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تجارت یمن در قلمرو رسولیان (858 -626ﻫ)
ابراهيم محمدی
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دانشجوی دكتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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هادی عالم زاده
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استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده

S
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یمن بهسبب موقعيت ممتاز جغرافيایی و قرارداشتن بر سر راههای تجاری شرق و غرب ،بهویژه مسير جاده
بخور پيوسته مركز صادرات و واردات كاالهای مختلف بوده است .با سلطه رسوليان (858 -626ه) بر

o
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یمن ارتباطات بازرگانی با مناطق گوناگون ،بهویژه هند ،مصر و حجاز رونق بيشتری یافت؛ بازرگانان كاالها
و محصوالت یمن را از طریق دریا و پس از گذر از بنادر و جزایر متعدد به بنادر هند و مصر میرساندند و
در برگشت ،كاالهای گوناگون آن مناطق را به یمن وارد میكردند .عالوه بر تجارت با هند و مصر ،یمن از

v
i
h

طریق زمين و دریا با مناطق داخلی جزیرةالعرب بهویژه حجاز هم ارتباط تجاری داشت .این مقاله در پی
پاسخگویی به این پرسش است كه رونق تجاری یمن در دوره زمامداری رسوليان معلول چه عواملی بوده
است؟ یافتههای تحقيق ،نشان میدهد كه در این دوره ،تجارت یمن شرایطی متفاوت با دورههای پيش از آن

c
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را تجربه كرد؛ زیرا بهعلت استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد ،راههای تجاری این مناطق ناامن گشت و
ّ
كارمی كه تجارت ميان
در نتيجه راه تجاری دریای سرخ اهميت یافت؛ این تحول مهم و ظهور تجار ِ
سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را از طریق دریای سرخ در اختيار و انحصار خود داشتند،
سبب رونق فعاليتهای تجاری در منطقه یمن گردید.

A

ّ
کلیدواژهﻫا :تاریخ تجارت در یمن ،رسوليان ،تجارت دریای سرخ ،تجارت اقيانوس هند ،تجار كارمی.
 .1تاریخ دریافت ،9311/1/1 :تاریخ پذیرش1395/4/9 :

 .2رایانامهmohammadi_ebrahim2000@yahoo.com :
 .3رایانامه (مسؤول مکاتبات)hd.alemzadeh@gmail.com :
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مقدمه
یمن سرزمينی است كه از غرب به دریای سرخ ،از شرق به دریای عمان ،از شمال به طائف
و از جنوب به دریای عرب و اقيانوس هند محدود است .این سرزمين كه به عربستان
ََ
خوشبخت 4نيز شهره است دارای بنادر مهمی چون عدنِ ،5مرباط 6و مراكزی اقتصادی چون
ّ
َت ّ
عز 2و َصنعاء 8بود .انواع محصوالت صنعتی و زراعی فراهمشده در این مراكز ،توسط تجار
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و بازرگانان به مناطق مختلف در شرق و غرب مانند هند ،چين ،مصر و حجاز و
سرزمينهای دیگر صادر میشد.
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تجارت در این دوره ،بر شبکهای از راههای كاروانرو و شهرهای بندری متکی بود.
ّ
موقعيت جغرافيایی و نقش واسطهای یمن ميان تجار شرق و غرب و انتقال كانونهای
تجاری از خليج فارس به دریای سرخ در آغاز سده هفتم هجری ،بهدليل ناامنی ناشی از

o
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 .4فياض.5 ،
َ
َ .5عدن ،از جمله شهرهای بندری مهم یمن است كه در جنوب غرب یمن و كنار دریای عرب واقع است .اهميت
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این شهر هم ناشی از وضع جغرافيایی و طبيعی آن بود؛ چون در مسير كشتیهایی قرار داشت كه از اقيانوس هند عازم
دریای سرخ و قلمرو دولت روم یا سواحل آفریقا و مراكز بازرگانی آنجا بودند و میتوانستند پس از طی مسافتهای
زیاد در آنجا لنگر انداخته و بهرفع نيازهای خود و هم به مبادله كاال و دادوستد بپردازند .همچنين عدن یکی از مراكز
تجاری مهم بر سر راه بخور بود و عطریاتی چون عود ،كندر ،مشک ،كافور ،عنبر و َورس (گياهی چون كنجد) و

c
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غالب كاالهای وارداتی هند و چين در آنجا یافت میشد (مقدسی101، 98 ،؛حميری.)408 ،
ِ .6مرباط ،ادریسی آن را بهصورت ِم َربط ضبط كرده است ( ،)25/1شهری در جنوب یمن كه ميان حضرموت و عمان
قرار داشت (قزوینی61 ،؛ بروسوی.)584 ،
َ
َ َُ
َ
 .2ت ِع ّز ،شهر منطقه كوهستانی جنوب یمن است .این شهر بر دامنه جبل ص ِبر (عدینه) واقع است .هرچند تاریخچه
بنای این شهر به روایتی به سده سوم هجری باز میگردد ،اما اهميت و شهرت و رونق آن از اواخر سده ششم هجری

A

بهبعد در دوران ایوبيان یمن (حک626-569 .ه) و دوران رسوليان (حک858-626 .ه) كه این شهر را پایتخت
خود قرار دادند بهچشم میخورد (مقحفی69 ،؛عمارۀ.)148 ،
َُ
َ
َ
َ .5صنعاء ،مركز منطقه كوهستانی (جبلالسراة) یمن و در ميان دو كوه عيبان و تقم واقع است؛ این شهر بهلحاظ
قدمت و عظمتش در دوره اسالمی از مراكز مهم یمن به شمار میرفته است .صنعاء پایتخت یمن بود و در یمن ،تهامه
و حجاز شهری بزرگتر ،پرجمعيتتر و پربركتتر از شهر صنعاء نبوده است (ابن رسته122 ،؛ مقحفی.)252 ،
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استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد 9،به اهميت راه تجاری دریای سرخ ،خاصه یمن،

افزود؛ 10در این سده كاروانهای تجاری پس از بارگيری از شرق دور به اقيانوس هند و سپس
از طریق دریای سرخ به دریای مدیترانه میرسيدند و در اروپا بارهای خود را تخليه می-
كردند.

11

كارمی( 12مسلمان ،مسيحی و
همچنين در این دوران فعاليتهای تجاری بازرگانان ِ

D
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یهودی) ،تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوسهند را منظم و پررونقتر میكرد كه
شکوفایی اقتصاد و تجارت در عهد رسوليان را در پی داشت.

S
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با وجود اهميت موضوع تجارت یمن در قلمرو رسوليان ،تا كنون پژوهش مستقلی در

مورد روابط تجاری و حتی سياسی یمن در این دوره انجام نشده است و تنها در البهالی
منابع و مآخذ ،اشاراتی گذرا به این موضوع دیده میشود.

o
e

iv

 .9منابع بهتفصيل به حمالت بنيانكن مغوالن و تسلط آنان بر شهرها و راههای آسيایی پرداختهاند (رشيدالدین فضل
الله1053-1050/2 ،؛ ابن اثير.)394-358/12،

h
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.10بادكوبه و تاجبخش86 ،؛ نيز نک .وثوقی165 ،؛ همچنين این نکته را باید متذكر شد كه در سده پنجم هجری نيز
تجارت خليج فارس و موقعيت دریایی این آبراه مهم بينالمللی با افول جدی مواجه شده بود كه در این ميان،
فاطميان مصر نقشی اساسی در تغيير جهت تجارت بينالمللی از خليج فارس به سمت دریای سرخ بر عهده داشتند.
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آنها بهخوبی با بهرهبردن از ضعف خالفت عباسی ،ضعف ایالت فارس ،كمتوجهی به سواحل جنوبی ایران در اواخر
عهد آلبویه و دوره سلجوقيان بهتقویت نفوذ خود در سواحل دریای سرخ و اقيانوس هند پرداختند (خليفه.)214 ،
 . 11بازرگانان پس از رسيدن به دریای سرخ از دو راه خود را به اروپا میرساندند :راه نخست ،از طریق صحرای سينا
به دمشق و سپس به دریای مدیترانه و اروپا بود و دیگری پس از عبور از رود نيل به قاهره و اسکندریه و سپس به دریای
مدیترانه و ارو پا متصل میشد (.)Heyd,1/306-307, 2/28-29

 .12پژوهشگران تاكنون نتوانستهاند معنای مقبولی برای كلمه كارم یا كارميه كه در منابع عربی و اسناد گنيزه وارد
شده ،بيابند .گویتن معتقد است كه این كلمه غيرعربی است و در زبان تاميلی در جنوب هند وجود دارد و بهمعنی
اعمال و شغلهاست و چون روابط اصلی خاورميانه با ساحل هند شرقی بر پایه روابط تجاری بوده احتمال دارد كه
این نام بر صاحبان كشتیها و بازرگانانی كه به این سرزمينها تردد داشتهاند اطالق شده باشد (لبيب.)406 ،
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تاریخ سیاسی رسولیان (حک626 .ـ 858ﻫ)
در مورد اصل و تبار رسوليان ميان مورخان همواره اختالفنظر وجود داشته است .برخی
رسوليان را از نسل سالطين ّ
غسانی 13دانسته 14و برخی از تركان؛ 15تنها مقریزی آنان را كرد

تبار شمرده است 16.اشاره ابن حاتم (د 252ه) ،یکی از دیوانيان دولت ایوبيان و رسوليان ،به
ُ
انتساب بنورسول به غز -ترک كه در عنوان كتابش ،السمط الغالى الثمن فى أخبار الملوک
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من الغز بالیمن ،بهچشم میخورد ،مؤیدی است بر ترک بودن آنها؛ مضافا نبود دالیل كافی
برای انتساب آنان به غسانيان ،بررغم اقدام به جلب حمایت قبایل یمنی در این نسبسازی،

S
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این مدعا را مخدوش میسازد.

نام رسوليان از لقب محمد بن هارون نيای این خاندان برگرفته شده است كه بهسبب

ابراز لياقت و اعتماد در رسالت خليفه عباسی به رسول ملقب شد 12.نورالدین عمر ،نواده

o
e

محمد بن هارون ،تا 626ه كه المستنصر خليفه عباسی او را پس از مرگ مسعود ،آخرین
امير ّایوبی در مکه ،به امارت یمن گماشت ،به سالطين ایوبی وفادار ماند و از این پس ،با
لقب الملک المنصورَ ،زبيد را پایتخت خود قرار داد ،اما توانست استيالی خود را بهنواحي

v
i
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كوهستانی بسط دهد و ّ
تعز و صنعا را نيز از دست امامان زیدی خارج سازد 18.وی سپس بر

مکه دست یافت و قلمرو خود را از حجاز تا حضرموت گسترش داد 19.بدین طریق رسوليان

c
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 .13غسانيان :منسوب به قبيله غسان اند كه از جنوب جزیرةالعرب به سمت شمال و شامات كوچ كرده و با تسلط بر
برخی اراضی شامات ،دولت غسانی را پیریزی كردند و تحت حمایت روميان بر این نواحی فرمان میراندند .آخرین
َ
آنان ،جبلة بن ایهم است كه با پذیرش اسالم با روميان وارد نبرد شد (خزرجی36 ،24/1 ،؛ همدانی.)329-326 ،
 .14ابن عبدالمجيد139 ،؛ خزرجی.32-36/1 ،
 .15ابن تغری بردی.396/2 ،
 .16مقریزی.29 ،
 .12خزرجی.32/1 ،
 .18همو.204 ،
 .19فاسی.344/6 ،
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در دنيای اسالم و خارج از آن اهميت و جایگاهی درخور توجه یافتند ،چنانكه سفيرانی با

مقاصد تجاری از چين به یمن میآمدند 20كه افزایش روابط فرهنگی و سياسی آنان با
ایوبيان و مماليک مصر را در پی داشت.

21

قدرت سياسی و شکوه فرهنگی و اقتصادی رسوليان از اواخر قرن هفتم تا سده هشتم
هجری بهاوج خود رسيد .سالطين رسولی در شهرهایی چون ّ
تعز و زبيد ،بانی عمارات
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بسيار شدند و از عدن با سرزمينهای دوردستی چون هند ،جنوب شرقی آسيا ،چين و مصر

دادوستد تجاری برقرار كردند؛ 22اما بعد از مرگ الملک الناصر احمد در 822ه رسوليان
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نتوانستند استيالی خود را بر مناطق كوهستانی حفظ كنند و كشمکشهای داخلی و
پراكندگی در دولت رسوليان ظاهر شد و شورش سپاهيان مملوک آنان و شيوع طاعون نيز
وضع را بدتر ساخت و سرانجام الملکالمسعود ،آخرین امير رسولی ،در برابر قدرت رو به

o
e

ترقی بنیطاهر 23،امرای عدن ،از سلطنت كناره گرفت.
 .20خزرجی.185 ،
 .21باسورث.163 ،

24

iv

h
c

 .22همو.218 ،
ّ
 .23طاهریان یا بنیطاهر خاندانی سنیمذهب از بوميان یمن بودند كه در روزگار ضعف رسوليان به قدرت رسيدند و
سرزمينهای رسوليان را در جنوب یمن و تهامه پس از پایان دولت آنها متصرف شدند .چهار سلطان از این خاندان

r
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یکی بعد از دیگری سلطنت كردند و سياستها و سنتهای اداری حاميان پيشين خود را بهكار بستند .نيز نقش
رسوليان را بهعنوان بانيان بزرگ عمارات در شهرهایی چون زبيد كه مركز سنتگرایی دینی یمن بود و ساختن مسجد و
مدرسه را بهارث بردند .طاهریان در عدن كه بندرگاه اصلی یمن بود ،ارگی در برابر مملوكان مصر و پرتغاليان ساختند
كه آلفونسو دالبو كرک نخستين كسی بود كه آن را در 919ه محاصره كرد .آنها همچنين در آنجا ساختمانهای
بازرگانی و استحکاماتی پدید آوردند و در جبال یمن قدرت خود را عليه امامان زیدی بسط دادند و صنعا را تسخير
كردند .مملوكان مصر كه آرزوی تسلط بر یمن را بهعنوان پایگاهی برای عمليات عليه پرتغاليان در اقيانوس هند در
سر میپروراندند بعد از 921ه حمالت خود را به یمن آغاز كردند كه به اشغال بيشتر خاک یمن و پایان یافتن
حکومت بنیطاهر منجر شد .گویا تنها چند تن از اميران طاهری در نقاط كوهستانی برجای ماندند ،تا اینكه
حکمران عثمانی سليمان پاشا ،آخرین آنان ،عامر سوم ،را در  945ه به هال كت رسانيد (نک .باسورث.)220 ،
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تجارت خارجی و داخلی یمن
یمن بهسبب اتصال به دریای سرخ و اقيانوس هند و نيز نزدیکی به دریای مدیترانه و خليج
فارس ،واسطه تجاری ميان ملل مشرق زمين و سرزمينهای آن سوی دریای سرخ و مدیترانه
بود؛ این موقعيت طبيعی و وجود محصوالت خاص كه بسيار مورد نياز و توجه دیگر
سرزمينها بود موجب گسترش تجاری با مناطق متعددی بهویژه هند و مصرگردید؛ بازرگانان
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كاالها و محصوالت یمن را پس از گذر از مسير دریایی و عبور از بنادر و جزایر بسيار به
بنادر هند و مصر میرساندند و در برگشت ،كاالهای گوناگون آن مناطق را به یمن وارد

S
f

میكردند .عالوه بر تجارت با هند و مصر ،یمن با مناطق داخلی جزیرةالعرب بهویژه حجاز
ارتباطات تجاری زمينی و دریایی داشت.
روابط تجاری یمن و ﻫند

o
e

سرزمين هند در نظر مسلمانان ،سرزمينی وسيع ،مملو ازعجایب 25و خير و بركات بود؛

v
i
h

26

دریایش را مروارید ،كوههایش را یاقوت و درختانش را عطر توصيف كردهاند .ابن فقيه
آنجا را سرزمينی خاص با رایحههای خوش ،مانند عود و عنبر ،جواهراتی چون یاقوت و
الماس ،با داروهایی گياهی مانند دارچين ،سنبلالطيب ،ميخک و فلفل سياه ،حيواناتی

c
r

22

مانند كرگدن ،فيل و طاووس و نيز مركز چوب خيزران و صندل و ساج معرفی كرده است.
ُ
ّ
تجار زیادی بين یمن و هند در رفتوآمد بودند و كشتیهای یمنی و عمانی ،مسؤوليت این

نقل و انتقاالت مسافران و كاالها را برعهده داشتند و در این زمينه از شهرت خاصی

A

 .24باسورث.218 ،
 .25مسعودی133/1 ،؛ قزوینی.122 ،
 .26دینوری.321 ،
 .22ابنفقيه.22 ،
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ّ
ّ
برخوردار بودند 28.تجار هندی هم مانند تجار یمنی برای انجام تجارت راهی یمن میشدند
و بنادر یمن از كشتیهای هندی استقبال میكردند ،بهنحویكه بندر عدن به ایستگاه اصلی
29

مبادالت كاالهای هندی تبدیل شده بود.
َ
ابن ُمجاور از ورود برخی كاالهای هندی همچون هليله ،انواع وسایل چرمی ،برنج،
ََ
ََ
َ
المغر الکالهی (مادهای طبی كه از شهر كله هند وارد
كنجد ،صابون و كاالهایی مثل

D
I

میشد) و ميخک به عدن گزارش میدهد 30.به این كاالها كه از كاالهای مصرفی و مورد

نياز یمنیها بود ماليات تعلق نمیگرفت 31.كاالهای دیگری همچون فلفل و نيل (مادهای
َ
رنگی) ،بخور ،كافور ،آهن ،نارگيل ،انواع پارچههای هندی و عویلی َسندابوری( 32مادهای

S
f

33

مورد استفاده درصنعت شرابسازی) نيز از هند وارد میشد كه بر آنها ماليات میبستند.
این مالياتها شامل َخ َرزی 34كه از شهر َد ُیبل و غالم های َ
حودری كه از هند میآوردند

o
e

نمیشد 35.دليل بخشودگی این بود كه خرزهای رنگی را زنان و كودكان برای زینت بهكار

میبردند و معافيت غالمان از ماليات بهدليل زیبارویی و خدمت كردن آنان به اميران و
فرماندهان و تاجران ثروتمند بود.

36

 .28مسعودی123/1 ،؛ حدود العالم.440 ،
 .29مقدسی85 ،؛ یاقوت.89/4 ،
 .30ابن مجاور143-142 ،؛ لقمان.299 ،

v
i
h

c
r

 .31محمدكریم.222 ،
َ .32سندابور ،جزیرهای در هند ،مشتمل بر  63آبادی است كه گرداگرد آنرا خوری فرا گرفته؛ در مواقع جزر ،آب
ّ
جزیره ،شيرین و خوشطعم و بههنگام مد تلخ و شور میباشد (ابن بطوطه.)429/2 ،

A

 .33ابن مجاور.161 ،
َ
َ
 .34مهرههای زینتی و اسباب خرده فروشی را گویند از مهره و آیينه و شانه و امثال آن ،چه خرزی خرده فروش باشد
َ
(دهخدا ،ذیل «خ َرز»).
 .35ابن مجاور.162 ،
 .36لقمان302 ،؛ محمدكریم.222 ،
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سالطين یمن اهميت زیادی به روابط تجاری یمن و هند نشان میدادند؛ زیرا درآمد
خزانه این دولتها وابستگی فراوانی به عوارض تجارت بين یمن و هند داشت ،چنانكه
َ
ساالنه چهار محموله از عدن به ت ِع ّز حمل میشد كه ارزش هر یک بيش از  150000دینار
بود .این محمولهها هر یک حاصل درآمد تجارت كشتیهایی بود كه ميان عدن و هند در
رفتوآمد بودند و كاالهایی مانند ادویه از هند و اسب از عدن و جز اینها حمل میكردند.

32

D
I

بنابراین ،سالطين یمن بهمنظور رونق اقتصادی بنادر یمن ،بهخصوص عدن ،با بازرگانان
هندی و سفرای آنان محترمانه رفتار میكردند .بهویژه در زمان رسوليان سفرای زیادی بين دو
كشور رفتوآمد داشتند و هدایای ارزشمندی هم بين سالطين دو كشور ّردوبدل میشد؛

S
f

برای مثال در سال 220ه و بار دیگر در 290ه سفرای كاليکوت 38،در 200ه268 ،ه و
َ
822ه سفرای كامبای 39،در 283ه سفرای ثنه 40و در 800ه سفرای سيالن به درگاه این

o
e

سالطين آمدند 41.یمن هم متقابال خود سفرایی به هند میفرستاد؛ بهعنوان مثال ،در205ه،

211ه262 ،ه و 822ه سفرایی از یمن به هند اعزام شدند.

42

v
i
h

سالطين رسولی برای نظارت بيشتر بر امور تجارت پيوسته از بنادر یمن بازدید و درباره
سالمت و درستكاری تجار محلی و خارجی تحقيق میكردند؛ از جمله المظفر رسولی در
688ه به عدن وارد شد و با تجار مالقات نمود و از آنها درباره تجارتشان پرسوجو كرد.

c
r

43

همچنين المؤید در 698ه از عدن بازدید نمود و از كار تجار و مالياتهای نامتعارف بر
تجارت آنان جویا شد و به مأموران گمركی دستور داد در طول اقامت بازرگانان در عدن با

A

 .32ابن مجاور164-163 ،؛ همو میافزاید :ارسال این محمولهها در روزگار ما ،سال 625ه قطع شده است (.)164

 .38ابن الدیبع ،قرة العیون96/2 ،؛ خزرجی.139/2 ،
 .39خزرجی135/2 ،؛ ابن الدیبع.96/2 ،
 .40ثنه در غرب بمبئی قرار دارد.
 .41خزرجی292/2 ،؛ غسانی.213 ،
 .5ابن الدیبع ،بغیة المستفید.102 ،
 .43خزرجی252/1 ،
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آنان خوشرفتاری شود 44.االفضل رسولی نيز در 228ه به عدن رفت و از احوال تاجرانی
ك ه به آنجا آمده بودند و از نحوه رفتار مأموران با آنان جویا شد 45.االشرف دوم هم در فاصله

سالهای 281ه تا 298ه بارها از بندر عدن بازدید كرد .او شکایات تاجران هندی را بررسی
نمود و بسياری از مالياتهای غيرقانونی را كه مأموران گمركی در عدن وضع كرده بودند،
ُملغی ساخت؛ بهعالوه به تاجران هندی هدایای بسياری ،از جمله جواهرات ،پوشاک و
ّ
قاطر تقدیم كرد 46.هدف اصلی سالطين رسولی از این بازدیدهای مستمر جذب تجار و

D
I

ترغيب نمودن آنان به تجارت با یمن بود.

S
f

روابط تجاری یمن و مصر
ّ
تجارت یمن با مصر در انحصار گروهی از تجار به نام كارمی بود .آنان نقش مهمی در

o
e

گسترش روابط تجاری بين یمن و مصر ایفا میكردند 42.بر طبق محتویات اسناد گنيزه
قاهره ،شبکه منظم و دقيقی از بازرگانان در مصر (فسطاط ،اسکندریه و قاهره) ،یمن (عدن)

v
i
h

افریقيه (قيروان) ،اندلس (المریا) ،شام (دمشق ،حلب) ،سواحل هندوستان و شهرهای
دیگر تشکيل گردیده بود كه بهطور مستمر و حرفهای تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل

اقيانوس هند تا چين را از طریق دریای سرخ در اختيار و انحصار خود گرفته بودند 48.این
ّ
شبکه تجاری منظم به «تجار الکارم» (مفرد آن «تاجر الکارمی» در جمع گاه بهصورت
ُ
ّ
ك ّرام) مشهور بودند .این شبکۀ بازرگانان تنها به مسلمانان محدود نمیشدند ،بلکه تجاری از
یهودیان ،مسيحيان و هندوها را نيز در بر میگرفت.
 .44غسانی.129 ،
 .45خزرجی145/2 ،؛ غسانی.182 ،

49

c
r

A

 .46همانجا.
47. Ashtor, 52: Goitein, “New light”, 175.
 .48خليفه.216 ،
49. Goitein, 182.
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با وجود گستردگی حوزه فعاليت كارمیها ،بهویژه در سراسر پهنه مدیترانه ،هسته

اصلی فعاليتهای تجاری آنان در مصر و یمن بود 50و عمدهترین كاالهایی كه در این ميان
دادوستد میشد ادویهجات بهویژه فلفل بود؛ 51چنانكه ابن جبير نيز ،مهمترین كاالهای
حمل شده از عدن به مصر را فلفل و دارچين ذكر كرده است.

52

یکی از معدود منابعی كه به ارتباط تجاری مصر -عدن توسط كارمیها اشاره دارد

D
I

تاريخ ثغر عدن ،نوشته ابومخرمه (د 820ه) ،است .ابومخرمه هم از ارتباط تجاری مصر و
عدن یاد میكند و هم از ورود برخی بازرگانان با عنوان «تاجران كارمی» از مصر به یمن

S
f

سخن میگوید 53.وی همچنين از معدود كسانی است كه به كاروانسراهایی در مصر با
ّ
54
عنوان «فندق الکارم» كه مخصوص اقامت تجار كارمی بوده ،اشاره كرده است.
كارمیها انواع محصوالت و توليدات را از سرزمينهای غرب اسالمی و نيز یمن به

o
e

هند و شرق دور میبردند كه از جمله میتوان به اینها اشاره كرد :از مصر انواع بافتهها چون
َ
ُم َ
ذهب دمياطی ،جامههای كتانی و پشمی ِت ّنيسی ،دمياطی و َدبيقی و روغن َبلسان؛ از
مغرب (افریقيه و اندلس) جامههای كتان تونسی و جامههای حریر بافتهشده در شهر
َ
المریای اندلس و نيز ُب َسد (مرجان) و ّ
زمرد و زعفران و قلع و فوالد و كندر؛ از یمن عنبر و
َ
كندر مخصوص منطقه ِشحر ،نيزههای مشهور قطيف ،مشهور به نيزۀ خطی ،چرم ،شمشير،
َ
عقيق ،اسپرک ،خطر و بردهای یمانیَ ،وشی عدنی و وشی صنعا و جز اینها 55.درمقابل،
َ
مشک ،كافور ،عود ،انواع عطریات ،عاج ،ساج ،صندل ،توتيا ،آبنوس ،فلفل ،سالح ،قرنفل
(ميخک)َ ،بسبابه (رازیانه) ،چينیآالت ،ابریشم ،دارچين ،ماميران (زردچوبه چينی) كاغذ

v
i
h

c
r

A

50. fischel, 164.
51. Ibid, 158.
 .52ابنجبير.101 ،
 .53ابومخرمة.169 ،
 .54همو120 ،؛ ابندقماق.40 ،
 .55قزوینی.65 ،
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چينی ،سنبل ،خيزران ،سندروس و بسياری كاالهای دیگر از هند و شرق دور به مصر حمل
میگردید.

56

مقارن حکومت رسوليان یمن ،مماليک مصر(923-648ه) نيز به اهميت بازرگانی
بنادر دریای سرخ توجه مخصوص داشتند .شکوفایی راه دریای سرخ به مماليک مجال
میداد تا در عرصه بازرگانی شرق با غرب ایفای نقش كنند و نيازهای اروپا را به توليدات

D
I

هند و كاالهایی چون ادویه ،عطریات و بخور مرتفع نمایند؛ از اینرو دولتهای اروپایی
ناگزیر شدند برای تأمين مایحتاج خود و عبور مسالمتآميز كاروانهای تجاری از دریای

S
f

52

سرخ ،با مماليک قراردادهای تجاری منعقد كنند .رقبای سياسی مماليک ،یعنی ایلخانان
(250-654ه) كه از ارزش این بازرگانی آگاه بودند برای مقابله با این رونق تجاری و نتایج
سياسی آن ،كشتیسازان جنوایی را به بغداد فرا خواندند و كشتیهایی را در اقيانوس هند به

o
e

آب انداختند تا عدن را در محاصره دریایی قرار دهند و راه تجاری مصر به هندوستان را قطع
كنند؛ّ 58اما سالطين مصر كه بر ّ
اهميت این بازرگانی و درآمدهای وافر آن واقف بودند،

v
i
h

سخت میكوشيدند تا بازرگانان شرقی را به قلمرو خود جلب كنند .در طی نامهای با تاریخ
682ه ،از بازرگانان یمنی ،هندی و چينی دعوت شده كاالهای خود را به مصر و سوریه
بياورند و به آنان اطمينان داده شد كه در سایه امنيت و عدالت حاكم و وجود بازارهای

c
r

ّ
كارم».
 .56همو129 ،؛ برای اطالع بيشتر نک .خليفه« ،تفوق تجاری دریای سرخ بر خليج فارس با تأ كيد بر تجار ِ
 .52ماجد225 ،؛ یوسف.368 ،

A

 .58ابنعبری318 ،؛ در دوره ارغون (690-683ه) تالش شد ضربه شدیدی بر تجارت یمن و مصر وارد شود و
مسير دریای سرخ از كنترل تجار مصری و یمنی خارج گردد .احتماال مسيحيان ارغون را تشویق به این اقدام كرده
بودند تا جهازاتی را كه از هندوستان از طریق دریای سرخ به مصر میرفتند مجبور كنند به هرمز در خليج فارس
بروند (پيگولوسکایا)356 ،؛ بهنوشته ابنعبری ،ارغون درصدد اجرای این طرح بود و بههمين دليل نهصد دریانورد و
كشتیساز جنوایی را بهخدمت گرفت و وسایل و چوب مورد نياز تهيه شد؛ ولی نقشه او بهدليل درگيری بين خود
جنواییها بینتيجه ماند (كریمی.)64 ،
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پررونق از سود فراوان برخوردار میشوند.

59

اهميت بازرگانی در این دوره چندان بود كه منصب جدیدی در مصر با عنوان «ناظر
بيوتات» شکل گرفت .بهگفته قلقشندی (د 821ه) ناظر بيوتات وظيفه داشت به بازرگانان
كارمی كه از یمن میآیند خوشامد گوید و نيکخواه ایشان باشد و محترمانه با ایشان رفتار
كند و عدالت را درباره آنان روا دارد ،تا چنان شود كه ایشان آن ُیمن را كه در َی َمن نيافته بودند

D
I

در مصر بيابند ،و درباره بازرگانانی كه از غرب میآیند نيز چنين كند و آنان را ،خواه مسلمان
باشند خواه فرنگی ،بهمهربانی پذیرا شود و بهعدالت با ایشان رفتار كند؛ زیرا سودی كه از

S
f

ایشان عاید میشود بسيار زیاد است.
روابط تجاری یمن و حجاز

60

o
e

ّ
مهمترین شهرهای حجاز ،مکه ،مدینه و طائف و مهمترین بنادر آن َی ُنبع ،جار و ُجده بود .دو
عامل حجاز را به مركز تجاری بزرگی برای بازرگانان یمنی تبدیل كرده بود :اولين عامل،

v
i
h

زائران مسلمان بودند كه از اقصی نقاط سرزمينهای اسالمی برای حج به مکه میآمدند و
ّ
كاالهایی برای عرضه در بازارهای مکه با خود همراه میآوردند 61.در این ميان ،تجار نيز
اغلب همراه با كاروانهای زائران به مکه میآمدند و به دادوستد میپرداختند .از این رو هر

گونه كاال و متاعی در فصل زیارت در مکه یافت میشد 62.دومين عامل ارتباط مکه با بندر

c
r

جده بر ساحل دریای سرخ بود كه روابط تجاری مستحکمی با یمن ،مصر و سوریه داشت،
چندانكه بسياری از فراوردههای این سرزمينها در بازارهای حجاز بهویژه مکه بهفروش
میرسيد.

A

 .59ابنالفرات.65/2 ،
 .60قلقشندی.320/11 ،
61. shamrookh, 248.
 .62ابنجبير.92 ،
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روابط تجاری یمن و حجاز پس از استيالی رسوليان بر بابالمندب در قرن هشتم
هجری و بهمخاطره افتادن تجارت حجاز كه منجر بهتبعيت امرای حجاز از سالطين یمن
گردید ،رو به بهبود نهاد و سالطين رسولی نيز با هدف حفظ موقعيت سياسی و رونق
بازرگانی خود ،ضمن استمالت از امرای حجاز بهایجاد رقابت ميان آنان پرداختند 63.این

اقدامات سبب تجدید قدرت رسوليان در حجاز گردید ،چندانكه نام این سالطين در
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در خانه كعبه ،توسط او با طال و نقره
خطبههای مکه ذكر میشد و در عهد مظفر رسولیِ ،
مزین گردید و بارها پرده كعبه توسط او آویخته شد.

64
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با اینهمه ،مناسبات ميان امرای مکه و سالطين یمن ،بهویژه در دوره رسوليان خالی از

تنش نبود و در برخی مواقع اقدامات استقاللطلبانه امرای مکه موجبات تيرگی مناسبات را
ُ
ً
َ
فراهم میآورد؛ مثال میتوان از اقدام شرفای مکه از جمله علی بن ِعجالن و عنان بن
ّ
َمقاميس در توقيف كاالی تجار یمن در سال 289ه اشاره كرد كه سه كشتی كارمی را كه
ّ
حامل  600هزار مثقال طال بود در مسير یمن به مصر در جده تصرف كردند؛ 65نيز در
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295ه آنان به كاروانهای تجاری یمن كه از طریق مسير زمينی از یمن به مکه میرفت
ّ
حمله و همه كاالهای تجار یمنی را مصادره كردند؛ 66اما در 298ه زمانی كه شریف حسن
بن ِعجالن قدرت را در مکه بهدست گرفت ،كوشيد فعاليتهای تجاری بندر جده را احيا

c
r

كند .او یکسوم ماليات وضع شده بر كاالهای بازرگانان در جده را كاهش داد و بهایجاد
ّ
صلح و ثبات در حجاز پرداخت و از تجار خارجی در طول اقامتشان در مکه یا جده و در
طی فعاليتهای تجاریشان حمایت میكرد .افزون بر اینها ،برای حفاظت و حمایت از
ُ
ّ
تجار یمنی ،در سال 299ه با پرداخت مبالغی پول به تعدادی از شرفا ،آنان را از تاختوتاز

A

 .63الفيفی.155 ،
 .64خزرجی.163 ،152 ،130/1 ،
 .65فاسی82/2 ،؛ مقریزی563/3 ،
 .66همو212 ،؛ برای اطالع بيشتر نک .شمروخ.
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به كاروانهای تجاری كه در حال تردد بين مکه و جده بودند بازداشت؛ 62حتی وقتی كه وی
در سال 801ه متوجه شد گروهی از شرفا قصد حمله به كاروانهای یمنی را دارند شخصا
كاروانيان را تا مقصد همراهی كرد 68.در نتيجه این اقدامات بهتدریج تاجران یمنی تشویق

شدند كه برای تجارت به مکه بيایند و بدین ترتيب درآمدهای مالياتی زیادی نصيب خزانه

شرفای مکه شد 69.بهنوشته فاسی ،در اواخر رمضان 802ه ده كشتی كارمی وارد جده
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شدند و شرفای مکه سود قابل توجهی در آن سال بهدست آوردند؛ 20همچنين در سال 821ه

درنتيجه بهبود روابط حجاز و یمن و كاهش ميزان مالياتها ،گروه عظيمی از تاجران یمنی به
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f

جده و مکه سرازیر شدند.
نتیجه

21

o
e

در فرمانروایی سلسله رسوليان ،یمن وارد دورهای از رونق و شکوفایی تجاری شد؛ این رونق
تجاری در طول سدههای هفتم تا نهم هجری را میتوان معلول عواملی چند دانست:

v
i
h

 .1در سده هفتم هجری با استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد ،راههای تجاری این
مناطق ناامن و از رونق افتاد و بهجای آن راه تجاری دریای سرخ كه شرق را به غرب متصل
میكرد ،شکوفا شد و یمن بهسبب تسلط بر این راه از اهميت اقتصادی و تجاری فراوانی

c
r

برخوردار گردید .اهميت این راه و اقدامات گسترده رسوليان یمن و نيز مماليک مصر در
ّ
جهت تأمين امنيت این راه و حفاظت از حقوق تجار موجب شد كه یمن بهایجاد روابط
تجاری گستردهای با مصر و همچنين با هند و حجاز و دیگر سرزمينها دست زند.
 .62همو91 ،
 .68همو.210 ،
 .69همو90/4 ،؛ قلقشندی.226/4 ،
 .20فاسی95/4 ،
 .21همو.128 ،
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كارمی (مسلمان ،مسيحی و یهودی) ،تجارت ميان
 .2فعاليتهای تجاری بازرگانان ِ

سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را منظم و پررونق میكرد.

 .3سياست داخلی سالطين رسولی ،ازجمله تعامل سازنده با بازرگانان ،ایجاد نظم و
امنيت در معامالت و نظارت بر بنادر و اهميتبخشيدن به تجارت دریایی بهجهت
درآمدهای قابل توجه آن موجب شد كه یمن بهعنوان كانون اصلی تجارت دریایی در این

D
I

سدهها ،نقش بسيار مهمی در تبادالت اقتصادی دریای سرخ و حوزه اقيانوس هند ایفا كند.
کتابشناسی

S
f

ابناثير ،عزالدین ابوالحسن علی بن محمد ،الکامل فى التاريخ ،بيروت ،دار صادر1965 ،م.
ابنبطوطه ،محمد بن عبدالله ،سفرنامه ابن بطوطه ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب1359 ،ش.

o
e

ابنتغری بردی ،جمالالدین ابیالمحاسن یوسف ،النجوم الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرة ،قاهرة ،مطبعة
الدارالکتب المصریة1935 ،م.

ابنجبير ،محمد بن احمد ،رحلة ابن جبیر ،بيروت ،دار للطباعة و النشر1984 ،م.
ابن ُدقماق ،ابراهيم بن محمد ،االنتصار لواسطة عقد االمصار ،بيروت ،منشورات داراآلفاق1893 ،م.
ابن َد َیبع ،عبدالرحمن بن علی ،قرة العیون بأخبار الیمن المیمون ،تحقيق محمد بن علی اكوع ،قاهرة،
مطبعة السلفية1324 ،ه.

v
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h
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همو ،بغیة المستفید فى تاريخ مدينة زبید ،تحقيق عبدالله الحبشی ،صنعاء ،مركز الدراسات و البحوث،
1324ه.

ابنرسته ،احمد بن عمر ،األعالق النفیسة ،بيروت ،دار صادر1892 ،م.

A

ابنعبدالمجيد ،تاج الدین عبدالباقی ،بهجة الزمن فى تاريخ الیمن ،تحقيق محمد الحبشی ،صنعاء،
دارالحکمة اليمانية1408 ،ه.

ابنعبری ،غریغوریوس ملطی ،تاريخ مختصر الدول ،بيروت ،دارالمشرق2002 ،م.

ابنالفرات ،ناصرالدین محمد ،تاريخ ابن الفرات ،تحقيق زریق قسطنطين  ،بيروت1942 ،م.
ابنفقيه ،احمد بن محمد ،البلدان ،تحقيق یوسف هادی ،بيروت ،عالم الکتب1416 ،ه.
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ّ
ابنمجاور ،یوسف بن یعقوب ،صفة بالد الیمن و مکة و بعض الحجاز ،تحقيق ممدوح حسن محمد،
قاهرة ،مکتبة الثقافة الدینية1996 ،م.
ابومخرمة ،ابومحمد عبدالله طيب ،تاريخ ثغر عدن و تراجم علمائها ،تحقيق اوسکر لوفجرین ،ليدن،
1936م.
ادریسی ،ابیعبدالله محمد ،نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق ،بيروت ،عالم الکتب1409 ،ه.
الفيفی ،محمد بن یحيی ،الدولة الرسولیة فى الیمن ،الدار العربية الموسوعات2005 ،م.
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بادكوبه ،احمد و تاجبخش ،قدریه« ،روابط بازرگانی آراگون و قشتاله با بيبرس و تحریم اقتصادی مصر»،
مجله تاريخ و تمدن اسالمى ،شماره دهم1388 ،ش.
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باسورث ،ادموند كليفورد ،سلسلههای اسالمى جديد ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران ،انتشارات باز،
1381ش.

َ
بروسوی ،محمد بن علی ،اوضح المسالک الى معرفة البلدان ،بيروت ،دارالغرب االسالمی1422 ،ه.

o
e

پيگولوسکایا ،نينا ویکتوروونا ،تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان قرن هجدهم میالدی ،ترجمه كریم
كشاورز ،تهران ،موسسه علوم اجتماعی دانشگاه تهران1349 ،ش.
حدود العالم من المشرق الى المغرب ،به كوشش منوچهر ستوده ،تهران ،دانشگاه تهران1340 ،ش.

v
i
h

حميری ،محمد بن عبدالمنعم ،الروض المعطار فى خبر األقطار ،تحقيق احسان عباس ،بيروت ،مکتبة
لبنان ناشرون1984 ،م.

خزرجی ،علی بن حسن ،العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولیة ،تحقيق محمد بسيونی ،صنعاء،
داراالدب1403 ،ه.

c
r

خليفه ،مجتبی« ،تفوق تجاری دریای سرخ بر خليج فارس در سدههای پنجم و ششم هجری :با تأكيد
ّ
بر نقش تجار كارم» ،کتاب خلیج فارس فرهنگ و تمدن ،مجموعه مقاالت1382 ،ش.
دینوری ،ابوحنيفه احمد بن داود ،األخبار الطوال ،تحقيق عبدالمنعم عامر ،قم ،منشورات الرضی،
1368ش.

A

رشيدالدین همدانی ،فضلالله ،جامع التواريخ ،به كوشش بهمن كریمی ،تهران ،اقبال1362 ،ش.
عمارة اليمنی ،نجم الدین ،تاريخ الیمن ،تحقيق محمد بن علی االكوع ،قاهرة1962 ،م.

غسانی ،اسماعيل بن عباس ،العسجد المسبوک و الجوهر المحکوک فى طبقات الخلفاء و الملوک،
تحقيق شاكر محمود عبدالمنعم ،بغداد ،دارالتراث االسالمية1395 ،ه.
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فاسی ،تقیالدین محمد بن احمد ،العقد الثمین فى تاريخ البلد االمین ،بيروت ،موسسة الرسالة،
1406ه.
فياض ،علی اكبر ،تاریخ اسالم ،تهران ،دانشگاه تهران1385 ،ش.
قزوینی ،زكریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار العباد ،ترجمه محمد مراد بن عبدالرحمان ،دانشگاه تهران،
1321ش.
قلقشندی ،احمد بن عبدالله ،صبح األعشى فى صناعة االنشاء ،تحقيق محمد حسين شمسالدین،
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بيروت ،دارالکتب العلمية1915 ،م.

كریمی ،عليرضا و رضایی ،محمد« ،روابط تجاری ایران و جنوا در دوره ایلخانان» ،فصلنامه تاريخ اسالم
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f

و ايران ،دانشگاه الزهراء ،شماره  ،18تابستان 1392ش.

ّ
المصرية،
لبيب ،صبحی« ،التجارة الکارمية و تجارة مصر فی العصور الوسطی» ،المجلة التاريخیة
شماره 1952 ،4م.

o
e

لقمان ،حمزة علی ابراهيم ،تاريخ عدن و جنوب الجزيرة العربیة ،قاهرة ،دارمصر للطباعة1329 ،ه.
ماجد ،عبدالمنعم ،العالقات بین الشرق و الغرب ،بيروت ،مکتبة الجامعة العربية1966 ،م.
محمدكریم ،ابراهيم« ،العالقات التجاریة بين عدن و الهند خالل القرنين السادس و السابع الهجریين»،

v
i
h

بصرة ،مجلة المورخ العربى ،شماره 1402 ،33ه.

مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق یوسف اسعد داغر ،قم،
دارالهجرة1409 ،ه.

مقحفی ،ابراهيم احمد ،معجم المدن و القبائل الیمنیة ،صنعاء ،دارالکلمة1985 ،م.

c
r

مقریزی ،تقی الدین احمد بن علی ،الذهب المسبوک فى ذکر من حج من الخلفاء و الملوک ،تحقيق
جمال الدین الشيال ،قاهرة ،مکتبة الخانجی1955 ،م.

مقدسی ،ابوعبدالله محمد بن احمد ،أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم ،بيروت ،دار صادر ،بی تا.

A

وثوقی ،محمد باقر ،علل و عوامل جابجايى کانونهای تجاری در خلیج فارس ،تهران ،پژوهشکده تاریخ
اسالم1389 ،ش.

همدانی ،حسن بن احمد ،صفة جزيرةالعرب ،تحقيق محمد بن علی االكوع ،صنعاء ،مکتبة االرشاد،
1410ه.
یاقوت حموی ،شهاب الدین ،معجم البلدان ،بيروت ،دار صادر1995 ،م.
یوسف ،عبدالقادر احمد ،العصور الوسطى االروبیة ،بيروت ،المکتبة العصریة1962 ،م.
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