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8 صفحه  از   1   ه  شمار
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     ۰۸/۲۰۱۷  /۰۱                                                                                پوهاند عبدالحی حبیبی  

 اوضاع مالى و اقتصادى افغانستان
 در قرون نخستین اسالمى

عصر خالفت امویان و اوایل دورۀ عباسیان فتوحات اسالمى بافغانستان و بالد سند و هند غربى رسید و در 

بنابران اكثر پیداوار هند از قبیل ادویه وعقاقیر و منسوجات و مصنوعات هندى از مراكز تجارتى ملتان و دیبل 

ار كنونى( و غیره شهرهاى معمور و منصوره و ویهند و ارور )روهرى( و قندابیل )گنداوى( و قزدار )خضد

طوران و وادى سند، براه زابل و سیستان و هرات بفارس و عراق و بالد متمدن عربى مانند بغداد و دمشق و 

غیره بطور تجارت برده میشدند، و بقول اصطخرى و ابن حوقل فانیذ )شكر سپید( قزدار و مكران و طوران 

ق تجارت میشد، و طوریكه البشارى مقدسى گوید: كارخانه هاى )بلوچستان كنونى( در تمام خراسان و عرا

 بزرگ نوع اعلى و سپید دانه دار شكر در طوران بود.

هكذا قوافل تجارتى پنجاب از راه هاى پشتونستان كنونى به كابل و غزنه و خراسان و بخارا و ماوراء النهر 

 میگذشتند، و از انجا اموال چینى را بهند انتقال میدادند.

از امتعۀ معروف تجارتى منسوجات ابریشمى خراسان و مرو بود، كه قوافل آن به چین نیز مى رفتند و بقول 

كه ظروف هندى و آهن خراسان و منسوجات رنگین  (۱)هید این تجارت در عصر عباسیان وسعت تمام یافته بود

ۀ نخى و فیل هند و سند از راه كشمیر، و عود و مشك و دار چینى از چین، و عود و قرنفل و نارگیل و البس

 . (۲)افغانستان به اراضى غربى كشور عربى برده مى شدند

چون به اثر استقرار حكومت اسالمى در خراسان امنیت روى داد، لهذا بالد سامانیان، تجارت چین اندر زیادت 

اوضاع تجارتى  شد،  و هم چون فتوحات سلطان محمود كشور وسیع هند را با ممالك عربى وصل كرد؛ لهذا

 . (٣)تمام خراسان و ممالك آسیاى وسطى پیشرفت نمایانى كرد

ابو زید سیرافى گوید: كه از هندوستان قوافل متواتر به خراسان و از انجا بهند مى آیند. راه این قوافل بزرگ 

ان مى روند و كه از همین جا براه قزدار و كیزكان )قالت( و مكر (٤)زابلستان )وادى ترنك و ارغنداب( است 

براه شال )كویته( و درۀ بوالن و سیبى با سند نیز تجارت میكردند، و منسوجات ساخت هرات بقول ابن اثیر 

 . (٥)شهرت بسزائى داشت

بقول جوزجانى: بلهارى نیز از مراكز تجارتى هند بود كه دران تجار هند و خراسان بودند و تجارت مشك آن 
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لوت و لمغان و دینور )جالل آباد( و ویهند مراكز تجارتى هند و خراسان همچنان جولت و ب (٦)مشهور بود 

بودند، كه امتعۀ تجارتى شهر اول الذكر نیشكر و گاو و گوسپند و از آخر الذكر مشك و گوهر و جامهاى گرانبها 

نیز در  و مقریزى وقتیكه از انواع منسوجات معروف مصر نام مى برد دران پارچه ئى را بنام خراسان (۷)بود

 . (۸)ردیف نفایس زربفت و مخمل و غیره مى شمارد

اما خراسان بقول جوزجانى مؤلف حدود العالم سرزمینى بود آبادان و بانعمت و داراى معادن از سیم و جواهر 

و پیدایش گاه اسپ و جامه ها و پیروزه و داروها و ابریشم و پنبه، كه مركز بزرگ تجارتى آن نیشاپور بود، 

 عۀ مشهور پیداوار شهرهاى خراسان عبارت بودند :اما امت

 كرباس و شیر خشت و دوشاب. از هرات: 

 موبز طایفى            از مالن: 

 كشمش از كروخ: 

 پنبۀ اعلى و جامه هاى قزین و سركه.  از مرو: 

 )سرپل كنونى( اسپان خوب و نمد و تنگ اسپ و زیلو و پالس.  از گوزگانان: 

 و نمد. نبیذ :از تالقان 

 نمد. از كندرم: 

 ترنج و نارنج و نیشكر و نیلوفر.  از بلخ: 

 گوسپند و غله و میوه هاى گوناگون. از تخارستان: 

 نبیذ و میوه. از سمنگان: 

 )پنجشیر كنونى( سیم و نقره. از پنجهیر: 

 پر ده و زیره و جوشن و اسلحۀ نیكو.  از غور: 

 گور.فرشها و زیلو و خرما و ان از سیستان: 

 )مركز بزرگ تجارت هند( میوه هاى خشك و كرباس و صابون. از بست : 

 )زمینداور( زعفران. از درغش : 

 .(٩)سیم و زر و بیجاده و الجورد از بدخشان : 

 المقدسى دربارۀ اوضاع اقتصادى برخى از بالد معلومات مغتنمى دارد كه ازان جمله است: 

كه غیر از انجا یافته نشود. معادن الجورد و بلور و سنگ پادزهر و  بدخشان: معدن جوهریست شبیه به یاقوت

سنگ فتیله كه بدان چراغ افروزند نیز در انجاست. در غزنى نرخها ارزان است و گوشت هاى آن خیلى پاكیزه 

است. بست داراى خرماى اعلى و انگور فراوان و سدر و ریحان، و هرات پیدایشگاه انگور زیاد و میوه هاى 

 اوان و گنجد و دو شاب و پوالد و پسته و انگوزه دیباج و زبیب طایفى است.فر

در مرو : قزو ابریشم و پنبه و گاو و پنیر و شیره و مس و گنجد و زبیب و عسل و انجیر و انار و زاگ و 

 نخود وكبریت و روى و زرنیخ و در غرج الشار نقره و اسپ اعلى و استرودر و الوالج، جوز، پسته، برنج و 

 . (۱۰)شاخ و پوست هاى روباه و معادن طال در پروان و بنجهیر )پنجشیر( پیدا مى شود

ابن حوقل از نان و خرما و انگور و انگوزۀ سیستان، و غالت رخج، و نخیل و انگورهاى بست )تجارتگاه هند( 
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زمینداور( به تخصیص  و زالقان )زله خان كنونى( و فیروز قند )كشك نخود( و سروان )ساروان قلعه كنونى

ذكر مینماید و كشمش و زبیب طایفى كروخ هرات را كه به تمام ممالك تا عراق صادر مى شد خیلى مى ستاید، 

 . (۱۱)و از جامعه هاى نخى كابل كه به خراسان و چین و سند برده مى شد و معادن آهن این جا خبرى میدهد

ان )شبورغان كنونى( در كشور عباسیان خیلى شهرت فون كریمر محقق المانى گوید: كه شمشیرهاى شبرق

. نمد و مفروشات پشمى )گلم( تالقان و قالین (۱۲)داشت و شمشیرهاى مهند )هندى( نیز ازین راه تجارت میشد

 . (۱٣)آنجا شهرتى داشت و از منسوجات گرم آن رداء و عباء مخصوصاً مستعمل بود

مراكز تجارت و بازرگانى بودند دلیل اند بر ترقى زراعت و شهرهاى معظم كه در خراسان و سیستان و زابل 

 آبیارى و تجارت و صنعت.

تاجایى كه از اوراق تاریخ مستفاد مى شود، دولت اموى و آل عباس بغداد، عایدات ذیل را بصور خراج و جزیه 

 و زكاه و خمس غنایم و عشور و عایدات زمینهاى مخصوص ازین سرزمین داشت:

( ۲۰۰۰۰( غالم. )۱۰۰۰( حیوان باربر دار. )٤۰۰۰( قطعه نقره. )۲۰۰۰( درهم. )۲۸۰۰۰۰۰۰از خراسان: )

 ( رطل هلیله.٣۰۰۰۰لباس. )

 ( هزار رطل فانیند )شكر سپید(.۲( دست لباس. )٣۰۰( درهم. )٤۰۰۰۰۰۰از سجستان: )

 . (۱٤)( درهم٤۰۰۰۰۰از طوران و مكران: )

 دولت عباسیه چنین بود: اما بقول قدامه بن جعفر در حالت صلح عایدات

 سى و هفت ملیون درهم.  از خراسان :

 یك ملیون درهم.  از سجستان :

 . (۱٥)یك ملیون درهم از طوران و مكران :

اما مؤلف نامعلوم تاریخ سیستان، عمل سیستان را پس از اسالم بقرار صلح در قدیم چنین مى نویسد: از كورتهاى 

 ن، نوزاد، زمینداور، اسفزار و خجستان : الف الف درهم )یك ملیون(.سجستان، بست، رخد، كابل، زابلستا

 . (۱٦)هـ سى و هشت ملیون درهم ۲۱۱عمل خراسان تا غایت حد اسالم، بروزگار عبدهللا بن طاهر در حدود 

( درهم است، كه ٥٣٩۷۰۰۰با زهمین مؤلف در شرح مالیات سیستان گوید: كه تمام خراج سیستان به اندازۀ )

 . (۱۷)( درهم از انواع خراج است٥٣۱۲۰۰۰( درهم عایدات خالصه و جزیه و باقى )۸٥۰۰۰جمله )از آن

هـ( از روى اسناد معتبر رسمى معلومات مهمى را فراهم آورده كه سازمان  ۲٣۲اما ابن خرداذبه در حدود )

است، پول طالیى دینار ادارى و مالیاتى در بار خالفت همان بود، كه قبل  از اسالم در خراسان رواج داشته 

نقره داشت. در مالیات جنسى كیلى معمول بود، كه  ٩۷،۲طال داشت، و پول نقره درهم بود كه  ۲٥،٤بود، كه 

كر )بضم اول( میگفتند معادل شش خروار، و ابن خرداذبه درامد سرزمین هاى شرقى خالفت را چنین نگاشته 

 است :

 ( درهم.٦۷۷٦۰۰۰)               سیستان :

 ( درهم.۱٤۷۰۰۰) رخج و زابلستان و زمینداور تا تخارستان :

 ( درهم.٣۰۷٤۰۰)               سرخس :

 ( درهم.۱٤۷۰۰۰)               مروشاهجان:



  

 

 

 8از 4

 ( درهم.٤۲۰٤۰۰)               مرورود: 

 ( درهم.٤٤۰۰۰۰)               بادغیس: 

 ( درهم.۱۱٥٩۰۰۰)  هرات و اسفزار و گنج رستاق: 

 ( درهم.٥٥٩٣٥۰)   نگ )غرب هرات(:فوش 

 ( درهم.۲۱٤۰۰)             طالقان بین مرو رود و بلخ: 

 ( درهم دو هزار گوسپند.۱۰۰۰۰۰) غرجستان میان هرات و مرو رود و غزنه:  

 ( درهم.۱۰٦٦۰۰) نواحى تخارستان بین بلخ و جیحون: زم   

 ( درهم.٥٥۰۰۰)               فاریاب: 

 ( درهم.٤۰۰۰)   غن ؟(:قبروغن )قته  

 ( درهم.۱٥٤۰۰۰)    گوزگانان: 

 ( درهم.۲۰۰۰)     بونذه: 

 ( درهم.۲۰٦٥۰۰)    برمخان و بنجار: 

 ( درهم.۱٩٣٣۰۰)  ختالن و بلخ و كوهستان آن:  

 ( درهم.۲۰۰۰)               مندجان: 

 ( درهم.۱۲٣۰۰)     خلم : 

 .( درهم۱۲٦۰۰)              روب و سمنگان: 

 ( درهم.۱۰۰۰۰)    ریو شاران:  

 ( درهم.٥۰۰۰)     بامیان: 

  كنیز بقیمت ششصد هزار     ۲۰۰۰( درهم نقد و۲۰۰۰٥۰۰)     كابل: 

 درهم

 ( درهم.۱۰۰۰۰۰۰)     مكران: 

 ( درهم.٤۰۰۰۰)     شغنان: 

 ( درهم.۲۰۰۰۰)     واخان: 

 ( درهم.۱۰۰۰۰)              كست )خوست(:  

 . (۱۸)( درهم٣۲۰۰۰)     اخرون: 

این احصائیۀ ابن خرداذبه عایدات دولتى را در اوایل دروۀ اسالمى اموى و عباسى نشان میدهد اما المقدسى از 

 وضع هنگام پیدایش دولت هاى خراسانى چنین مى نویسد:

الشار و جوزجان اقالیم خراسان در دست آل سامان اند و بایشان خراج دهند مگر امیر سیستان و خوارزم و غجر 

و بست و غزنین و ختل هدایا فرستند. سیستان در دست آل لیث و غرج در دست شار، و جوزجان در دست آل 

فریغون و غزنین و بست در دست اتراك است. خراج و خان چهل هزار درهم و اصل خراج خراسان چهل و 

 چهار ملیون وهشت صد هزار و سى درهم بازواید ذیل است:

تخته. كه برفى نفر غالم  ۱٣۰۰دواب و گوسپند، یكهزار و دوازده غالم، البسه و تخته هاى آهنى بیست هزار 
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هشتاد تا صد درهم و بر كنیزان توركى بیست تا سى درهم و بر اشتر دو درهم و بر قماش یك درهم و بر نقرۀ 

 . (۱٩)قالبى یك درهم  تا نیم درهم مالیات اخذ مى شده

 سى داده تفاوت مالیات و عایدات در دورۀ یكصد سال بعد از ابن خرداذبه ظاهر است :از اعداد ذیل كه المقد

 ( درهم.٩٤۷۰۰۰)   خراج سیستان :

 ( درهم.٦۰۰۰۰۰)    غزنه :

 ( درهم.۱٥۰۰۰۰۰)             كابلستان :

 ( درهم.۱٩٣٣۰۰)              بلخ :

 ( درهم.۱٩٣٥٤۲۱)             هرات :

    ( درهم.۱۱٣۲۱۸٤)                       مروشاه جان :

 ( درهم.۱۲۰۰۰)               خلم :

 ( درهم.۱٥٦٤٣۲)   طخار و بامیان :

 ( درهم.۲۲۰٤۰۰)    جوزجان :

 ( درهم.۱۰۰۰۲٣۷)    مروالرود :

 ( درهم.٩۰۰۰۰)    سرخس :

 . (۲۰)( درهم۱۰۰۰۰۰۰)    مكران :

ى آمد از اهل ذمه و ارباب ادیان دیگر سماوى غیر از اسالم گرفته درین عایدات مبالغى كه از جزیه بدست م

مى شد، و بقول امام ابو یوسف در خراسان فى نفر سه دینار معین بود كه فقراء و نیازمندان از آن مستثنى 

 . (۲۱)بودند، و این مبلغ در عصر عبدالملك اموى مقرر شده بود

از یكجریب تاكستان ده درهم و از نخلستان هشت درهم و از اما در قسم خراج بقول مقریزى در عصر اموى 

نیشكر زار شش درهم و از میوه زار پنج درهم و از گندم زار چار درهم و از زمین خو دو درهم مالیه اخذ مى 

 . (۲۲)شد

حاالً ما از مطالعات تاریخى فوق یك نتیجه مى كشیم: مجموعۀ عواید مالى دولت عربى از اراضى خراسان از 

 ٣٩نیشاپور تا مجارى سند و از جیحون تا بحیرۀ عرب بقول قدامه و مړلف نامعلوم تاریخ سیستان در حدود 

 ملیونملیون، و بقول خرداذبه در حدود بیست  ٣٥ملیون درهم بود، بقول الحهشیارى و ابن خلدون در حدود 

ملیون تخمین كرد. اگر بقول مقریزى وزن هر ده درهم را شش  ٣٣بود. كه حد متوسط آنرا میتوان از سى تا 

ملیون درهم را در حدود دو ملیون افغانى كنونى تخمین مى توان  ٣٣تا هفت مثقال نقره بشماریم قیمت هیمن 

 كرد.

 تخمین مصارف در یكى از والیات افغانى:

لت هاى عربى از خراسان معلومات متفرق طوریكه در باال گفته شد دردست است. اما راجع به عواید مالى دو

از مصارف آن اطالعى نداریم. تنها مړلف نامعلوم تاریخ سیستان فهرست دقیقى را از مصارف دولت در 

مى  سیستان داده است، كه میتوان ازان انواع و اندازۀ مصارف حكومت را دران عهد فهمید، و ما آنرا ذیالً 

 آوریم، تا فى الجمله موازنۀ كوچكى از بودجۀ دولتى یكى از والیات آن عهد بدست آید :
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و مصارف آنرا چنین شرح   (۲٣)( درهم بقلم داد٥٣٩۷۰۰۰مؤلف مذكور عمل خراج سیستان را در حدود )

 میدهد :

 درهم ۲۰۰۰۰۰  خاص براى سلطان )مصارف دربارى شاهى(

 درهم ۲۰۰۰۰۰  دریاى هلمند( راست كردن تیموق؟ )شاید بند

 درهم.  ۱۲۰۰۰                        راست كردن باره )قلعه(    

 درهم. ٤۰۰۰             راست كردن كورها )خرابى هاى سیالب(

 درهم ٥۰۰۰۰    راست كردن قالع پراگنده

 درهم. ۲۰۰۰۰     براى محبوسان      

 درهم. ٣۰۰۰۰                      (۲٤)مصارف ماه رمضان در مسجد جامع

 درهم ۲۰۰۰۰    براى موذنان تمام سیستان 

 درهم. ٥۰۰                   خریدارى صد نفر بنده براى آزاد كردن هر سال

 درهم. ۱۰۰۰                         مصارف بیمارستان )شفاخانه(

 درهم. ۲٥۰۰۰                بستن بندها

 درهم. ٣۰۰۰۰                              )پولیس(والى شرطه 

 درهم. ٥۰۰۰۰                      بندار خراج و دبیران او )رئیس مالیه(

 درهم. ۲۰۰۰۰    طاحب مظالم )غالباً عدلیه(

 درهم. ٣۰۰۰۰   ریگ بستنها )بندها براى دفع ریگ(

 درهم. ٥۰۰۰۰   پرن )سد خاكى در معبر رودها(

 درهم. ٣۰۰۰۰   یها و معبركشى هاى هلمندپلها و جو

غیر از مصارف معین مذكور كه مړلف تاریخ سیستان اشاره میكند، بقیۀ عایداد را برجاى نهادندى و ذخیره 

كردندى براى ابناى سبیل و ضعفاء نفقات و جامۀ غرباء و مصارف دیگریكه باختیار والى بودى، و در دادن و 

 . (۲٥)یق و معمانى هاى عیدها  و بخور و غالبه نیز مصرف شدىامها و تعمیر خرابى ها و غر

 از روى احصائیۀ تاریخ سیستان بودجه یكسالۀ آن والیت چنین بدست مى آید :

 درهم ٥٣٩۷۰۰۰     عایدات دولتى 

 درهم. ۷۸۱٥۰۰       مصارف

 درهم. ٤٦۱٥٥۰۰    باقیمانده پس انداز خالص

ولت در مقابل درآمد خیلى ناچیز بود، و شاید مؤلف تاریخ سیستان این و ازین تابلو آشكار است كه مصارف د

احصائیۀ را از وقتى داده است كه سیستان آزادى داشته و مستقیماً باخالفت بغداد ملحق نبود، واال شاید در عصر 

رمغان فت اخالفت بقیۀ همین مبلغ درآمد دولت به خزانه بغداد نقل مى شد و یا بصورت تحف و هدایا بدربار خال

 میگردید.

 :مسكوكات و اوزان و اكیال

عالوه از مسكوكاتیكه در دولت اموى و عباسى بنام خلیفه در تمام والیات اسالمى ضرب شده در خراسان 



  

 

 

 8از 7

تامجارى سند، برخى از مسكوكات سابقۀ دولتهاى غیر اسالمى نیز رایج بود و گاهى بر مسكوكات سابقه شاهان 

 ائى و مقامى گندهارا و باختر و زابلستان نام خلیفه و كلمۀ طیبه را هم ضرب میكردند.ساسانى یا   شاهان بود

طوریكه مقریزى شرح میدهد: در عصر اسالمى حضرت عمر فاروق، نخستین بار مسكوكاتى را بشكل و 

ین صورت دراهم كسروى )ساسانى( نشر كرد و بران الاله االهللا وحده و محمد رسول هللا را نوشت، وزن ا

 دراهم هر ده درهم شش مثقال نقره بود، و حضرت عثمان بران هللا اكبر را نوشت.

در عصر امیر معاویه، زیاد بن ابو سفیان در بصره و كوفه دراهمى را رواج داد كه هر ده درهم آن هفت مثقال  

گردن وى نقره داشت. و سكۀ كه در دمشق از طرف امیر معاویه ضرب گردیده شكل انسانى داشت كه در 

شمشیر حمایل بود، در عصر اموى معصب بن زبیر نیز در عراق بر اساس دراهم اموى سكه زد، و عبدالملك 

اموى نیز بذریعۀ حجاج در عراق دراهم مصورى را بوزن هر درهم شش دانگ )دوانیق( رواج داد، كه بران 

 . (۲٦)قل هوهللا احد نیز نوشت

اسالمى هر یكى از شاهان طاهرى و سامانى و صفارى مسكوكات  اما در خراسان عالوه بر رواج مسكوكات

طالئى و نقره برسم الخط كوفى با نام شاه و خلیفه رواج داده بودند، و بسی از سكه هاى مضروبۀ شاهان سابقه 

ساسانى و دودمانهاى محلى دیده شده، كه بران عالوه بر نقوش سابقۀ آن بخط كوفى عالیم اسالمى را هم ضرب 

و مروج ساخته اند. حتى در عصر سلطان محمود برخى از مسكوكات برسم الخط سنسكریت هم ضرب  داده

شده و در الهور بنام محمود پور سكه زده است، و شهرهائى كه دارالضرب بوده: غزنه، پروان، نشاپور، 

 . (۲۷)هرات، جوزجان، بلخ و لوالج )تخارستان(، زرنج، بست و غیره اند

ابن حوقل از مسكوكات رایج در سمت مشرقى افغانستان تا مجارى سند سكۀ بود بنام قنهرى بقول اصطخرى و 

یا قنهریات و القندهاریات ابن حوقل كه منسوب به گندهارا سرزمین بین كابل و راولپندى بود، و این مسكوكات 

د. و نیز ضرب میكردن را حكمرانى اسمعیلى ملتان و لودیان آنجا كه پیش از عصر سبكتگین حكمرانى داشتند،

 (۲۸)وزن هر قنهرى مساوى پنج درهم عراقى بود، و همچنین مسكوك خالص طالئى مساوى سه درهم هندى بود

 و تا چهل سال قبل مسكوكات )قندهارى( را بین خود مروج داشتیم. (۲٩)و قنهرى در غزنین نیز رواج داشت

ره و ملتان و قندهار و طوران  مساوى من مكى بود، قراریكه المقدسى اشاره میكند معیار وزن "من" در منصو

من كه در كیج و طوران رواج داشت بقول او در ویهند كنار اتك  ٤۰و پیمانۀ دیگر را "كیجى" میگفتند مساوى 

نرخها آنقدر ارزان بود كه سى من عسل را به درهمى فروختندى و در مـلتان سى من نان به یک درهم و هـم 

 ن فانیذـسه م

)شكرسپید( بیك درهم بود، و هم در اراضى مشرقى افغانستان تا ملتان كیلى بنام )مطل( مساوى دوازده من  

 . (٣۱( )٣۰)روائى داشت
 

 :ماخذ
 

 ٣۷. تاریخ تجارت در عصر اموى ص ۱

 .۱۱۷. حصاره االسالم فى دارالسالم ص ۲

 .٣/٣۲۲. تاریخ السالم السباسى ٣

 .۲۰۱. كتاب ا لهند و السند ٤
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 الكامل .٥

 .٤٣. حدودالعالم ٦

 .٤٦. ایضاً ۷

 .۱/٤۱۷. خطط مقریزى ۸

 . حدودالعالم.٩

 ببعد. ٣۰۰. احسن التقاسیم ۱۰

 ببعد. ٤۱۸. صوره االرض ۱۱

 .۲۲. تهذیب مشرق در عصر خلفاء ترجمه اردو، ص ۱۲

 .۲۱٣. صوره االرض ابن حوقل، ص ۱٣

 ۲/٥٣تاریخ التمدن االسالمى جرجى زیدان  و ۲۸۸ - ۲۸۱. كتاب الوزراء و الكتاب الجهشیارى، ص ۱٤

 بحوالت ابن خلدون.

 .۲٤٩. كتاب الخراج ۱٥

 .۲٦. تاریخ سیستان ۱٦

 .٣۱ - ٣۰. ایضاً ۱۷

 ببعد. ۲۰۰. مسالك الممالك ابن خرداذبه و تاریخ تمدن ایران ساساني ص ۱۸

 ببعد. ۲٦٥. احسن التقاسیم ۱٩

 .٣٤۰. ایضاً ۲۰

 .۲٣. كتاب الخراج ۲۱

 ببعد. ۲/۱۱٩یزى . مقر۲۲

. این عمل بقول شهزادۀ صفارى شاه حسین بن ملك غیاث الدین مړلف احیاء العلوم در عهد شاه رخ میرزا ۲٣

 تیمورى به هشت ملیون و پنجصد و دوازده هزار درم یك مثقالى نقره میرسید.

 . بهرقارى و خادم و محافظ مسجد در ماه رمضان فى نفر بیست درهم.۲٤

 ببعد. ٣۲سیستان . تاریخ ۲٥

 . نقود االسالمیه مقریزى نسخۀ خطى مكتبه الظاهر دمشق.۲٦

 .۱. لنگورت دیمز، انسكلوپیدى اسالمى ج ۲۷

 و انسكلوپیدى اسالمى. ٣۲۱. مسالك الممالك اصطخرى و صوره االرض ابن حوقل ۲۸

 .٤۸۱. احسن التقاسیم ۲٩

 . ایضاً.٣۰

 .۱۲- ۱ص  ش، شمارۀ هشتم، ۱٣٤۱. مجلۀ آریانا، سال ٣۱
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