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عباسیان، در طول دوران خالفت خود، به  ییبهب د و سوسهک  یبهنی ا       

ای داشنند و از دو رودخا   دجل  و فه ا،،   ای در ع اق، سوج  ویژهرودخا  

گ دشگ ی ف اوا ه   وود هدب بها وجهود ایه ،      های  ظام ، سجاری و  اسنفاده

های یبنی ا   در ای  دو رودخا   گذاشتب ب  فکالیت ای موا ع، اث  منف  یاره

ی سش اصل  ی  ای  یژوهش در یاسخ ب  آن شکل گ فن ، ای  است ی  چه   

های دجل  و ف ا، در های یبنی ا   در رودخا  عوامل  سبب یاهش فکالیت

 ق بوده است؟ 333سا  231بازه زما    دوره خالفت عباس  در

ههای  دهد عوامل ا سها   هووهونش شهور    های یژوهش،  بان م یافن 

های داخل  و خارج ، افزایش عهوار  گو یه  و عوامهل    داخل ، س قت
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هها، در یهاهش یهارای     والی رودخا ه   ها و گلطبیک  ما ندش بادها، سیالب

 وده استبهای یبنی ا   سأثی گذار باقنصادی فکالیت
 

  و   جلاا ،  یرانی،کشاات ی،خالفااع اس  اا ی،اقتصاا   یختاا   :کلیدداژگان  

 . و  فرات

 مقدمه

ها و جوامع ایفا  ها و دریاها، همواره نقش مهمی در حیات سیاسی و اقتصادی ملترودخانه

کنتار   در  شتری  یهتا  تمتدب اند. در وصف این اهمیتت، همتاب  ته کته نن تتین      کرده

هتا، کارکردهتای منتلتف نیتامی،     . رودخانته انتد  دهی ه رشد رسشکل گرفته و  ها رودخانه

 اقتصادی، تجاری و فرهنگی دارند.  ا توجته  ته ایتن اهمیتت  تود کته خافتت   استی         

های آ ی توجه نشاب دادند.  ها و راهها،  ه رودخانهق( نیز همچوب سایر حکومت656 ت237)

 تیاز اهم ،هارودخانه ه دلیل قرار گرفتن در جوار  ها  رای خافت   اسیدر واقع، رودخانه

د جتا یدر ا یادیت ز یهاتاش ی  اس ه همین جهت، خلفای   ود.شده  رخوردار  دوچندانی

 .، داشتنددجله و فرات یها در رودخانه ژهیو  ه ،یرانیکشت هو توسع ییایدری اه راه ه کش

 پیشینه پژوهش

 تاکنوب انجتا  ژژوهشتی م تتقل کته تنهتا مونتوی آب  یتاب  وامتل متهشر در کتاهش           

 اشتد،   ق333تت 237های  های  راق در  صر   اسیاب سالهای کشتیرانی رودخانهفعالیت

صتورت مقالته، کتتام، متدخل دانشتنامه و       هایی که  هانجا  نگرفته است. تنها در  ررسی

های  راق و یا ونتعیت اقتصتادی خافتت    ودخانههای دانشگاهی که ژیراموب رنامهژایاب

های دجله و فرات و  ای  ه کشتیرانی در رودخانه  اسی  ه نگارش درآمده، اشارات ژراکنده

 موانع آب شده است. 

 ته   ی  است  دولتت  خیه تند که در  تام تتار   ییها کتام ،ژژوهش نهیشیژ اوّل نش 

الحضاار  اسساالمیف  ای ال ارن الرا ا         هتواب  از جمله این آشار، می اند.نگارش درآمده
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هتای ختود،  ته      ( اشاره کرد. متز در نتمن  ررستی  2122)متوفای  2اشر آدا  متز الهجری

هتای  تراق    است.  ه گفته وی،  یشتر رودخانه  های  راق در دوره   اسی ژرداخته رودخانه

داد تتا  تا حفتر    شوند، این امکاب را  ه   اسیاب می که از دو رود دجله و فرات منشعب می

راحتی  ها را  ه های آنها، حرکت کشتی انه و شع ههای متعدد  ین این دو رودخ کانال و آ راه

تااریخ الراراف  ای ر اور     اشر دیگر در این زمینته،   7از جایی  ه جای دیگر می ر کنند.
 اشد که در آب، از اهتمتا    ( می2111اشر فاروق  مر فوزی ) الخال ف الرر یف ا اسسالمیف 

هه  ا دشمناب خارجی همچتوب  دولت   اسی  ه داشتن نیرویی دریایی نیرومند  رای مواج

های مهمی همچوب دجله  های جنگی و سلطه  ر دریاها ورودخانه ها و ساختن کشتی رومی

الر ار  التککر، آشتاری همچتوب:     است.  اوه  ر آشتار فتوق   و فرات ورود نیل سنن رانده 
از  یخافتت   است   خیتتار کتام طقوش و    اسیاب ی،دورال زی  دالعز اشر األول یالرباس

ی کته در  تام کتل تتاریخ   استیاب  ته       احمدرنا خضر دینوشته س هی و آل ابیاز تا ژاآغ

های  راق و فعالیت کشتتیرانی در آب   نگارش درآمده، اشاراتی کوتاه و ژراکنده  ه رودخانه

 داشته اند.

های مرت ط  ا ، مقاالتی ه تند که در  ام رودخانه و فعالیتژژوهش هنیشی نش دو  ژ

تحول »تواب  ه مقاله اند. از جمله این مقاالت، می  اسیاب  ه نگارش درآوردهآب در  صر 

( 2311اشتر اصت ر قااتداب )   « در نیروی دریایی م لماناب تا ژایاب خافت   استی  و تطور

اشاره کرد که  ه  ررسی دریانوردی م لماناب در دوره اموی و دوره   استی ژرداختته و در   

ها  راق در  صر   اسیاب اشاراتی ژراکنتده   یرانی در رودخانهکلی،  ه کشت  گکر این  ررسی

 النهترین    تین  هتای  شت که آم  تتارینی  ج رافیتای »است. مقاله دیگر در این  تام،   کرده 

                                              

  .Adam mezشناس شهیر آلمانی:  . شرف1

 ، 2، ترجماه: محماد رباادالهادی، ج  الحضاار  اسساالمیف  ای ال اارن الرا ا  الهجاری     . آدام متا،،  2

 .393ص
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 اشتد کته ج رافیتای تتارینی و ط یعتی       اشر محمد دشتی می 2«دجله( محور: اوّل  نش)

ررسی قرار داده استت  امتا نقتش    رودخانه دجله و انشعا ات آب را در سرزمین  راق مورد  

های  راق را مورد دقتت   وامل و موانع در رونق، توسعه کشتیرانی و اقتصادی در رودخانه

هتای داخلتی   استیاب در قترب      حراب»ای  ا  نواب قرار نداده است. دیوید وینز در مقاله

یاب و ، در دو  نش،  لل و  وامل کاهش تولیدات کشاورزی در  راق و شورش زنگ«سو 

جن ش قرامطه را در قرب سو  هجری و نقتش آنتاب را در تضتعیف و فروژاشتی خافتت      

 7  اسیاب در قرب سو  و اوایل قرب چهار  هجری  ررسی و ت یین نموده است.

 خلفتای  اهتدا   و اقتدامات » ای تحت  نوابنوشتارِ قا ل ذکر دیگر در این  اره، مقاله

از نگارندگاب همین مقاله استت کته    3« راق های رودخانه در کشتیرانی توسعه در   اسی

توستعه   در ایرودخانته  و آ تی  هایراه نقش  ه  یاب تحلیلی توصیفی ت  رویکرد  ا اشر، این

 کشتتتیرانی ژرداختتته استتت  امتتا  وامتتل و موانتتع اشرگتتکار در کتتاهش کتتارایی اقتصتتادی  

کوشد ژاسنی م تدل های دجله و فرات را  ررسی نکرده است. مقاله ژیش رو، میرودخانه

  ه این ژرسش دهد.

های دانشتگاهی ه تتند کته در  تام ونتعیت      نامه  نش سو  ژیشینه ژژوهش، ژایاب

های دجله و فترات  ته نگتارش درآمتده استت  از جملته،        اقتصادی   اسیاب و یا رودخانه

                                              

ناماه  ، «دجلاه(  محاور : اوّل  خش)النهرین   ین های شبکه آب تاریخی جغرا یای». محمد دشتی، 1

 .1، ش1333،  هار پژوهان تاریخ
2. David Waines,The Third Century Internal Crisis of the Abbasids, Journal 

of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 20,pp282-306, No. 3 

(Oct., 1977). 
خلفای رباسی در توسره کشتیرانی اقدامات و اهداف »پور و مجید شموسی مطلق،  اله زکی . نرمت3

، 1391، ساال هفات ، زمااتان    نامه تاریخ اساالم  پژوهش، «ف(232ا132های رراف )در رودخانه

 .23ش
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 ابیدر  صر خافت   اس یسفل نیالنهر نیآب  ر اقتصاد   ریشأدجله و فرات و ت»نامه  ژایاب

 تر  دجله و فرات دو رود  ریشأت اشر ژگاه توانگر رنج ر که  ه(« هی و  صر آل ابی)از آغاز تا ژا

و ژرداخته است تجارت و صنعت  ،یکشاورز :جمله از ،ی صر   اس یاقتصاد یهالفههم

 یلفه اقتصادهسه م نی ه ا یفراوان یا  تگکه و ابی  اس یمنا ع درآمد  ه ت،یدر نها

 نامه دیگر در این  اره، رساله دکترای  لی یحیایی تحت  نواب  ژردازد. ژایابمیداشت، 

 اشتد کته در  حتز از    متی (« ق332ت377)  هی و آل یساختار اقتصاد یلیتحل ی ررس»

 ویه، یعنی   داد، اشاراتی  ه تتأشیرات   خصوص حوزه غر ی قلمرو آل  ویه،  ه اقتصاد آل

ر کشاورزی و تجارت منطقه داشته است. آخرین های دجله و فرات داقتصادی رودخانه

کشتتیرانی و  »نامه در این خصوص، نوشته مجید شموسی مطلق تحتت  نتواب    ژایاب

های  راق در دوره   اسیاب از آغتاز خافتت ستفاا تتا ژایتاب       اهمیت نیامی رودخانه

 اشد که در چهار فصل،  ه کشتیرانی و اهمیتت  می 2«ق(333ت237خافت م تکفی )

ژتردازد  امتا ژتژوهش حانتر، در ژتی      های  راق در دوره   اسیاب میی رودخانهنیام

های دجله و فرات  رای خافت   اسیاب واکاویِ موانع مهمّ کارایی اقتصادی رودخانه

  اشد.می

هتا و   نش چهار  ژیشینه ژژوهش، مقاالت تألیفی در  ام دجله و فترات در دانشتنامه  

،  ته  ررستی   دانشنامه جهاب استا  در « فرات»و « دجله». دو مدخل هاست المعارفدائرة

های دجله و فرات ژرداخته است ها و شع ات رودخانهتوصیف رود دجله و فرات در سفرنامه

شتود.  و مطالب قا ل توجهی در  ام کشتیرانی و موانع آب در دجلته و فترات یافتت نمتی    

است که  انشنامه جهاب اسا ددر « یانوردیرد»مدخل قا ل ذکر دیگر در این  ام، مدخل 

                                              

های رراف در دوره رباسیان از آغااز  کشتیرانی و اهمیت نظامی رودخانه». مجید شموسی مطلق، 1

کارشناسی ارشد تاریخ اساالم،   نامه ، پایان«ف(333ا132خال ت سفاح تا پایان خال ت ماتکفی )

 .1391ماه  دانشگاه یاسوج، دی
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اطا ات کلی در  ام دریانوردی و کشتیرانی م لماناب در تما  نواحی جهاب اسا  ارااته  

 دهد و  ه موانع کشتیرانی در دجله و فرات نپرداخته است.می

 هـای کشـتیرانی   الف. عوامل انسانی مـؤثر در کـاهش کـارایی اقتصـادی فعالیـت     

 های عراق رودخانه

 هتتای کشتتتیرانی در ان تتانی متعتتددی در کتتاهش کتتارایی اقتصتتادی فعالیتتت   وامتتل 

 تواب  ه موارد ذیل ژرداخت:های  راق تأشیرگکار است که میرودخانه

 های داخلیها و آشوب. شورش2

هتای سترزمین   های داخلی در دوره   اسیاب،  ر کشتیرانی در رودخانته ها و آشومشورش

ب، تأشیرات ژرفی گکاشت.   اسیاب  رای جلتوگیری از   راق امروزی و شهرهای منتلف آ

هتا  ته منتاطق    ها و کنترل  هتر امور، گاهی از فعالیت و تتردد کشتتی  گ ترش این آشوم

ق در روزگتار منصتور خلیفته   استی )خافتت:      235ورزیدند. در سال آشوم، ممانعت می

الزکیه، در  صتره قیتا    ق(،  رادر نفه235  داهلل  لوی )متوفای   ن ق(، ا راهیم251ت236

هتای منطقته   کرد. یکی از ندیماب و غاماب منصور،  ه او خ ر داد که تعتدادی از کشتتی  

موصل  ه همراه گروهی از المُ َیِضِه ]سفیدجامگاب[،  رای ژیوستن  ه ا راهیم در  صره  ته  

ای  احَمْشا، اند. منصور نیز نیروهایی را در اختیار آب غا  قرار داد و در روستحرکت درآمده

  2رو گردید و   یاری از آناب را  ه قتل رساند. در نزدیکی   داد،  ا آنها رو ه

ق( و در جریاب جنت  میتاب دو  ترادر،    213ت221 عد از مرگ هاروب الرشید )خافت: 

ح ین  رای ت تلط  تر شتهر   تداد، دستتور       یعنی امین و مأموب  ر سر جانشینی، طاهر ن

 ها را صادر کرد و همچنین،  ر حرکت های رودخانه  داد و ورودی های منتهی  ه  تن راه

ها نیارت شدیدتری اِ مال نمود. ط ری در گزارشی آورده است: طاهر، ملواناب را از کشتی

                                              

 .132، ص7، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 1
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ورود  ه   داد منع کرد  مگر آنچه متعلق  ه نیروهای آنها  وده و  ر آنها نیز نیارت داشتند 

2دادند.کردند،  ه  صره  ودت میای   داد آرد حمل میهایی را که از  صره  رو کشتی
 

شورش قا ل ذکر دیگر که در  صر حاکمیت   اسیاب مانعی مهم  ر سر راه کشتیرانی 

هتا در روزگتار خافتت    هتا ود. شتورش ز   های  راق ایجاد کرد، شتورش زُ    در رودخانه

 نتا  تر گتزارش     . تراق ر  داد  یدر منتاطق  نتدر   ق(772ت721معتصم   اسی )خافت: 

ها  ه دلیل ونع نا  امانی که در معیشت داشتند،  ته همتراه   ، ز فتوا ال لداب اذری در 

گروهی از  ردگاب و موالی که  ه دور آنها جمع شده  ودند، ستر  ته شتورش و غتارتگری     

شورشتیاب   7کردنتد. ها در حرکت  ودند، غارت متی هایی را که در رودخانه رداشته و کشتی

هتای  دوراب  عد از مرگ هاروب الرشید،  ه دلیل مش ول  ودب   اسیاب  ه درگیری ز  در

که وجود آنهتا در   ایگونه میاب دو  رادر، یعنی مأموب و امین، قدرت  یشتری ژیدا کردند   ه

هتای مواصتاتی و    ق(،  ه خطری جدی  رای راه721ت211دوره خافت مأموب )خافت: 

های را ط  تین   تداد و  صتره ت تلط     ها  ر راهیل شد. ز امنیت مناطق جنو ی  راق ت د

 ته دلیتل    3نمودند.کردند، توقیف میها از  صره  ه   داد حمل مییافتند و هر آنچه کشتی

ای و مهارت شورشیاب در کتار ختود، خافتت   استی از     های رودخانه اریکی و تنگی راه

که از سوی   اسیاب  رای ژایاب دادب  ته  های   یار تعقیب آنها ناتواب  ود.  ا وجود تاش

تواب نتاتوانی خلیفته متأموب در تقا تل  تا آنهتا را از نامته        فتنه آنها صورت گرفت، اما می

ق(  وده و  عدها در 211ت213ق( که از هواداراب امین )خافت: 721ش ز )متوفای   ن نصر

این نامته از نتاتوانی   ش ز، در   ن ق  لیه مأموب شورش کرد، استن ا  نمود. نصر711سال 

                                              

 . 344، ص3. همان، ج1
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جدی  ودب خطر شورشیاب ز   رای  2ها گایه نموده  ود.مأموب در سرکوم شورشیاب ز 

های اقتصادی،  ته حتدی  تود کته  رختی        اسیاب و تهدید آنها  رای کشتیرانی و فعالیت

7اند. را یکی از دستاوردهای دوراب خافت معتصم دان ته« هاشورش زُ  »سرکوم 
 

ق( در 755ت757ق( و معتز )خافت: 757ت731درت  ین م تعین )خافت: در مناز ه ق

ها  ته  دار معتز  ودند، مانع از تردد کشتی ق فرماندهاب ترک که ژشتی اب و طر 752سال 

خود را  کند که فرماندهاب ترک، ملوانانی را که کشتیسوی   داد شدند. ط ری روایت می

دادند و سپه آنتاب را از دکتل    اجاره داده  ودند، دستگیر کرده، مورد نرم و شتم قرار می

سوی   داد  ها  هآوینتند. این مجازات، س ب شد تا   ور و مرور کشتیها  ه دار میکشتی

کته نیروهتای    طتوری  صورت ژنهانی صورت گیرد. ونعیت   داد،  ه همین منوال  ود   ه  ه

هایی که حامل مواد غکایی از سوی   داد  ته ستامرا درحرکتت    از حرکت کشتی الم تعین

  3کردند. ودند، جلوگیری می

ای وارد کرد، شتورش  هایی که نررهای فراوانی  ه کشتیرانی رودخانهاز دیگر شورش

ق، تهدید  زرگی  ترای خافتت   استی    721تا  755های زنگیاب  ود که در فواصل سال

  رشیاب زنگی،  ه لحاظ سیاسی و اقتصادی، خافت   استی را تحتت  شد. شومح وم می

ایتی را  ته   های اقتصتادی و کشتتیرانی رودخانته   فشار قرار دادند. در واقع، زنگیاب، فعالیت

زنگیتاب، از   3چالش کشاندند و  ه شهرهای  صتره و آ لته، خ تارات زیتادی وارد کردنتد.     

ی ترکاب  ا همدیگر  ر سر قدرت،  رای هامشکات   اسیاب  ا ترکاب و همچنین درگیری

                                              

 . 339، ص1، جالکامل  ی التاریخاثیر،  . ا ن1

 .43، صالبغداد؛ مدینف الاالمالف یه همدانی،  . ا ن2

  .232، ص4، جتاریخ الرسل والملوکری، . طب3

 . 431، ص12، جدول اسسالمرثمان الذهبی،   ن الدین احمد . شمس3
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 2  ط نفوذ خویش و فشار  ر خافت   اسی جهت ک ب منافع اقتصادی استفاده نمودند.

کردند و چه  های تجاری، چه آنهایی که در دریاها سیر میشورشیاب زنگی،  ه تما  کشتی

و آنهتا را غتارت   شتدند   ور میفارس  ودند، حمله های مرت ط  ا خلیجآنهایی که در رودخانه

وچهتار   کردند. ط ری در گزارشی آورده است که ره ر شورشیاب زنگتی، تعتداد  ی تت   می

هایی را که از راه دریا  ه  صره آمده  ودند،  ه تصر  درآورد و آنهتا را  ته   کشتی از کشتی

  7هم وصل نموده و  ا خود  ه رودخانه دجله آورد.

کردنتد،  ر دوی ت کشتتی کته آرد حمتل متی    اشیر ذکر کرده که زنگیاب   همچنین، ا ن

هتا از   ه همین دلیل،   اسیاب  رای امنیتت کشتتی   3م تولی گشته، آنها را غارت نمودند.

که ط ری آورده است فرمانده نیروهتای   استی،    کردند  چنابهای جنگی استفاده میقایق

 هتده   صتره  تر  خیا  که فرمانده  ملیات نیامی  ر ندّ شورشیاب زنگتی را در     ن منصور

هتا  ته راه   آمدند و در رودخانته هایی را که از دریا میداشت، م ئولیت تأمین امنیت کشتی

های جنگی، وسیله قایق هده گرفت و  ا حراست و حمایت کامل  ه دادند،  رخود ادامه می

  3کرد. ه سوی  صره راهی می

چناب کته ط تری    د  آبای را منتل کرده  ودنزنگیاب مدت مدیدی کشتیرانی رودخانه

نوی د: ق(  نا شده  ود، می721ت756در اره شهر الموفقیه که توسط خلیفه   اسی الموفق )

های خود  ه وسیله کشتیهای دیگر  هتجار و  ازاریاب و تولیدکنندگاب کاالها، از سرزمین»

رده هتا را قطتع کت   آمدند و ق ل از آب،  ه مدت ده سال زنگیتاب ایتن فعالیتت   آب شهر می

                                              

 . 17، ص1، جالموارظ واسرتبارمحمد الم ری،ی،   ن رلی  ن الدین احمد . ت ی1

  .371، ص9، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 2

 .212و  211، ص7، جالکامل  ی التاریخاثیر،  . ا ن3

 .373، ص9، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 3
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 ا توجه  ه اینکه  ندر  صره  راق در آب زماب، تنها  ندری  ود که تاجراب  یگانته   2« ودند.

آمدنتد و از  صتره  ته ستوی   تداد و دیگتر       سوی آب متی  های خود از راه دریا  ه ا کشتی

تواب دریافت که شورشیاب زنگی تا آمدند، می ها  ه حرکت درمی شهرهای  راق در رودخانه

ای ژه از کشتیرانی رودخانه 7اند.ای آسیب رساندههای تجاری رودخانهفعالیتچه حدی  ر 

 رو شتد کته    هتا رو ته  خوا اندب شورش زنگیاب،  ا خطر جدیدی  ه نا  شورش قرمطی فرو

ق،  ته شتهر   713کردند و در سال ها را غارت میهای مواصاتی را قطع نموده، کشتیراه

 3مودند.هیت حمله کردند و آنجا را غارت ن

ای شد، شتورش ترکتاب در در   شورش دیگری که س ب اختال در کشتیرانی رودخانه

که در   داد در  ق(  ود  آب هم در روزگار المقتدر، هنگامی371ت322دوره خافت المقتدر )

ها  رای مطال ه حقوق  یشتر از در ار   اسیاب سر  ه شتورش  رداشتتند.   ق ترک322سال 

ب شُرطه   داد  ود،  رای اینکه  تواند شورش را سرکوم کند،  ته  یاقوت که صاح  ن محمد

ها، از   ور و مرور های خویش در رودخانهای از غاماب خود دستور داد  ا تردد کشتی ده

مرد  در رودخانه جلوگیری کنند و منالفاب را  ه قتل  رسانند و هر کشتی کته  نواهتد از   

   3ژُل   ور کند، مانع   ور آب گردند.

 . دزدان دریایی1

 ها  ود:دزدی توسط دزداب داخلی و خارجی، از دیگر موانع کشتیرانی در رودخانه

 . دزدان خارجی و راهکارهای مبارزه با آن1ـ2

اهمیت اقتصادی و تجاری  ندر  صره، س ب شتد کته  رختی از ستارقاب و دزداب،     

چشم طمع  ه این شریاب مهم و حیاتی اقتصادی خافت   استیاب  دوزنتد. از جملته    

                                              

  .431و  434، ص9. همان، ج1

 .  177، صثور  ال،نج.  ی ل الاامر، 2

 . 123، ص11، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 3

 . 113، صصلف تاریخ الطبریرریب،   ن . سرد ال رطبی3
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که اصالتاً از منطقته ستند  ودنتد و      ودند «مید»دزداب دریایی خارجی، گروهی  ه نا  

های تجاری در م یر هند و چین و اه کشتیهایی داشتند که  ا استفاده از آنها، رکشتی

در اره این  فتوا ال لدابنمودند. مهلف کردند و آنها را غارت میمیدریای رو  را قطع 

کردند و ایتن  های دریایی را قطع میگروه مید، ک انی  ودند که راه»نوی د: گروه می

قتروب دو  و ستو    صورت ش لی داام  رای خود در متدت دو قترب، ]یعنتی[     کار را  ه

های خود قترار  ها و غارتهجری، اتناذ کرده  ودند و  صره را کانوب تهاجمات، حمله

 2«داده  ودند.

خطر دزداب دریایی موسو   ه مید، در هماب اویتل خافتت   استیاب، یعنتی روزگتار      

که حمات آنها  ته شتهر    طوری صورت گ ترده افزایش یافت   ه خافت منصور   اسی  ه

 صره رسیده  ود. میدها، کشتیرانی را در  نتدر  صتره از رونتق انداختنتد و فعالیتت        ندری

که خود از مورخاب اهالی  صره  ود،  اطیخ  ن هفیخلتجاری در  ندر  صره را منتل نمودند. 

فارس و  های دزداب دریایی را نعف ناوگاب دریایی   اسیاب در خلیجدلیل افزایش فعالیت

 یتت از رونتق اقتصتادی  نتدرها و جلتوگیری از تهاجمتات ایتن دزداب        ناتوانی آنها در حما

  7داند.می

گرفتند، س ب شد هایی که راه دریا را ژیش میهای دزداب دریایی  ه کشتیخطر حمله

  اسی، منصب جدیدی در  صره تأسیه کند. رایه این منصب جدید را  تا منصور، خلیفه

نیرویی را  ه فرماندهی امیر دریا،  ترای مقا لته  تا     نامیدند. منصور   اسیمی« امیر دریا»

میدها روانه دریا کرد  اما شک ت خوردند. این حادشه س ب شد تا میدها ترغیب  ه حمات 

که  ه رود دجله  صره )اروندرود( حمله کردند و در سال  عد نیز ایتن   طوری  یشتر شوند   ه

امیر دریا در  را ر آنها صتورت نگرفتت و از   تهاجمات ادامه ژیدا نمود  اما مقاومتی از سوی 

                                              

 .323، ص توح البلدان.  الذری، 1

 .  344و  343، ص2، جخیاط  ن خلیفف تاریخخیاط،   ن . ا ورمرو خلیفف2
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ق، خطر میتدها  257در سال  2های وی در دریا غرق گردیدند.خورد و کشتی  آنها شک ت

های  صره  ازگشت. میدها در این مرحلته وارد رودخانته امیتر در دجلته     دو اره  ه رودخانه

ای دزداب دریایی مید از هدر واقع، فعالیت 7 صره شدند و قتل  امی  زرگ  ه راه انداختند.

های های آنها  ه ژادگابهای  راق گ ترش ژیدا کرده  ود و حملهدریا  ه  صره و رودخانه

رستد،  ها همچوب  صره و   اداب )=آ اداب( رسیده  ود که  ته نیتر متی   م تقر در رودخانه

ا له  ا نو ی فشار اقتصادی از طر  میدها  ر خافت   اسیاب  اشد تا خافت   اسی از مق

 آنها انصرا  دهد. 

 دزدان و سارقان داخلی و راهکارهای مبارزه با آن 2ـ2

ای در آب،  نواب یک حرفه مرسو  شده  تود و  تده   در قرب چهار  هجری، راهزنی  ه

ها  ودند تا  تواننتد  ها در کمین کشتیصاحب حرفه و مهارت شده  ودند. دزداب در رودخانه

  رنتد. در ستال   شد،  ه غتارت  از مال و کاالها در آنها حمل می ه آنها حمله کنند و آنچه 

 عد از دریافت خ ر رسیدب  رَ َاا  ن مُحْرِزِای از دزداب  ه ریاست شنصی  ه نا  ق،  ده313

ها نش تند  اما کشتی اناب متوجه سه کشتی  ا م لغ سیصد هزار دینار، در کمین این کشتی

ق 331در سال  3ز خطر  گریزند و  ه سوی  صره  ازگشتند.آنها گردیدند و توان تند اکمین 

-های واسط  ه   داد را  نیز دزدی  ه نا  اَلکَر خی  ه همراه گروهی از راهزناب، راه رودخانه

مانند یک  های   یاری  ه همراه تیراندازاب و اسلحه و تجهیزات کامل،  ه   تند و  ا کشتی

اخ تار الرانتی    نا  ر گزارش مهلف کتتام   3د  ودند.وآم ها در رفتسپاه  زرگ، در رودخانه

 رادر امیر توزوب، فرمانده نیروهای نیامی در  هد دو امیر،  جکتم غتا  تترک    » والمتقی

                                              

  .341ا  343. همان، ص1

  . همان.2

 . 33، صصلف تاریخ الطبریرریب،  . ا ن3

 . 77ا74، ص3، جنشوار المحاضر  واخبار المذاکر الفه  التنوخی،  ا ی  ن رلی  ن . ا ورلی محان3
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ق(،  ته همتراه ستپاه ختود در ستال      351ق( و ناصرالدوله حمدانی )متوفای 371)متوفای 

که اموال تتاجراب در آب  هایی را ها و لنجق وارد تکریت شد و شهر را غارت و کشتی332

  2« ودند،  ه سرقت  ردند.

ی  ه غارت و دزدی در منطقه  ین واستط و  مدحَ ا ْنُدر هماب سال، دزد دیگری  ه نا  

شدند، سلطه یافت هایی که  ه واسط وارد و یا از آب خارج می ر کشتی 7ژرداخت.  داد می

شتیرزاد امیراممترا )متوفتای     ا تن  3و از این راه، شروت زیاد و کاالهای فراوانی جمتع کترد.  

 نتواب والتی  تر     ق او را  ته 337حمدی را نداشت، در ستال   ق( که تواب مقا له  ا ا ن335

شر  آنکه هر ماه ژانزده هزار دینار از آنچه او و یارانش  ه  شاهراه واسط ت   داد قرار داد   ه

حمتدی،   و همداستانی  ا ا ن شیرزاد  اوه  ر همراهی ا ن 3 ردند، ژرداخت نماید.سرقت می

ممتراج در    ا گروهی دیگر از دزداب دریایی  ه ره ری مَمْراج نیز همراه و همداستاب شتد. 

ای، شب و روز اموال مترد  را در رودخانته   ق  ه همراه گروهی از راهزناب حرفه333سال 

،  تا او همکتاری   شیرزاد که یارای مقا له  ا او را نداشت دادند. ا ن دجله مورد غارت قرار می

های مَمْراج  ا اطتای و همتاهنگی   کند، تما  فعالیتکه الدوری تحلیل می ایگونه  ه 5کرد 

 نواب یکی از مورخاب قرب چهار  هجری، از  صولی،  ه 6گرفته است.شیرزاد صورت می ا ن

 های  راق که اموال خود وی مورد دست رد همین راهزناب قرارگ ترش راهزنی در رودخانه

                                              

 . 233، صالرباسیفاخبار الراضی  اهلل والمت ی  اهلل یا اخبار الدولف . ال ولی، 1

 .  211، ص4، جتجارب اسم  وتراقب الهم . ا ورلی ماکویه رازی، 2

 . 233، صاخبار الراضی  اهلل والمت ی  اهلل یا اخبار الدولف الرباسیف. ال ولی، 3

  . 211، صتجارب اسم  وتراقب الهم . ا ورلی ماکویه رازی، 3

 . 277، صیا اخبار الدولف الرباسیفاخبار الراضی  اهلل والمت ی  اهلل . ال ولی، 4

 . 211، ص4، جتاریخ الرراف اسقت ادی. ربدالر،ی، الدوری، 1
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 کردنتد،  ته ی متا    ها حمتل متی  راهزناب آنچه را که کشتی»گرفته  ود، گزارش داده است: 

 2« ردند.می

 ، حیلته ها ن وده   لکه از خد هصورت حمله و هجو  م لحانه  ه کشتی راهزنی فقط  ه

هتای متهشر در   ها  ا استفاده از روشها  ر روی کشتیهای مشنصی در انجا  سرقتو راه

 انتد:  کته گفتته   طتوری  شتده استت   ته    افراب و ک ب ا تماد آنها استفاده میجلب نیر م

ها، سعی در فریب م افراب و کشاندب آنها  ته دروب  راهزناب  ا ژایین آوردب قیمت کرایه»

کردند  ]چناب[کته شنصتی ژیتر، در م تیر     کردند و  ه این صورت،  مل میها میکشتی

  تاب از او درخواستت   کته کشتتی   . ژه هنگتامی خواندکرد و قرآب می تیاهر  ه کوری می

شد و  تا  ورزید  اما  ا اصرار صاحب کشتی سوار میشود، امتنای می کرد که سوار کشتیمی

کرد و دوستانش  ا ترفند  ه سرقت امتوال م تافراب   قرآب خواندب، م افراب را مش ول می

ود، اشیای قیمتی را  ه او ژرداختند و  ه شنص دیگری که در دروب آم در انتیار آنها  می

 7«شد.دادند و او شناکناب از محل دور می می

 . افزایش عوارض گمرکی3

هتای  تراق  ته    افزایش  وارض گمرکی، از دیگر موانع فعالیت کشتیرانی در رودخانته 

آید. اگرچه مراکز اخک  وارض گمرکی  رای گرفتن  وارض، نیارت و  ازرسی  ه شمار می

 اما تعداد زیاد این مراکز و تعدد نیروهتایی کته در ایتن مراکتز گماشتته       وجود آمده  ودند،

ق(، ختود متانعی در راه   737ت333شدند،  ه دلیل نعف خافت   اسیاب در دوره دو  )می

هتایی از مراکتز   گ ترش کشتیرانی گردید. در واقع، در دوره دو  خافتت   استی، شتع ه   

هتای تجتاری   ص آب منتاطقی کته ورودی  خصو گمرکی در مناطق منتلف دایر گردید   ه

های مهتم  ته شتمار    ای  ود.  ا توجه  ه اینکه  صره، یکی از این ورودیدریایی و رودخانه

                                              

 . 277، صاخبار الراضی  اهلل والمت ی  اهلل یا اخبار الدولف الرباسیف. ال ولی، 1

 . 243ا241، ص2، جنشوار المحاضر  واخبار المذاکر . التنوخی، 2
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 2رفت، این مراکز در مناطق منتلف آب، ازجمله: آ له، رود معقل و اروند شتکل گرفتت.  می

 7ارت دارد.این مناطق، در تا عیت  صره  ودند و این، چیزی است کته مقدستی  ته آب اشت    

همچنین، مراکز گمرکی در جاهای منتلفی از رودخانه دجله نیز وجود داشتند. در این  اره، 

 3ایی  ین  صره و   داد، اشاراتی دارد.های رودخانهدر خصوص راه ام اق النفی ةمهلف 

خلیفه المتوکل که خود شا ر و ادیب  وده است، در ا یاتی در زماب   ن المعتز   داهلل ا ن

ق(، از کثتترت مراکتتز گمرکتی و  تتوارض در رود دجلتته و  711تت 721المعتضتد )خافتتت:  

شود کته در  مقدسی یادآور می 3رفتارهای شنیع دستگاه خافت  ا مرد  سنن گفته است.

 صره،  ازرسی   یار سنت و همراه  ا رفتارهای تند  ازرساب  توده استت و همچنتین، در    

ها خود نیز   نا راین،  ازرسی 5گرفتند.و مورد  ازرسی قرار می منطقه ال طااح کاالها ارزیا ی

 اند. ها  وده مانعی  زرگ در  را ر فعالیت کشتیرانی در رودخانه

م عودی تأشیر مناز ات مأموب و امین  ر مراکز گمرکی را چنین توصیف کرده استت:  

ق( از فرمانتدهاب  712الم یب )متوفای  ق( و زهیر ن711)متوفای  اعینبنهرثمةمأموب، »

خود را  ه ق مت شرقی فرستاد و  تر مراکتز  توارض و مالیتات در منتاطق کلتواذی کته        

هایی که کاالهتای تتاجراب را از  صتره  ته ستمت واستط حمتل         دهم از اموال کشتی یک

که  رخی  ه ساخت مراکز مالیاتی و  وارنی جدیدی  رای  هنگامی 6«کردند، اخک نمود. می

های  راق  ر واقع، موانع جدیدی در  را ر فعالیت کشتیرانی در رودخانهخود مش ول  ودند، د

                                              

 . 199و193. همان، ص1

 .113، صاحان الت اسی   ی مرر ف اسقالی محمد م دسی،   ن  احمد. ا وربداهلل2

 . 112و111، صاسرالف النفیافرسته،  رمر ا ن  ن . ا ورلی احمد3

 .213، ص2، جو یات اسریان وانباء ال،مانخلکان،   کر ا ن ا ی  ن محمد  ن . احمد3

 . 119و113، صاحان الت اسی   ی مرر ف اسقالی . م دسی، 4

 . 312، ص3، جمروج الذهب ومرادن الجوهرالحاین المارودی،   ن ا والحان رلی. 1
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تترین فرمانتدهاب تترک کته      ق(، یکتی از معترو   331رااق )متوفای  کردند. ا نایجاد می

ق یتک مرکتز مالیتاتی در   تداد     375فرماندگی شُر طِه   داد را  ر  هده داشت،  ته ستال   

 2تأسیه کرد.

کته   طتوری  شده  ود،   یار زیاد  توده استت   ته    که ونع هایی رسد، مالیات  ه نیر می

اندازه میزاب صادرات  از تاجراب  ه 7کند.  نواب اموال فراواب یاد می ها  ه اشیر از آب مالیات ا ن

ژرداختند،  و واردات کاالهایی که در آب زماب در  راق و سایر مناطق جهاب  ه تجارت می

آب دوراب  ا توجه  ه وسعت قلمتروِ   استیاب و مقتدار    کردند. این م الغ در  مالیات اخک می

کردنتد، از اهمیتت    شده  ه   داد گ یل متی  های فتح اموال و شروت فراوانی که از سرزمین

ق(، مترد  از ژرداختت   733تت 772در دوره خافت الواشق )خافت:  3فراوانی  رخوردار ن ود.

 3ها معا  شدند. این مالیات

یک روز صت ح  ته ختدمت    »کند: روایت می  ار المذاکرواخب  نشوار المحاضر مهلف

فرات گفتت   فرات رسید  و نعف مالی و تهیدستی خویش را  ا او در میاب گکاشتم. ا ن ا ن

هایی آمده است. ژه،  ه  صره  رو و آنهتا را  ازرستی کتن و حتق      که از سوی هند کشتی

ها را  ازرسی نمود   کشتی تم والمال را  گیر و آنچه حقّ ما ه ت را نیز  گیر. ژه،  رف  یت

المال را تحویل  ده و ستهم   و حقّ وزیر را  ه   داد آورد . سپه،  ه من گفت که حقّ  یت

و  توارض را    م ئولیت اخک مالیتات  5«هزار دینار.75ما را  گیر و  گو چقدر  ود؟ گفتم که 

کردند،  د سوءاستفاده میدادند. آنها نیز از جایگاه خو معموالً  ه یکی از کارگزاراب  زرگ می

                                              

 . 112، صالبغداد؛ مدینف الاالمالف یه الهمدانی،  . ا ن1

  .311، ص7، جالکامل  ی التاریخاثیر،  . ا ن2

 . 23، ص1، جتاریخ الرراف اسقت ادی. ربدالر،ی، الدوری، 3

 .141ص، 9، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 3

 . 237، ص7، جنشوار المحاضر  واخبار المذاکر . التنوخی، 4
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کنتد کته امیتر تتوزوب،     ق گتزارش متی  333تا  ه اهدا  شنصی  رسند. صولی در ستال  

  2شدند،  ه ا والوفاء داد. نامیده می« طَوْ »کش را که  های یدک م ئولیت کشتی

ها و کاالهای آنها،  ته حتدی    عضی مواقع، میزاب مالیات و  وارض اخکشده  ر کشتی

صرفه ن ود.  ه همین جهت، کشتی را  ا  ار   ه ه تجارت  رای تاجراب مقروبزیاد  ود که ادام

های  وجیه از  ماب  ا کشتی  ن ق یوسف332دادند.  نا  ر گزارش صولی، در سال   ودت می

هتایی کته      یار و کاالهای فراواب  ه  صره آمد  اما  ه ختاطر زیتادی  توارض و مالیتات    

مقدستی در ایتن خصتوص     7ند، مج ور  ه  ازگشتت شتد.  ها قرار داده  ود کشتی  رید  ر آل

ها  ها   یار سنگین  وده و مشکات زیادی در خشکی و رودخانه معتقد است که این مالیات

هایی که مر و   ه   از در گزارشی دیگر از صولی آمده است که مالیات 3وجود آورده  ود. ه 

این  3زوب،  ه مقدار ژانصد دینار  ود.ق و در زماب امیر تو333رودخانه دجله  ودند، در سال 

 شد.مقدار ژول، م لغ قا ل توجهی مح وم می

هـای کشـتیرانی   ب. عوامل طبیعـی مـؤثر در کـاهش کـارایی اقتصـادی فعالیـت      

 های عراق رودخانه

 . باد2

رفتت.  ها  ه شتمار متی  شدت و جهت وزش  اد، در مواردی مانعی جدی در حرکت کشتی

ق چنتین توصتیف   373 ماد در شرا حتواد  ستال    کشتیرانی را ا ننقش این مونوی در 

جهت حرکت  5«ژه، گفتند که  ه آب محله ژناه  ریم که  اد، مانع حرکت ماست.»نموده: 

                                              

  .279. همان، ص1

  .233. همان، ص2

 . 113، صاحان الت اسی   ی مرر ف اسقالی . م دسی، 3

 . 271، صاخبار الراضی  اهلل والمت ی  اهلل یا اخبار الدولف الرباسیف. ال ولی، 3

 . 31و29، صتاریخ مدینف الاالمغدادی،  کر الخطیب الب ا ی  ن رلی  ن . احمد4
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گردیتد، متتأشر     ادها و شدت آنها،  ا توجه  ه موقعیت و مکاب وزش که از آنجتا آغتاز متی   

هتا حاصتل    امتدهای منفتی ایتن طوفتاب    شد  چراکه  ادها  ر ایجاد طوفاب و آنچه از ژی می

ها را  ا مشتکل مواجته    داد و حرکت کشتی شد، نقش داشت و گاهی دید را کاهش می می

ها در چنین شترایطی، غیترممکن  تود و     ساخت. شکی در آب نی ت که حرکت کشتی می

در  یتاب   اخ ار من ذهتب  یشکرات الکهب فانجامید. مهلف  ها  ه طول می گاهی نیز مدت

مانند آنها از ق تل  ترای      آورده است: وزش  ادهای شدید که  ه131ق/373سال حواد  

که مدت ژنجاه روز ادامه داشتته و منتاطق    طوری مرد  آب زماب در  راق مشهود ن وده   ه

  داد،  صره، کوفه و واسط را در  رگرفته و محصوالت کشاورزی را از  ین  رده و تا منطقه 

نمود و  ازارهتا را  ته تعطیلتی     ادها زندگی مرد  را منتل می یافت. اینموصل امتداد می

هتا را از جتا     ود که درختتاب و ننتل   وزش  ادها گاهی چناب شدید و  ا قدرت  2کشاند.می

که ژانصتد   طوری گرفت   هق،  ادهای شدیدی در  صره وزیدب می715کند. در سال   َرمی

هتای رود   ت رود قنتدل  َرکنتد و از کنتاره   دس اصله ننل را در کناره رود الح ین در ژایین

هتا در چنتین ونتعیتی،     حرکت و ستیر کشتتی   7قندل نیز یکصد اصله ننل را از  ین  رد.

ق نیتز آمتده استت کته     712داد. در ذکر حتواد  ستال    احتمال غرق شدب را افزایش می

 تاد   قهرمانه، مادر المقتدر خلیفه   اسی، در کشتی تفریحی خود در زیر ژل  ه  لت وزش

 3شدید غرق شد.

 ها . سیالب1

های  ها نیز در  رخی مواقع، نقش مهمی در تعطیل کردب کشتیرانی در رودخانه سیام

ها و  تاال رفتتن آب، ست ب تنریتب     که افزایش میزاب آم رودخانه طوری  راق داشتند   ه

                                              

 . 147، ص3، جشذرات الذهب  ی اخبار من ذهبرماد،   ن . ا و الح ربدالحی الحنبلی1

 .131، ص11، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 2

 . 9، صصلف تاریخ الطبریالفضل الهمذانی،  ا ی  ن . محمد ن ربدالملک3
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اقع،  ته  کشاند.  عضی مو ها را  ه تعطیلی می ها شده و سیر و حرکت کشتی ها و گکرگاه ژل

هتا در   ها در زماب ستیام، از حرکتت کشتتی    ها و گکرگاه دلیل احتمال ریزش ناگهانی ژل

 متاد حن لتی چنتین گتزارش داده کته در ستال        شده استت. ا تن   ها جلوگیری میرودخانه

ها  که ژل ای گونه   در روزگار خافت مأموب، آم رودخانه دجله سیا ی شد   ه132ق/725

 .2ب نمودها را تنری و گکرگاه

 ردند،  ه شتمار    نواب وسیله نجاتی که مرد   ه آنها ژناه می ها  ه  ا وجود اینکه کشتی

ها،  ا خطراتی همراه  ود و یکی از موانتع   رفت، اما سوار شدب  ر آنها در هنگا  سیام می

شتدت   ق، که رودخانه دجلته  ته  216آمد. در حواد  سال  در  را ر کشتیرانی  ه ح ام می

از  7ها  رای حفاظت از آنها ممانعت شتد.  شده  ود از   ور و مرور مرد  در رودخانه سیا ی

ژتکیر  توده    سنتی امکتاب  تواب استن ا  کرد که کشتیرانی در چنین شرایطی،  ه روایت می

 است.

 ها . گِل والی رودخانه3

ی هتا تتأشیر   تیار   ها در رودخانه حرکت کشتی ها،  ر سر ت و والی موجود در آم گِل

 3العترم  دی دجله که دجله کور یتا شتط  والی و ماسه زیاد موجود در دهانه وروداشت. گل

                                              

الجاوزی،    ان  رلای   ن  ؛ ربدالرحمن31، صاخبار من ذهبشذرات الذهب  ی . ا و الح ربدالحی، 1

. مؤلف المنتظ ، خبر از تخریب دو گذرگاه از رود صراه 311، صالمنتظ   ی تاریخ الملوک واسم 

 دهد.ف خبر می331اثر سیالب سال در 

 .27. همان، ص2

و  یانسادها در اواخار ر ار ساسا      دجله و  رات و شکات یرودها انیطغ یامدهایاز پ . یکی3

، دجله و  رات  از آن شیدجله و  رات  ود. پ ییانتها ریرمده در ما ریی روز تغ ،یدوره اسالم لیاوا

 ی ااتالق  یجا یو م ب دجله و  رات، خل شدند ی ارس م جیکارون  ه طور جداگانه وارد خل ،یو ن

مورد  یها ی روز دگرگون یاما در پ ؛ ود یاُ لّه، واق  در شمال   ره کنون یمیشهر قد دست نییدر پا

 



  عراق های رودخانه یرانیکشت های یتفعال یاقتصاد ییعوامل مؤثر در کاهش کارا 826 

در  2.7شتد ها و ورود آنها  ه دهانه دجله متی  شد، مانع از حرکت کشتی)اروندرود( نامیده می

چه   یار که گرفتار    یار خطرناکی وجود دارد  3های آب، خورخانه ای از آ له در رود گوشه

 3گردیدند. آب خور،  ه خور آ لته معترو  استت.    شدند و غرق میو گردام آب می این خور

آلتود  تود و کشتتیرانی در آب     های جنو ی شهر واسط، گل جریاب رودخانه دجله در ق مت

صراحت  ه این مانع مهم اشاره کرده و  ها را  ا دشواری همراه کرده  ود. مقدسی،  ه ق مت

کشت از واسط، گ ترده و وسیع گشتته و حرکتت در آب تتا    رود دجله  عد از گ»نوی د: می

نش تند  ها گاهی در آب محل  ه گل می کشتی شد و سنتی می ر می دست  صره،  ه ژایین

های ژُررسوم و گِل مداو ،  ا ها در حرکت خود در رودخانه کشتی 5«شدند.و یا واژگوب می

                                                                                                          

دجله و  رات  یسفال ریما و ر شددو رود پُ نیدجله و  رات  ا رسو ات انبوه ا  یاشاره، م ب قد

 «دجله کاور » ،و از مجموع آنها وستندیپ گریکدی ه  یو دو رود در منط ف ال رنه امروز ا تی رییتغ

 . ه وجود آمد نیشیپ از م بّ تر یشمال یا آنها در ن طه دیجد ی)شط الررب( و دلتا

 .47، صالماالک والممالکمحمد اسصطخری،   ن . ا واسحاف ا راهی 1

را این گوناه  « آ له» . م دسی، موقریت شهر111، صاحان الت اسی   ی مرر ف اسقالی . م دسی، 2

آ له، شهری است که  ر روی رودخانه دجله در دهانه رودخاناه   اره از سامت    »کند: توصیف می

 « ار دارد.شمال قر

شود و در واقا ،   ها ایجاد می اشد که در دهانه رودخانهخلیج کوچک، پدیده طبیری می . خور یا3

 اشد و در جایی که رودخاناه  اه دریاا     پیشروی آب دریا  ه صورت  ریدگی پهنی در خشکی می

، تشاکیل  رساند ها  ه ه  میری،د یا در محلی که ج،ر و مد آب دریا و یا جریان آب رودخانهمی

، مادخل  دانشانامه جهاان اساالم   ؛ «دجلاه »، مادخل   رهنگ جغرا یا شود )پریدخت  شارکی،می

 ، مر وم رلی پنجه(«دجله»

 . 47، صالماالک والممالک. اصطخری، 3

 . 111، صاحان الت اسی   ی مرر ف اسقالی . م دسی، 4
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کت خود، آم فتراواب را از ستمتِ   که در حر طوری کردند   ه ها  مل میجریاب آم رودخانه

شتد و   هتا کتم متی    که آم در ق مت  قب کشتتی  راندند  درحالی ا تدای کشتی  ه جلو می

ق مت سنگین کشتی که در  قب کشتی  یشتر از ق مت جلتو  توده،  ته کتف رودخانته      

 نواب متانع در  را تر    والی و رسو ات آم که در  عضی مناطق  ه نش ت.  اوه  ر گِل می

ها و هورها نیز که ژُر از نیزار و  لفزار  ودند  کرد،  اتاقها  مل می ها و قایق کشتیحرکت 

نمودند و در نتیجه، س ب   نواب سد و مانعی در  را ر جریاب آم و شدت آب  مل می نیز  ه

 ه  لت آنکه سر ت حرکت کشتی   یار ژایین  2شدند. ها می کاهش سر ت حرکت کشتی

« مَتر دِی »های  لند  ه نا   هایی که  ا چوم ها مج ور  ودند از قایقآمد، صاح اب کشتی می

هتای   تر  ودند و حرکت  ا آب در آم تر و س ک شدند، استفاده کنند  زیرا کوچک هدایت می

هتا و   هتایی ه تتند کته امتروزه در تتاالم      تر  ود. آنها ش یه قایق  مق  رای آنها ساده کم

در حوالی  7 اشد. مورد استفاده مرد  هورنشین می «فمَجاحِیْ»هورهای جنوم  راق  ه نا  

 هایی ژُتر از  و دریاچه   صره و روستاهای نزدیک  ه آب، نیزارها و  لفزارهای  ه هم ژیچیده

 کتترد.  تترای همتتین، از هتتای  تتزرگ را کُنتتد متتی آم وجتتود داشتتت کتته حرکتتت کشتتتی

شتدند،   لتو رانتده متی   ی  ته ج  های   یار  زرگ و  لند وسیله چوم های کوچک که  ه قایق

 شد.استفاده می

هتا نیتز تتأشیرات ختاص ختود را  تر حرکتت         میزاب  مق آم و شدت جریاب رودخانه

هتا   کته  رختی از جاهتای رودخانته     ایگونته  گکاشت   ههای  راق می ها در رودخانه کشتی

 نتواب رودخانته طویتل و وستیع      فرات  ته  غیرقا ل کشتیرانی  ود.  ا وجود اینکه رودخانه

متعتددی تق تیم    بعهای جنو ی آب،  عد از منطقه امن تار،  ته شُت    معرو   ود، اما ق مت

 متق  تودب در    که ایتن کتم   یطور شد   ه  مق می گردید و در نتیجه، آم رودخانه کم می

                                              

 .  111، صحوض الفرات  ی الرراف. سرید حاین رلی الحکی ، 1

 .114، صتاریخ الرراف اسقت ادی. ربدالر،ی، الدوری، 2
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 2رفتت.   نواب مانعی مهتم در  را تر کشتتیرانی  ته شتمار متی       های آب،  ه  رخی از ق مت

همچنین،  7دلیل  مق کم،  رای کشتیرانی مناسب نی ت.های  االدستی آب نیز  ه  ق مت

ها  ای است که در این حونه های گ ترده دارای حونه 3رودخانه فرات در شمال شهر  انه،

کاهند، وجود دارند و این  امل،  ای که از شدت و قدرت جریاب آم رودخانه می جزایر ماسه

این جزیره ها مع رهایی را  ه  3ست.ها شده ا ای س ب   ته شدب راه حرکت کشتی تا اندازه

 5وجود می آوردند که مناسب  رای   ور هر نو ی کشتی ن ود.

 نتیجه

های  راق در دوره   اسیاب،  تا  ها در رودخانه ر ژایه آنچه گفته شد، سیر و حرکت کشتی

های منالفاب،  ا خطرات و موانع   یاری همراه  وده استت و  ترای استتفاده    وجود آشوم

شد. از جمله این  وامل، ها  رای   ور و مرور و یا تجارت، موانعی ایجاد میاز کشتیمرد  

هتای دریتایی را   های  راق و سرقتهای اقتصادی رودخانهتواب کاهش کارایی فعالیتمی

های  تراق  توده استت     های کشتیرانی در رودخانهنا   رد که مانع  زرگی در  را ر فعالیت

هتا و  های م تقر در رودخانته های  راق و ژادگابدزداب،  ه رودخانههای این چوب فعالیت

ها همچوب  صره و آ اداب رسیده  ود.  توارض گمرکتی، از   حتی  ه مناطق مجاور رودخانه

ها و رونق کشتیرانی در  راق  توده استت.  تا وجتود      دیگر موانع کارایی اقتصادی رودخانه

ازرسی تأسیه کرده  ودند، اما تعداد زیاد این اینکه مراکزی  رای اخک  وارض، نیارت و  

                                              

 .113، صالبغداد؛ مدینف الاالم. صالح احمد الرلی، 1

 . 131، صتاریخ الرراف اسقت ادی. ربدالر،ی، الدوری، 2

 اکنون منط ه ماکونی در استان انبار رراف  رلی است. . شهر  استانی رانه، ه 3

 .131، صف اسقت ادیتاریخ الررا. ربدالر،ی، الدوری، 3

 . 433و433، ص9، جتاریخ الرسل والملوک. طبری، 4
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شتدند، نتعف خافتت   استیاب و     مراکز و تعدد نیروهایی که در آب مراکز گماشتته متی  

گردید. در ایتن  تاره،   طور ا ، خود مانعی در راه گ ترش کشتیرانی می ژریشانی اونای،  ه

جا  دهنتد  ال تته موانتع    خلفای   اسی نتوان تند اقدامات اساسی در  رداشتن این موانع ان

 ها، ن  ت  ته  وامتل ان تانی، نقتش      والی رودخانه ها و گل ط یعی، شامل:  ادها، سیام

تتواب  ته   های  راق داشتند  از جمله میتری در کاهش کارایی اقتصادی رودخانهرن کم

 هتای   نواب مانعی  زرگ در  را تر فعالیتت   وزش  ادها و شدت آنها اشاره کرد که گاهی  ه

ها  ها در رودخانه ها و امواج آم ها گرفتارِ طوفاب شدند  چراکه کشتیکشتیرانی مح وم می

های  تراق   ها نیز در  رخی مواقع،  ه تعطیل کردب کشتیرانی در رودخانه شدند. سیام می

هتای اقتصتادی کشتتیرانی در    شدند و از موانع ط یعی در کاهش کارایی فعالیتت  منجر می

 رفت. ق(  ه شمار می333ت237 رم در  صر   اسیاب ) های  راقرودخانه
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