته اولیه شدهرها در کندار یدا در میدان

استخر از دوران ایالمدی تدا

اراعی کشاورزی یا در مسدیر راه هدای تجداری یدا در

دوران اسالمی نهش مرکزیت مدنی و شهرنشدینی خدود را

کنار معادن و منابع طبیعی یدا ارعدی مرتعدی مدیتواندد

حفظ کردند .در دوره ساسانی شهرهای بسیاری در فارس

حاکی از فعالیت های قالب معیشدتی اولدین سداکنان آن

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی9/

شهر باشدد .بزرگدی و کدوچکی شدهرها ارتبداط بسدیار

بوده است .خودبسندگی در تهیه اقالم مصرفی روزمدره

نزدیکی با میزان منابع معیشتی در دسدترس آن هدا دارد؛

ویژگی بسیاری از مناطق در این دوران است .آنچده در

برای مثال شهرهایی کده در کندار اراعدی حاصدلخیز و

نوشته های مورخان و سیاحان و جغرافیانویسان مسلمان

راه های تجاری و بازرگانی و مراکز دیندی و غیدره قدرار

به آن توجده شدده تولیددات ویدژه و خدا

و کدالن

گرفته باشند یا به عنوان مرکز حاکمنشین انتخداب شدده

نواحی اسدت کده اغلدب بده منداطق پیرامدون فرسدتاده

باشددند از رشددد اقتصددادی و رونددق خاصددی برخددوردار

می شده است؛ به عنوان مثال تهیه روغن بدا اسدتفاده از

شدددهانددد .جمعیددت یکددی از وجددوه تمددایز شددهر از

کارگاه های عصاری (روغدن کشدی) در تمدام شدهرها و

روستاست .استهرار در مکان هدای بدا قابلیدت تولیدد یدا

روستاها متداول بوده است .در کنار خرابه هدا و بهایدای

انسانی متضدمن افدزایش

تمام شهرها و روستاهای دوره اسالمی آثار کارگاه های

ترمین غذای گروه های بزر

عصاری و به ویژه سدن هدای حجدیم عصداری یافدت

جمعیت و رشد شهرهاست.

می شود .اما جغرافیانویسان در گزارش های خود کمتدر
از این کارگاهها یاد کدرده و تنهدا بده محصدو ت ویدژه

بررسی ارکان معیشتی شهرهای منطقه
اطالعدددات پایددده ایدددن پدددژوهش از گدددزارشهدددای

شهرها ترکید کرده اند .از این رو نتیجه گیری متکدی بدر

جغرافیانویسان مسلمان قرون اولیه و میانه هجری قمدری

تحلی کمّی داده هدا نمدی تواندد تنهدا مدالک تشدخیص

اقتباس شده است .بسیاری از منابع قرون مترخر به شرح

الگوهای معیشتی در شدهرهای دوران اسدالمی جندوب

وقایع سیاسی نزدی تر شدهاند؛ از این رو بده اطالعدات

غرب ایران باشد.

اقتصادی و معیشتی چندان توجده نکدردهاندد .مهدمتدرین
کشاورزی

منابعی که از آن ها در ایدن مبحد

اسدتفاده شدده اسدت

عبارتاندد از کتدابهدای مسدال

اصدقخری

کشاورزی یکی از وجدوه غالدب معیشدتی در تمدام

( 013ق 159/م) احسن التهاسیم فی معرفةا قالیم مهدسی

شهرها و روستاهای جنوب غربی ایران است .در مندابع

ابدنحوقد ( 039ق199/

مکتوب این دوره به ندرت از شهری یاد شده است که

م) آثددارالبالد و اخبارالعبدداد قزوینددی ( 391ق 9095/م)

فعالیت کشاورزی نداشته باشدد .گنددم و جدو و سدایر

نزهددةالهلوب مسددتوفی ( 913ق 9001/م) و جغرافیددای

غددالت در اغلددب نددواحی بدده دسددت مددیآمددده اسددت

حددافظ ابددرو ( ۳00ق 9101/م) از ایددن میددان مهدسددی

(شوارت

 .)035 :9090در سیستم مالیاتی ایدن دوران

گزارش هدای دقیدق و مفصدلی دربداره اوعدا معیشدتی

گندم در رأس قرار داشته است (مهدسدی .)399 :90۳5

نواحی و شهرهای منقهه ارائه کرده است.

غالت و حبوبات (گندم جو برن و لوبیدا) داندههدای

( 095ق 1۳5/م) صورةا ر

پ

و ممالد

از مقالعه منابع مختلف دوره اسالمی مهدمتدرین

روغنی نیشکر خرما پنبه کتان زیتون گیاهان دارویی

ارکان معیشتی در منقهه موعو مقالعه شناسایی شدند.

(سدر و زعفران و انهوزه) مرکبدات (پرتهدال یدا تدرن

به طور مسلم تولید ملزومات اولیه و روزمره شدهرها و

لیمو لیموترش آلو سیب اندار انگدور بده گالبدی و

روسددتاهای دوران اسددالمی در حددد نیدداز و امکانددات

خرنوب) خشکبار (گردو بادام انجیر و پسته کدوهی)

محیقی بوده و مشاغ خدماتی متعدد دیگری بسدته بده

سیفی جات (خیار خربزه عکوب که نوعی سبزی بدود

وعع و امکانات و نیاز جامعه در همه ندواحی متدداول

و ریباس) و گ عمده تدرین محصدو ت کشداورزی
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بوده است (جدول شماره .)93

احددداث کردنددد (لسددترن

 090 :9039تددا )133؛ از

خوزستان مرکز کشت نیشکر و تولیدد شدکر بدوده

جمله این سدها سد کوار بود کده در دوره ساسدانی

است (مهدسی  .)330 :90۳5خرما نیدز در شدهرهای

(مستوفی  )993 :90۳9احدداث شدد .همچندین بندد

خوزستان به وفدور تولیدد مدی شدده اسدت .خرمدای

مجرد (فخرستان) را اتابکان فارس (ابن بلخی :90۳1

نهرتیزی و مسرقان از نظر مرغوبیدت بدی نظیدر بدوده

 )90۳بنا کردند و بند امیر یدا بندد عضددی کده ید

است (مهدسی 300 :90۳5؛ ابن حوقد

.)05 :9033

برن در اهواز کشت می شده است (ابن حوق

:9033

قسمت آن معرو

به بند فناخسرو به نام عضدالدوله

دیلمی است کده آن بندد را بدرای مشدروب سداختن

03؛ قزوینددددی  .)03۳ :9090شوشددددتر از مراکددددز

کربال علیا ساخت(ابن بلخدی  003 :90۳1؛ لسدترن

کشدداورزی خوزسددتان بددوده اسددت (مهدسددی :90۳5

 ) 01۳ :9031و به قول مهدسی ( )339 :90۳5کده در

 .)399احداث سد شادروان و نهدر مسدرقان در دوره

زمان ساختن آن می زیست آن بند از عجایدب فدارس

ساسانی حاکی از برنامه ریزیهای وسدیع کشداورزی

بود .سد صمکان (حدافظ ابدرو  )900 :909۳نیدز در

.)051 :9039

فارس ایجاد شد .این سدها با ایجاد شبکه های آبیاری

نخلستان ها باغ های مرکبات اتر ،اندار و گالبدی و

و هدایت آب به دشت هدای همدوار و میدان کدوهی

بدوده اسدت

رونق خاصی بده کشداورزی فدارس بخشدیده بودندد

(اصددقخری  ۳0 :9090و  .)۳0از شوشددتر شددوش

(نهشه های  0و  .)0عالوه بر کشت آبی دیم کاری نیز

بَصِنّا

در نواحی جنوبی فارس همچدون ماندسدتان روندق

رامهرمز اهواز و ایذ( ،مرکز دیم کداری) بده عندوان

بسیار داشت (مستوفی  .)959 :90۳9در ایدن دوران

مهم ترین مراکز کشاورزی خوزستان یاد شدده اسدت

فارس مرکز کشت گندم و برن و غالت بدود کده در

 030 :9031و

جای جای منابع بدان اشاره شده است .کشت پنبده و

در ایدددن ندددواحی اسدددت (لسدددترن
نیز حبوبات و غدالت شوشدتر معدرو

جندی شاپور عسکر مکرم دزفول اندیمش

(مهدسی  330 :90۳5تا 393؛ لسترن

 .)031با وجود کثرت کارگاه های بافنددگی محتمد

کتان و پرورش ابریشدم نیدز در فدارس بسدیار روا،

است که کتان نیز در نواحی جنوبی خوزستان کشدت

داشته اسدت (حدافظ ابدرو 913 :909۳؛ ابدن بلخدی

می شده است.

 903 :90۳1تددا 993؛ نهشدده هددای  5تددا  .)۳مهدسددی

فارس را می توان به دو منقهه سردسدیر و گرمسدیر

درباره و یت شاپور گفته است« :در ید

بداغ میدوه

تهسیم کرد .تنو آب و هدوایی و مندابع مقمدئن آب

واحد و معینی است آبادی ها متحدد و سداعتهدا در

سقحی و زیرزمینی فارس را به یکدی از مهدم تدرین

سایه درختان می توان گشت» (مهدسی .)101 :90۳5

ققبهای کشاورزی دوران اسالمی تبدی کرده بدود.

گ زیتون پرتهال خرنوب انجیر انگدور گدردو و

استعداد و توانمندی که حتی امدروزه نیدز برجاسدت.

سدددر مهددم تددرین محصددول ایددن منقهدده بددوده اسددت

شهرهای دوران اسالمی فارس اغلب منقبق یا مجاور

(مهدسی  .)101 :90۳5کشت سیب انار آلو لیمدو

شددهرهای ساسددانی انددد .ساسددانیان اقدددامات عمرانددی

بادام و پرورش گ در فدارس راید بدوده و عقدر و

بسددیاری در فددارس انجددام دادنددد .بنددابر گددزارش

عرقیات گیاهی آن بده تمدام ممالد

اسدالمی صدادر

جغرافیانویسان مسلمان ساسانیان سددهای متعدددی

می شده است (مستوفی  931 :90۳9تا .)030

در جددای جددای فددارس و بددرای مهاصددد کشدداورزی

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی1/

نهشههای  5و  :3پراکندگی مراکز کشت خرما و کشت
مرکبات (نگارندگان .)9011

نهشههای  0و  :1پراکندگی مراکز تولید گندم و کشت
نیشکر (نگارندگان .)9011

نهشههای  9و  :۳نهشههای مراکز کشت کتان و پرورش
کرم ابریشم و مراکز کشت انگور (نگارندگان .)9011
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بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی99/

 19تا  .)993در کنار راه های خشکی راه های آبدی اعدم از

تجارت وبازرگانی
تجارت و بازرگانی از ادوار پیش از تاریخ بده ایدن سدو
همواره یکی از ارکان مهم معیشتی سداکنان جندوب غدرب

رودخانه هدا و دریاهدا نیدز از اهمیدت بسدزایی برخدوردار
بودند.

ایددران بددوده اسددت (مجیدددزاده  990 :903۳تددا  .)99۳در

شهرهای دوره اسالمی جنوب غرب ایران خدود مرکدز

دوران بعد از اسالم به لحاظ توجه حکومت های اسدالمی

تولید کا ها و محصو ت صنعتی و کشاورزی بودندد؛ بده

به امر تجارت و در سایه ثبدات سیاسدی بده وجدود آمدده

عالوه مراکز مهمی برای مبادله و خرید و فروش تولیدات

تجدارت و بازرگدانی رشددد بسدیاری کدرد (کیددانی :9035

محلی و محصو ت مناطق دههانی و عشایری حوزه خدود

 .)033تا قب از دوره ساسانی معشت شهر و روستا متکی

محسددوب مددیشدددند .خریددد و جمددعآوری و صددادرات

بر کشاورزی و دامداری بود .کارکرد تولیددی و بازرگدانی

تولیدات محلی و عرعه محصو تی کده از دیگدر ندواحی

شهرها از زمان اشکانی آغاز شدد و در دوره ساسدانی بده

وارد مددیشددد بسددتر مناسددبی بددرای فعالیددت و اشددتغال و

او ،رسید و شهرنشینی از رشد فزاینده ای برخدوردار شدد.

ثروتاندوزی بسدیاری از اهدالی شدهرها مهیدا کدرده بدود.

شهرها تولیدات خود را با ممال

مختلفی همچون چین و

بسیاری از این شهرها در بازرگانی شهره بودند؛ چندان کده

هندوسددتان و حبشدده مبادلدده مددیکردنددد و رونددق تجدداری

مهدسددی نوشددته اسددت( :مهدسددی  0 :90۳5تددا  3و )303

ویژه ای داشتند (رعوی  .)1 :90۳۳شهرهایی که ساسانیان

«اهددواز انبددار بصددره و بارانددداز اصددفهان و فددارس اسددت.

در غرب ایران بنیان نهادند مراکز عمده تولیدات صدنعتی و

قیصریه های نیکو کدا و دارایدی بسدیار بددانجا مدی رود

دادوستد بازرگانی بودند (اشر

.)۳ :9053

از ویژگی هدای شدهرهای اسدالمی کدارکرد بازرگدانی و

پناهگاه بازرگانان و آبشخوری آباد برای رهگذران اسدت».
یا درباره شوشتر گفته است« :بازارهای اش هموار اسدت....

صنعتی آن هاست .بازارها چهارسوهای بزر و کوچد

از خاور و باختر به دیددارش مدی آیندد» (مهدسدی :90۳5

سراها و کاروانسراها مراکز مهدم بازرگدانی شدهرها بودندد

 301تا  .)353او تعدای از شهرها را چنین توصدیف کدرده

 .)91 :9053در اغلب شهرهای ایران ویزگیهدای

است« :فارس پرخیر و برکت و مرکز بازرگانی اسدت» .یدا

اسالمی با ویژگی های تجداری و صدنعتی و نظدام سیاسدی

«ارجان انبار فارس و عراق و بارانداز خوزستان و اصدفهان

اداری حاکم بر شهر درآمیخته و شهر را سدیمایی متفداوت

است .بازار آراسته و چهارسوها من به از بازار گندم ایشدان

 .)99 :9053یکددی از

ندیدهام» .یا درباره بندر سینیز در کنار خلدی فدارس نوشدته

شدهرهای ساسدانی در جندوب غدرب

است« :در کنار دریا و دارای بدازار مهمدی اسدت و کشدتی

(اشر

از گذشددته بخشددیده بددود (اشددر
اهدا مهم ترسی

ایران تجارت و بازرگانی بود (بهرامدی  .)095 :9053ایدن
نهش در دوره اسالمی نیدز بده همدان قدوت تدداوم یافدت

بدانجا درآید».
بسیاری از شهرهای جندوب غدرب ایدران کدانون تولیدد
محصو ت کشاورزی و صنعتی و به خصدو

(نهشه شماره .)1
تمام شهرهای مهم دوره اسالمی در مسیر راه های اصدلی

بودند .شهرهای مهمدی مانندد سدیرا

بافنددگی

بدا وجدود فهددان

کاروانرو قرار داشدتند (نهشده شدماره  .)1بهایدای راه هدای

تولیدات کشاورزی و دامدی بده لحداظ روندق تجدارت و

و کاروانسراهای بدین

دریانوردی از مهدمتدرین شدهرهای دوران اسدالمی بودندد

راهی و شهری شدواهد محکمدی از روندق آمدد و شدد و

(اصددقخری  .)915 :9090خوزسددتان مرکددز تددرمین شددکر

بازرگانی و تجارت در این مسیرها هسدتند (پیرنیدا :9093

تمددام ایددران و بددینالنهددرین بددود (لسددترن .)035 :9039

سن

چین پ های بزر و کوچ
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رامهرمز مرکدز تولیدد و صددور ابریشدم بدود .مهنعدههدای
ابریشمی از شهر عسکرمکرم 9و فرش و پدرده از بَصِدنّا بده
سایر نهاط صادر میشد (مهدسی  .)390 :90۳5بدا اسدتناد
به این گزارشها به روشنی مشخص میشود که تجدارت
و بازرگانی یکی از مهم ترین ارکان معیشدتی شدهرها بدوده
است .تعدای بسیاری از مردم به عنوان بازرگان فروشدنده
انباردار کاروانسرادار ساربان چداروادار 0نعد بندد و ...از
این مح ارتزاق میکردند.
نساجی و بافندگی
به استناد یافتدههدای باسدتانشناسدی اعدم از دوکهدای

نهشههای  1و  :93راه های ارتباطی و مراکز مهم

نخریسی تصاویر نخریسی و بافندگی در نهدوش مههرهدای

تجاری و مراکز مهم بافندگی جنوب غرب ایران

شوش و نهش نگار نهوش پارچههای مجسمهها و نهدوش

(نگارندگان .)9011

برجسته دوران پیش از تاریخ و تداریخی در ایدن منقهده

پارچهبافی پیشروترین صنعت ایران و دنیای اسالم بدوده

صنعت و هندر بافنددگی از دیرینگدی بسدیاری برخدوردار

که به تدری بسیار گسترده شدده و حجدم تولیدد و شدمار

است .در دوران اسالمی در تمام شهرهای جندوب غدرب

شاغالن آن پیوسته افزایش یافته اسدت .بخشدی از صدنعت

ایددران بافندددگی و نسدداجی رونددق خاصددی داشددته اسددت.

نساجی که زیر نظر مهامدات ارشدد دولدت بدود پارچده و

احداث کارگاههای دولتی از دوره ساسانی در ایدن منقهده

تزیینات مخصو

پوشداک خلفدا امیدران سدران لشدکر

متداول بود (سامی  93 :9011تا  .)0۳ایدن روندد در دوره

مهامات ارشد دولتی و همچنین انوا جامههدای اهددایی از

بعد از اسالم نیز کماکدان ادامده یافدت .بافدت پارچدههدای

طددر دسددتگاه دولددت را تولیددد مددیکددرد .بخددش دیگددر

ابریشمی پشمی کتانی و پنبهای در تمدام منقهده متدداول

تولیدکنندگان گروههای آزاد بودند کده تولیددات خدود را

بود (نهشه شماره  93و جداول  0و .)0

به دولت یا به طدور مسدتهیم بده بازرگاندان مدیفروختندد
(حسددن  .)001 :9095در فاصددلة سدددة سددوم و چهددارم
قمری/نهم و دهدم مدیالدی در شدهرها صدنعتگران آزاد از
سدددازمان مدددنظم صدددنفی برخدددوردار بودندددد .در کندددار
تولیدکنندگان کوچ

شهر کارگاههای بزرگدی متعلدق بده

دولت یدا مالکدان بدزر

وجدود داشدت؛ بدرای مثدال در

خوزستان علی بن احمد راسدبی هشدتاد دسدتگاه کارگداه
بافندگی در تمل

داشت .در این کارگداههدا پارچدههدای

ابریشمی و پارچه های دیگدری تولیدد مدیشدد (ریاعدی
 .)1 :9013در اوای قرن چهدارم قمدری/دهم مدیالدی در
خوزستان دهها کارگاه دایر بود؛ بدرای نمونده در شدوش و

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی90/

عمامده و ابریشدمی

برند .در پسا (فسدا) طدراز دیباسدت سدلقان را و طرزگداه

اهواز پارچههدای پنبدهای مخصدو

بددرای انددوا جامدده و چددادر و روسددری تولیددد مددیش دد

سوزن کرد و جامههای زربفدت در پسدا ببافندد و از قدز و

(م داول  .)951 :9091در اهواز فوطههدای ابریشدمی بدا

شعر جامههدا و بردهدای مرتفدع بافندد و از یدزد و ابرقدوه

کیفیت عالی برای زنان بافته میشد (مهدسدی 390 :90۳5

جامههای پنبه خیزد و حریر و ازغندجان که قصدبه دشدت

تا  .)101کازرون نیدز ابریشدم محلدی پیدراهن و روسدری

وارین باشد بساطها و بردهدای نیکدو خیدزد و سدلقان را

پنبهای و پارچههای کتانی و کُرکی به اطرا صادر میکرد

آنجا کارگداه اسدت» (اصدقخری  911 :9090و « .)915از

(م داول  .)951 :9091در ارّجان فوطده 0و پارچدههدای

شوشتر جامههای دیبای گرانمایده خیدزد و کسدوت خانده

کُندَکیَّه 1تولید میشد (مهدسی .)359 :90۳5

کعبه آنجا سازند و سلقان را آنجدا طدراز باشدد و در ایدن

آلبویه که در سدههای چهدارم و پدنجم قمری/یدازدهم

حدود جایی هست آن را بصنی خوانندد پدردههدای نیکدو

میالدی بر تمامی ایدران غیدر از خراسدان و عدراق عدرب

بافند و به کلیوان و برزون پردهها بافند و عمد بصدنی بدر

سلقه داشتند در رونق بخشدیدن بده شدهرهای آمد ری

آن نویسند .به رامهرمز جامههای ابریشم خیزد و در طیدب

اصددفهان شددیراز و شددهرهای خوزسددتان کوشددیدند .در آن

شلواربندها مانند رومی و جز بدار مسدینیه چندان ببافندد»...

به ندام اصدقخریه و

(اصقخری  .)990 :9090بسدیاری از شدهرهای فدارس و

کرباس (اصقخری  )919 :9090و در شدیراز مهنییّدره بهدرد

خوزستان از مراکز مهم بافت پارچههدای مختلدف بودندد

پارچههای لقیف کرباس باسمه (قلمکدار) قددک زری

که بعضاً شهرتی جهانی داشتند .مهمتدرین ایدن شدهرها در

گارسی خز دیبا قیصَب و انوا حلّه بافته میشدده اسدت

جدول شماره  0ارائه شده است؛ همچنین پراکنددگی ایدن

(لسددترن 095 :9039؛ مهدسددی  359 :90۳5تددا .)333

مراکز در نهشه شماره  93آمده است.

زمان در اصقخر جامههای سیاه رن

ابواسحق ابراهیم اصقخری مور قدرن چهدارم قمدری در
کتاب المسدال

و الممالد

نوشدته اسدت« :و از سدینیز و

جنابا و کازرون و تو ،جامههای کتان خیزد .سدلقان را در
هر شهری طرازی هست و جامدههدای بسدیاری بده آفداق
جدول شماره  :0جدول مراکز عمده نساجی به تفکی
پارچه

شوشتر

عسدددگرم اهواز
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رام هرمز

کرم

ارجان

فناخسرو

کتان

ارجان
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فرش

شوشتر

بصنا

نمد

فسا

بصنا

حصیر

شیراز

داراب

شیراز
رامهرمز

شیراز

نو محصول
کازرون

فسا

توز
ر

اصقخر
فسا
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داراب

جهرم

فر

جهرم

داراب
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جدول شماره  :0جدول تولیدات نساجی و بافنگی به تفکی

شهر(مهدسی اصقخری قزوینی حافظ ابرو ابنبلخی و.)...

شهر

نام محصول

شوشتر

دیبا اطل

شوش

خز پارچه نخی پارچه پنبهای

بصناء

فرش پرده قبی نمد پشمبافی

عسکر

لباس ابریشمی ابریشم خام مهنعه دستمال

دورق

پرده پارچههای درشت بافت پارچه کژی

زری فرش زیلو پنبه ابریشم و پنبه راهرمز

اهواز

خز اطل

ارجان

ابریشم بربهار گندکیه کتان پارچه پشمی

فناخسرو

فوطه ابریشمی پارچه پشمی

شیراز

فوطه ابریشمی

برده خز اطل

پارچه ابریشمی فوطه ابریشدمی اجدا

عمدری

منیر برد کرباس قلمکدار قددک زری گازسدی حلده حصدیر منیدر
خکان پارچه پشمی
کازرون

قصب کتان جامههای کتانی مندی مخم

دبیهی گارسی دسدتمال

ابریشمینة محلی پیراهن و روسری پنبهای
شمش

(نوعی کفش)

رو ان

پارچه بمبی جامه نخی چرم خی

فسا

بافته از موی بز جامه ابریشمی زری پدرده پدرده ابریشدمی فوطده
منیر سفره خرگاه مندی شرابی جامه نازک نمد پارچه پشمی زیلو
سجاده گلیم

غندجان

گلیم پرده مخده فرش طراز قالبدوزی بساط و برده

دارابگرد

فرش حصیربافی پرده پارچه پشمی

جهرم

فرش جامه ابریشمی
کتانی بربهار و سفره

سیرا

فوطه و لن

سنیز

قصب کتانی جامههای کتان

جنابه

قصب جامههای کتان

تو،

جامههای کتان صدور انوا پارچه

اصقخر

پارچههای پشمی جامه پنبهای (آبان)

جندیشایور

کارگاههای بافندگی

مسرقان و لر

تولید شکر و دوشاب
مسددلمانان نیشددکر را از هنددد بدده ایددران آوردنددد و

نیشکر و تهیه شکر بود و شکر آن به تمدام سدرزمینهدا
صادر میشد (مهدسی 330 :90۳5؛ ابدنحوقد

:9033

کارخانههای قند و شکرپزی متعددی ساختند که قندد و

 03تا  .)03تهیه دوشاب یا شیره انگور نیدز در بسدیاری

شکرشان در دنیای آن روز بیمانند بود (زیددان :90۳1

نواحی متداول بوده است .مهدسی از دوشاب ارجدان و

 .)135خوزستان یا به تعبیری شکرسدتان مرکدز کشدت

(فر )،یاد کرده است .به احتمال شدیره

دارابگرد و فر
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خرما نیز در این نواحی تهیه میشدده اسدت (مهدسدی
 .)359 :90۳5دوشاب آسد
است (ابنحوق

نیدز بسدیار مشدهور بدوده

 .)300به نظر میرسد تولید روغن از دانههای کتان نیدز
متداول بوده است (شوارت

.)915 :9090

.)03 :9033
تولید چرم
تولید چرم عالوه بر پوست به کارگاه دباغی نیز نیاز

گالب ،عطر ،عرقیات و روغن
فارس مرکز تولید گالب و عرقیدات گیداهی بدوده

دارد .در منابع از تعدادی مناطق یاد شده کده کدار چدرم

است .امروزه نیدز تولیدد عرقیدات گیداهی در شدیراز

در آن ها روا ،داشته است .ظر های مخصو

چرمی

متداول است .در بسیاری از مندابع بده گدالب شدهر

بندر مهروبان در ساح خلی فارس و کفش های چرمی

گور اشاره شده است .ابن حوق اشاره کرده است که

و مش هدای آب و دلوهدای آب کشدی

گددالب و یددت گددور را بدده اکنددا

جهددان از جملدده

هندوسددتان چددین خراسددان مغددرب مصددر و شددام
می بردند (ابن حوق

به نام شمش

تولید و یت رودان مشهور بوده است (لسدترن

:9039

 091و  .)095اهالی غندجان در فارس بیشتر کفشگر و
جو  5کار بودند (ابنبلخی .)910 :90۳5

.)35 :9033

از شهر گور عرق طلعانه فیصوم زعفران سوسدن
و بید نیز صادر می شده است (لسترن

.)091 :9039

در شاپور نیز همان طور که مهدسدی گفتده ده ندو

صید مروارید و ماهی
صید و تجدارت مرواریدد پیشده تعددای از سداکناان

عقر روغنی به دست مدی آمدده و بده سدرزمین هدای

سواح شمالی و جنوبی خلدی فدارس بدوده اسدت .در

:9039

متون دوره اسالمی از ندواحی کدیش خدارک قشدم و

 . )095عرقیات و انوا روغدن هدا در شدیراز و دیگدر

یاد شده است که در ایدن ندواحی مداهی صدید

مشرق زمین صادر مدی شدده اسدت (لسدترن
شهرهای فارس تهیه می شده است (شوارت

:9091

سیرا

میشد (لسترن

 .)099 9039ماهیگیری در تمام بنادر

099؛ مهدسدددی  .) 35۳ :90۳5از فروشدددگاه هدددای

و شهرهایی که در کنار رودخانهها قدرار داشدتند روا،

عقرفروشی رامهرمدز نیدز در مندابع یداد شدده اسدت

داشت .صدید مداهی از دریاچدههدای داخلدی فدارس و

 .) 030 :9039عقرها و عرقیدات گیداهی و

فروش آن در دیگر نواحی شغ گروه دیگری از مدردم

روغن ها در طدب آن روزگدار کداربرد بسدیار داشدته

فارس بود (لسترن

 .)099 :9039امروزه در بسیاری از

است .استخرا ،و تولید روغن چدراغ نیدز بده لحداظ

بنادر خلی فارس کشدتی و لدن و قدایق بدا اسدتفاده از

کاربرد آن در روشنایی در اغب نواحی متداول بدوده

چوب و به شیوههای سنتی ساخته میشدود؛ امدا جدای

است .در قرن ششم قمری/دوازدهم میالدی حمداهلل

تعجب است که در منابع به آن اشاره نشده است.

(لسترن

مستوفی به تهیه روغن چراغ در سدینیز و صددور آن
اشدداره کددرده اسددت (مسددتوفی  .)9۳1 :90۳9کشددت

پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل

زیتون در رامهرمز خوزستان و شاپور و ارجان فارس

به جز رامهرمز که به صراحت به پرورش کرم ابریشم

متداول بوده است؛ اما در منابع از مراکز تهیه روغدن

در آنجا اشداره شدده اسدت (لسدترن

 )030 :9039بدا

زیتددون یددادی نشددده اسددت (مهدسددی  33۳ :90۳5و

توجه بده تولیدد پارچدههدای ابریشدمی در اکثدر مراکدز
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بافندگی این دوره به نظر می رسد تعدداد بسدیاری از

میدددانی نگارندددگان) .مهدسددی از کددانی مومیددا در

مردم به شغ پرورش کرم ابریشم اشتغال داشدته اندد.

دارابگرد ارجان و نیریز و نیز گ سیاه گد سدفید

جغرافیانویسان به مراکدز تولیدد ابریشدم خدام کمتدر

سنباده و مغنیسا (کربنات منگنز) در نیریز یداد کدرده

اشاره کرده اند .شاید پرورش کدرم ابریشدم بیشدتر در

است .به هر حال استخرا ،و استفاده و صدور معدن

نواحی روستایی روا ،داشته اسدت .پدرورش زنبدور

نیز شاخه هایی از فعالیت های اقتصادی و معیشتی در

 )0۳5 :9039و خدالر

 903 :9090و .)030

عس در خمایگدان (لسدترن
(لسترن

 ) 090 :9039و تیر مردان (لسدترن

این ناحیه بوده است (شوارت

:9039

 ) 0۳3هر سده از ندواحی فدارس روا ،داشدته و بده

سایر مشاغل

دیگر نهاط صادر می شده است.

صابون سازی
از صابون های ساخته شدده در ارجدان بده عندوان

رنگرزی

کا یی مهدم و صدادراتی یداد شدده اسدت (مهدسدی

به گفته ابن حوق

در فارس رند هدای مختلفدی

.)359 :90۳5

تولیددد مددی شددده اسددت و رزنگددرزان از آن بددرای
رن د آمیددزی الیددا

و بافتددههددا اسددتفاده مددی کردنددد

سالحگری

(اصقخری  .) 903 :9090با توجه به وفور بافتههدای

اهالی بسیاری از این مناطق در امدور رزمدی و دفداعی

رنگی در فارس و خوزستان به نظر می رسد که کدار

متبحر بوده و در این زمینه شداغ بودندد .اهدالی خشدت

رنگرزی در کارگاه های متعدددی در منداطق جندوب

کمار ،صمکان ایراهستان و خمایگان سالح ورز بودندد؛

غرب ایران انجام می شده است.

به طوری که برای مثال ده هزار تن از مردم ایراهسدتان بده
عنددوان جنگجددو بدددر در اسددتخدام عضدددالدوله بودنددد

استخراج معادن

(ابنبلخی  901 :90۳5تا  .)953از اهالی جاسد

با نگاهی به نهشه پراکندگی معادن کشدور متوجده

و قشدم

در جن های دریایی نام برده شده اسدت (قزویندی :9090

می شویم که منقهه موعو مقالعه امروزه نیز از نظر

 .)009چددارواداری در خمایجددان روا ،داشددت (لسددترن

منابع معدنی چندان غنی نیست .در این منقهه به جز

 .)0۳5 :9039حتددی گروهددی بدده تجددارت بددر و یددخ

نفت و گاز از سایر مواد از جمله کدانی هدای فلدزی

می پرداختند .مهدسی درباره ایذ 3،گفتده اسدت« :در اینجدا

چندان خبری نیست .در منابع از معدن مد

سدردان

در زمستان بر می بارید و بر ها را انبار کدرده در فصد

که به دیگر نواحی صادر می شدده بسدیار یداد شدده

تابستان برای فروش به اهواز می آوردند» (مهدسدی :90۳5

 .) 030 :9090در حوالی اصدقخر و

 .)391امور اداری و دیدوانی امدور نظدامی امدور دیندی و

از

مذهبی خددمات پزشدکی و طدب سدنتی مکتدب داری و

کنار دریاچه ها استخرا ،می شدده اسدت (اصدقخری

خدمات عمومی نیز بخش درخور توجهی از عرصده هدای

در شدددوراب و

اشتغال و معیشت ساکنان شهرهای این ندواحی را در دوره

است (شوارت

نیریز معادن آهن و جیوه وجود داشته است .نم
 913 :9090و  .) 919معدددادن نمد د
بازفت از توابع کوهرن

هندوز فعدال اندد (بررسدی

اسالمی تشکی میداد.
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ارکان معیشت ساکنان شهرهای جنوب غرب ایران

مایحتا ،جوامع انسدانی باعد

روندق اقتصدادی و رشدد

شهرها عدوال مختلفدی نهدش داشدته

جمعیت انباشت ثروت و نیز توسدعه ارتباطدات و رشدد

است؛ اما حیات اقتصادی شدهر و رشدد و توسدعه آن بدا

فرهنگی محی های شهری شده است .رشدد شهرنشدینی

موقعیت جغرافیایی و توانمندی هدای محدی پیرامدون آن

عناصر فرهنگی و تمام فرایندهای ناشی از تاثیر انسدان و

عجین شده است .پستی و بلندی و کیفیت اراعی دمدا و

محی پیرامون او را دسدتخوش تغییدر و تحدول کدرده و

میزان بارش و همچنین نو و میزان دسترسدی بده مندابع

عالوه بر رشد و توسدعه اقتصدادی رشدد علدم توسدعه

آب مهم ترین عوام محیقی هستند که به طدور مسدتهیم

فرهن

و هنر و آموزش و همچنین گسترش فعالیتهای

در اتخا معیشت کشاورزی و نو محصول و پراکنددگی

عام المنفعه شهری را در پی داشته اسدت .رشدد فرهنگدی

آن نهشی تعیین کننده دارند .با تقبیق نهشه تهسدیم بنددی

جوامددع شددهری بدده عنددوان عدداملی مهددم محددرک رشددد

اقلیمددی جنددوب غددرب ایددران و نهشددههددای پراکندددگی

اقتصادی بوده و بسدتر پویدایی هرچده بیشدتر شدهرها را

الگوهای معیشتی این محدوده جغرافیایی متوجده نهدش

فراهم آورده است.

در روند ترسی

عوام محیقی در اتخا گونههدای معشدتی ایدن ندواحی

عالوه بر این در دوران اسالمی حکومتهدا بدا اتخدا

می شدویم .بده طدور مشدخص محصدو ت کشداورزی

سیاستهای متفداوت نهدش مدوثری در شدک گیدری یدا

متناسب با وعع اقلیمی منداطق کشدت مدی شدده اسدت.

فروپاشددی اقتصدداد و نظددام معیشددتی شددهرها داشددتند.

پراکندگی این محصو ت با محدودههای اقلیمی جندوب

حکومت های مرکزی از نظر عایدات و منافع خود یدا بده

غرب ایران مقابهدت دارد .بده واسدقه گسدترش کمدی و

علت ماهیدت مدردم مدارانده و آبدادگری و بدا در اختیدار

از کشداورزی

داشتن منابع مالی و قدرت سیاسی و نفو در میان امدرای

دومین رکن اصلی معیشت شهرنشینان بوده اسدت .کتدان

مناطق نهش مؤثری در سامان بخشی به اوعا اقتصدادی

زم برای بافندگی از مناطق بسیار گدرم جندوبی پنبده از

مناطق داشته اند .حکومت ها بدا تهویدت زیرسداخت هدای

کیفی مراکز بافندگی صنعت بافندگی پ

فددارس ابریشددم از نددواحی گددرم و مرطددوب و پشددم از

مربوط به استفاده بهینه از منابع طبیعی توسدعه و تدروی

دامپروران دامنهها و ارتفاعدات زاگدرس تدرمین مدیشدده

شیوه ها و تکنی های بهدره بدرداری و نیدز فدراهم آوردن

است .رشد صنایع به ویژه صنایع تبدیلی به لحاظ نبدود

ثبات سیاسی و اجتماعی در توسعه مبداد ت تجداری و

امکان جابه جایی پر حجم مواد خام اولیه بیشتر در کندار

بازرگددانی و رونددق اقتصددادی شددهرها نهددش مهمددی ایفددا

مراکز تولید مواد اولیه شک مدی گرفتده اسدت .انقبداق و

مددیکردنددد .تددامین امنیددت و ثبددات سیاسددی توسدد

نزدیکی مراکز تولیدد و تبددی مدواد خدام فعالیدتهدای

حکومت ها در رونق تجارت دریدایی و آبدادی راه هدای

تبدددیلی را بسددیار سددودآور مددیکددرده اسددت .تجددارت و

کاروانی مهم و پرتردد بسیار موثر بوده است .هر چند که

بازرگانی سومین رکن معیشتی منقهه بوده اسدت .فرایندد

در مهاطعی با به حکومت رسدیدن حکدامی ناکارآمدد بدا

خرید و فدروش در داخد منداطق صددور محصدو ت

اتخا سیاست های تظلم گرانه و یغماگرانده و دخالدت در

کشاورزی و صنعتی و نیدز واردات کدا و مدواد خدام از

فرایندهای اقتصدادی نهدش حکومدت معکدوس شدده و

راههای دریایی و خشکی از رونق تجارت و بازرگانی در

منجر به فروپاشی اقتصادی شهرها میشد .در بحرانهدای

طول دوران اسدالمی حکایدت دارد .از ایدن رو اسدتعداد

سیاسی بدا ایجداد تزلدزل در اداره شدهرها شدیرازه امدور

محددی طبیعددی جنددوب غددرب ایددران در فددراهم آوردن

اقتصادی تولیدی تجاری و معیشتی از هم می پاشدید و
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چه بسیار شهرهایی که بدین گونه از صفحه گیتی محدو

شهرهای جنوب غرب ایران در سایه مدیریت سیاسی و

شدند.

اقتصادی حکومتها شکوفا میشد یا از هم میپاشید.

نتیجه

پینوشتها

پراکندگی الگوهای معیشتی شدهرهای جندوب غربدی

 .9شهر عسکرمکرم :حجا ،ابنیوسف را غالمی بدود

ایران در قرون میانده اسدالمی متدرثر از توانمنددیهدای

به نام «مکرم» چون او با سپاهش در اینجا فدرود آمدد و

محیقددی موقعیددت جغرافیددایی موقعیددت تجدداری و

او را خوش آمده مردم به گرد او آمدندد .سداختمانهدا

بازرگانی و موقعیت سیاسی آن ها بوده است .اوعدا و

ساخت پ

عسکرمکرم نام گرفت .قصبه ای اسدت کده

احددوال سیاسددی اجتمدداعی و فرهنگددی جامعدده نیددز در

در کشور عجمان (ایران) بهتر از آن نیسدت .میدوههدای

گسترش کمی و کیفی فعالیت های کشاورزی صنعتی و

خوشدددمزه بازارهدددای روشدددن شدددیرینی ارزان دارد

بازرگانی به عنوان ارکدان معیشدتی شدهرهای ایدن دوره

(مهدسی .)390 :90۳5

ترثیر بسزایی داشدته اسدت .شدهرها عدمن خودکفدایی

 .0چارودار :چهارپادار کسی که حیوانات بدارکش را

نسبی در تدرمین نیازهدای معیشدتی خدود بده تولیدد و

میراند ،یا با آنها باربری میکند (عمید فرهن

عمید:

صدور کا به دیگر نواحی می پرداختند؛ یا به واردات و

.)0،

حم و نه کا از دیگدر ندواحی مشدغول مدی شددند.
محصو ت کشاورزی به صورت خام یا فرآوری شدده
به مصدر

 .0فوطه :یا فوتده دسدتار هولده لند
(عمید فرهن

لند

حمدام

عمید.)9، :

و فدروش مدی رسدید .بسدیاری از مدردم در

 .1کُندَکیه :درختی پرخوار باشد و میدوه آن شدبیه بده

صنایع تبدیلی اشتغال داشتند و گروهدی از شهرنشدینان

توت است و برخی گویند رستنی بود کده مانندد عشدهه

نیز با خرید و فروش کدا موازنده عرعده و تهاعدا را

تمشدد

اسددم فارسددی علیددق اسددت (دهخدددا :90۳3

متعادل می کردند .اقتصاد و الگوی معیشتی شهرها چندد

لغتنامه دهخدا) .به احتمال مراد نویسدنده پارچدههدای

وجهی و چند منبعی بود و در مهایسه با الگوی معیشتی

ابریشمی بوده است.

جوامع روستایی ساختار بسیار پیچیده تری داشدت .بده

 .5جو  :یا جو ه بافنده نسا ،به معنی عنکبوت هم

طور کلی رشد اقتصادی و معیشتی جوامدع شهرنشدین

گفتهاند .جو هه و جو ه

و جوله و جولهه نیز گفتده

جنوب غرب ایران و پراکنددگی جغرافیدایی گوندههدای

شده است .جو هگی بافندگی جو یی هم مدی گویندد

معیشتی و مشاغ مردم در قرون اسالمی در درجه اول

(دهخدددا  :90۳3لغددتنامدده دهخدددا) .نددوعی بافتدده در

مترثر از قابلیدتهدا و توانمنددیهدای محدی طبیعدی و

کردستان است شبیه به جداجیم و مدو ،اسدت البتده بدا

جغرافیایی مناطق بدود .امدا از ید

سدو عوامد مهمدی

اندکی تفاوت.

همچون شهرنشینی بنیه فرهنگی دانش و بینش جوامع

 .3ایذ :،مهم ترین شهرستان های خوره رامهرز اسدت

شهری متضمن حیات و بهای اقتصادی شهرها بدود و از

و سددلقانش بددر پددای خددود ایسددتاده ماننددد اسدددآباد در

سوی دیگر اوعا شهر مترثر از اوعدا سیاسدی زمدان

بسیار دارد که به اهواز و پیرامدون

بددود؛ پدد

شددهر و شهرنشددینی و اقتصدداد و معیشددت

کوهستان است .بر

آن برده میشود .از چشمه دره میآشامند کشتزارشدان

بازتاب الگوهای معیشتی شهرهای جنوب غرب ایران در منابع مکتوب دوران اسالمی91/

بارانی (دیمی) است (مهدسی  .)391 :90۳5کرسدی لدر
بزر

شهر ایذ ،بوده که «مال امیر» هم به آن گفتهاندد.

این شهر پای کوههدا واقدع بدوده و در آنجدا در مکدانی
موسددوم بدده اسدددآباد قصددر حدداکم قدرار داشددته اسددت.
ابن بقوطه نیز در قرن هشتم قمری این شدهر را دیدده و
گفته است این شهر به مال امیر معرو

اسدت و امدروز

آن را مال امیر می گویند نه ایذ( ،لسدترن

030 :9031

و .)031

 .حسن احمد یوسف و دانالدر هید

( )9095تداریخ

مصور تکنولوژی اسدالمی ترجمده ناصدر موفهیدان
تهران :علمی و فرهنگی.
 .داول م

 ،الگرووه ( )9091نسداجی؛ در هنرهدای

ایران زیرنظر فِریه ترجمدة پرویدز مرزبدان تهدران:
فرزان روز
 .رهنمایی محمدتهی ( )9099توان های محیقی ایران
تهران :مرکدز مقالعدات و تحهیهدات شهرسدازی و
معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
 .زیدان جرجی ( )90۳1تاریخ تمدن اسالمی ترجمه

کتابنامه

علی جواهرکالم تهران :امیرکبیر.

الف.کتابهای فارسی
 .ابنبلخدی ( )90۳5فارسدنامه ابدنبلخدی تصدحی و

 .شوارت

پاول ( )9090جغرافیدای تداریخی فدارس

تحشیه گای لستران و رینولد الن نیکلسون تهدران:

ترجمه کیکاوس جهانداری تهدران :انجمدن آثدار و

اساطیر.

مفاخر فرهنگی.

 .ابن حوق

( )9033سفرنامه ابن حوق

ترجمه جعفدر

شعار تهران :امیرکبیر.
 .اصقخری ابواسحق ابراهیم ( )9090به کوشش ایر،
افشار تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار.
 .امان اللهی بهاروند سکندر ( )9093قدوم لدر تهدران:
انتشارات آگاه.

 .علیددزاده عبدداس ( )90۳9شددک گیددری حکومددت
عشددایری و کوهسددتانی عددیالم باسددتان شددهرکرد:
سازمان میراث فرهنگی صنایع دسدتی و گردشدگری
چهارمحال و بختیاری.
 .عمید حسن  9030فرهن

عمید سه جلدی تهران:

امیر کبیر.

 .ایوانف.م.س ( )90۳1عشایر جنوب (عشایر فارس)

 .قزوینی کریا ابن محمد ابدن محمدود ( )9090آثدار

ترجمه پهلوان کیوانی و معصومه داد تهران :آرون.

البالد و اخبار العباد ترجمده جهدانگیرمیرزا قاجدار

 .پیر نیا محمد کریم و کرامت اهلل افسدر ( )9093راه و
رباط تهران :سازمان میراث فرهنگی.
 .چایلد گدوردن ( )9059انسدان خدود را مدی سدازد
ترجمه احمد کریمی حکداک و محمدد هد اتدایی
تهران :کتابهای جیبی.
 .حافظ ابرو عبداهلل ابدن لقدفاهلل ( )909۳جغرافیدای

تهران :امیرکبیر.
 .کیددانی محمدیوسددف ( )9035نظددری اجمددالی بدده
شهرنشینی و شهرسازی تهران :جهاد دانشگاهی.
 .مجیدزاده یوسف ( )903۳آغاز شهرنشینی در ایران
تهران :دانشگاهی.
 .مستوفی حمداهلل بن ابی بکر ( )90۳9نزهدهالهلدوب

حددافظ ابددرو مهدمدده و تصددحی و تحهیددق صددادق

تصددحی سددیدمحمد دبیرسددیاقی قددزوین :حدددی

سجلدی تهران :میراث مکتوب.

امروز.
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 .مسعودی علی بن حسدین ( )9035مدرو،الدذهب و
معددادنالجددوهر ترجمدده ابوالهاسددم پاینددده تهددران:
و آموزش عالی علمی و فرهنگی.

وزارت فرهن

 .مردانی سدیده زهدرا (پداییز  )9011طبهدهبنددی آراء
متفکران مقالعات شهر اسالمی فصدلنامه بداغ نظدر
ش 05دوره90

 35تا .91

 .مهدسددی ابوعبددداهلل محمددد بددن احمددد ()90۳5

 .نوروزی علیاصغر ( )90۳۳مقالعات باسدتانشناسدی

احسن التهاسدیم فدی معرفدةا قالیم ترجمده علینهدی

در حوعددده آبخیدددز کدددارون شدددمالی مقالعدددات

منزوی تهران :کومش.

باسددتانشناسددی دانشددکده ادبیددات و علددوم انسددانی
دانشگاه تهران ش 0دوره9

 939تا .993

ب .مقاالت
 .اشددر

احمددد ( )9050تحهیددق در مسددائ ایددران؛

ویژگددیهددای تدداریخی شهرنشددینی در ایددران -دوره
اسالمی مجلده علدوم اجتمداعی دوره قددیم ش1
 9تا .11
 .بهرامی اکرم ( )9053شهرهای ساسانی بررسیهدای
تاریخی س 90ش0
 .رعوی ابوالفض

 095تا .051

( )90۳۳ساختار زندگی شهری در

ایران دوران اسالمی کتداب مداه تداریخ و جغرافیدا
ش901

 0تا .99

 .سامی علی ( )9011بافنددگی و بافتدههدای ایدران از
دوران کهن مجله بررسیهدای تداریخی  5،ش0
.0۳-9
 .علیزاده عبداس ( )9099بازتداب نهدش جغرافیدایی
زیسددت محیقددی و اقتصددادی در تحددو ت جنددوب
باختری ایران اثر ش09

 01تا .19

علیدزاده عبداس  90۳0منشدداء نهادهدای حکددومتی در
پیش از تاریخ فارس ت باکون کوچ نشینی باسدتان
تشددکی حکومددتهددای اولیدده متددرجم :کددوروش
روستایی تهران :سدازمان میدراث فرهنگدی صدنایع
دستی و گردشگری کشور.
 .ریاعددی محمدرعددا و محمددود صددباحی ()9013
تاریخچه پارچده و پارچده بدافی در ایدران و جهدان
ماهنامه صنعت و نساجی و پوشاک ش009

.1
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