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 88-19، ص 9315ستان تابو  بهارم، سودهم، شماره بيست و دوازسال  ،ىاسالمتاريخ و تمّدن 

 
 1ه(858 -626تجارت یمن در قلمرو رسولیان )

 
 2ابراهيم محمدی

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران واحد علوم و تحقيقات، ،تاریخ و تمدن ملل اسالمی یدكتر یدانشجو 
 3هادی عالم زاده

 اندانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایر واحد علوم و تحقيقات، ،گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمیاستاد 
 

 چکیده
ویژه مسير جاده های تجاری شرق و غرب، بهسبب موقعيت ممتاز جغرافيایی و قرارداشتن بر سر راهیمن به

بر  ه(858 -626بخور پيوسته مركز صادرات و واردات كاالهای مختلف بوده است. با سلطه رسوليان )
رونق بيشتری یافت؛ بازرگانان كاالها  ویژه هند، مصر و حجازبه ،یمن ارتباطات بازرگانی با مناطق گوناگون

رساندند و  و پس از گذر از بنادر و جزایر متعدد به بنادر هند و مصر می دریاو محصوالت یمن را از طریق 
كردند. عالوه بر تجارت با هند و مصر، یمن از مناطق را به یمن وارد میدر برگشت، كاالهای گوناگون آن 

ویژه حجاز هم ارتباط تجاری داشت. این مقاله در پی العرب بهةمناطق داخلی جزیرطریق زمين و دریا با 
تجاری یمن در دوره زمامداری رسوليان معلول چه عواملی بوده  است كه رونقپرسش گویی به این  پاسخ

آن  های پيش از دهد كه در این دوره، تجارت یمن شرایطی متفاوت با دورههای تحقيق، نشان میاست؟ یافته
های تجاری این مناطق ناامن گشت و علت استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد، راهرا تجربه كرد؛ زیرا به

در نتيجه راه تجاری دریای سرخ اهميت یافت؛ این تحول مهم و ظهور تّجار كاِرمی كه تجارت ميان 
اختيار و انحصار خود داشتند، سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را از طریق دریای سرخ در 

 های تجاری در منطقه یمن گردید.سبب رونق فعاليت
 كارمی. هند، تّجارتاریخ تجارت در یمن، رسوليان، تجارت دریای سرخ، تجارت اقيانوس  ها: کلیدواژه

                                                 
 9/4/1395 اریخ پذیرش:ت، 1/1/9311تاریخ دریافت: . 1
 mohammadi_ebrahim2000@yahoo.com :. رایانامه2
  hd.alemzadeh@gmail.com:)مسؤول مکاتبات( . رایانامه3
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 مقدمه
یمن سرزمينی است كه از غرب به دریای سرخ، از شرق به دریای عمان، از شمال به طائف 

است. این سرزمين كه به عربستان  ز جنوب به دریای عرب و اقيانوس هند محدوداو 
و مراكزی اقتصادی چون  6، ِمرباط5ننيز شهره است دارای بنادر مهمی چون َعَد  4خوشبخت

شده در این مراكز، توسط تّجار بود. انواع محصوالت صنعتی و زراعی فراهم 8و َصنعاء 2َتعّز 
ختلف در شرق و غرب مانند هند، چين، مصر و حجاز و و بازرگانان به مناطق م

 شد.های دیگر صادر می سرزمين
رو و شهرهای بندری متکی بود. های كاروانای از راهتجارت در این دوره، بر شبکه
های ای یمن ميان تّجار شرق و غرب و انتقال كانونموقعيت جغرافيایی و نقش واسطه
دليل ناامنی ناشی از رخ در آغاز سده هفتم هجری، بهتجاری از خليج فارس به دریای س

                                                 
 .5 . فياض،4
عرب واقع است. اهميت  ینار دریاكه در جنوب غرب یمن و كاز جمله شهرهای بندری مهم یمن است  ن،َعَد . 5

هایی قرار داشت كه از اقيانوس هند عازم چون در مسير كشتی؛ ی و طبيعی آن بودز وضع جغرافيایاین شهر هم ناشی ا
های توانستند پس از طی مسافتدریای سرخ و قلمرو دولت روم یا سواحل آفریقا و مراكز بازرگانی آنجا بودند و می

كز چنين عدن یکی از مراپردازند. هممبادله كاال و دادوستد ب رفع نيازهای خود و هم بهزیاد در آنجا لنگر انداخته و به
و  (گياهی چون كنجد) رسعطریاتی چون عود، كندر، مشک، كافور، عنبر و َو  و تجاری مهم بر سر راه بخور بود

 (.408؛حميری، 101، 98 شد )مقدسی،غالب كاالهای وارداتی هند و چين در آنجا یافت می
در جنوب یمن كه ميان حضرموت و عمان (، شهری 1/25صورت ِمرَبط ضبط كرده است )ادریسی آن را به ِمرباط،.6

 (.584؛ بروسوی، 61قرار داشت )قزوینی، 
( واقع است. هرچند تاریخچه هشهر بر دامنه جبل َصِبر )ُعَدینَ شهر منطقه كوهستانی جنوب یمن است. این  َتِعّز،. 2

از اواخر سده ششم هجری گردد، اما اهميت و شهرت و رونق آن بنای این شهر به روایتی به سده سوم هجری باز می
كه این شهر را پایتخت ه( 858-626 .و دوران رسوليان )حکه( 626-569 .بعد در دوران ایوبيان یمن )حکبه

 (.148، ۀ؛عمار69خورد )مقحفی، چشم میبه خود قرار دادند
لحاظ است؛ این شهر به ( یمن و در ميان دو كوه َعيَبان و ُتَقم واقعةالسرامركز منطقه كوهستانی )جبل َصنعاء، .5

رفته است. صنعاء پایتخت یمن بود و در یمن، تهامه قدمت و عظمتش در دوره اسالمی از مراكز مهم یمن به شمار می
 (.252؛ مقحفی، 122تر از شهر صنعاء نبوده است )ابن رسته، تر و پربركتتر، پرجمعيتو حجاز شهری بزرگ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  23/ (ه858 -626تجارت یمن در قلمرو رسوليان )
 

به اهميت راه تجاری دریای سرخ، خاصه یمن،  9استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد،
های تجاری پس از بارگيری از شرق دور به اقيانوس هند و سپس در این سده كاروان 10افزود؛

-در اروپا بارهای خود را تخليه میرسيدند و از طریق دریای سرخ به دریای مدیترانه می

 11كردند.
و  ی)مسلمان، مسيح 12های تجاری بازرگانان كاِرمیچنين در این دوران فعاليتهم

كرد كه تر میرونقهند را منظم و پر(، تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوسییهود
 شکوفایی اقتصاد و تجارت در عهد رسوليان را در پی داشت.

ود اهميت موضوع تجارت یمن در قلمرو رسوليان، تا كنون پژوهش مستقلی در با وج
الی مورد روابط تجاری و حتی سياسی یمن در این دوره انجام نشده است و تنها در البه

 شود. منابع و مآخذ، اشاراتی گذرا به این موضوع دیده می
 

                                                 
اند )رشيدالدین فضل های آسيایی پرداختهمغوالن و تسلط آنان بر شهرها و راه كنتفصيل به حمالت بنيان. منابع به9

 (.394-12/358؛ ابن اثير،1053-2/1050الله، 
چنين این نکته را باید متذكر شد كه در سده پنجم هجری نيز هم ؛165 ،وثوقی .؛ نيز نک86.بادكوبه و تاجبخش، 10

مواجه شده بود كه در این ميان،  یبا افول جد یالملل ه مهم بيناین آبرا یتجارت خليج فارس و موقعيت دریای
سرخ بر عهده داشتند.  یاز خليج فارس به سمت دریا یالمللدر تغيير جهت تجارت بين یاساس یفاطميان مصر نقش

خر ایران در اوا یبه سواحل جنوب یتوجهمك، ضعف ایالت فارس، یبردن از ضعف خالفت عباسبا بهره یخوبآنها به
 (.214 هند پرداختند )خليفه، سرخ و اقيانوس یتقویت نفوذ خود در سواحل دریابویه و دوره سلجوقيان بهعهد آل

نخست، از طریق صحرای سينا  رساندند: راه. بازرگانان پس از رسيدن به دریای سرخ از دو راه خود را به اروپا می11
و دیگری پس از عبور از رود نيل به قاهره و اسکندریه و سپس به دریای بود به دمشق و سپس به دریای مدیترانه و اروپا 

 (.Heyd,1/306-307, 2/28-29شد )پا متصل میمدیترانه و ارو
و اسناد گنيزه وارد  یه در منابع عربكارميه كارم یا كلمه ك یبرا یمقبول یاند معنانون نتوانستهكگران تا. پژوهش12

 یمعندر جنوب هند وجود دارد و به یاست و در زبان تاميل یلمه غيرعربكه این كت شده، بيابند. گویتن معتقد اس
ه كبوده احتمال دارد  یبر پایه روابط تجار یخاورميانه با ساحل هند شرق یهاست و چون روابط اصلاعمال و شغل

 (.406 باشد )لبيب، ند اطالق شدها هها تردد داشت ه به این سرزمينك یها و بازرگانانیشتكاین نام بر صاحبان 
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یخ سیاسی رسولیان )ح  ه(858ـ 626 .کتار
نظر وجود داشته است. برخی رسوليان ميان مورخان همواره اختالفدر مورد اصل و تبار 

تنها مقریزی آنان را كرد 15و برخی از تركان؛ 14دانسته 13رسوليان را از نسل سالطين غّسانی
، یکی از دیوانيان دولت ایوبيان و رسوليان، به ه(252 اشاره ابن حاتم )د 16تبار شمرده است.

السمط الغالى الثمن فى أخبار الملوک در عنوان كتابش،  ترک كه -انتساب بنورسول به ُغز
بودن آنها؛ مضافا نبود دالیل كافی  خورد، مؤیدی است بر ترکچشم می، بهمن الغز بالیمن

سازی، برای انتساب آنان به غسانيان، بررغم اقدام به جلب حمایت قبایل یمنی در این نسب
 سازد. این مدعا را مخدوش می

سبب از لقب محمد بن هارون نيای این خاندان برگرفته شده است كه به نام رسوليان
نورالدین عمر، نواده  12ابراز لياقت و اعتماد در رسالت خليفه عباسی به رسول ملقب شد.

كه المستنصر خليفه عباسی او را پس از مرگ مسعود، آخرین  ه626محمد بن هارون، تا 
شت، به سالطين ایوبی وفادار ماند و از این پس، با امير اّیوبی در مکه، به امارت یمن گما

نواحي خود را به یالمنصور، َزبيد را پایتخت خود قرار داد، اما توانست استيال کلقب المل
وی سپس بر  18خارج سازد. یبسط دهد و تعّز و صنعا را نيز از دست امامان زید یوهستانك
بدین طریق رسوليان  19گسترش داد. ه دست یافت و قلمرو خود را از حجاز تا حضرموتکم

                                                 
لعرب به سمت شمال و شامات كوچ كرده و با تسلط بر اةكه از جنوب جزیراند  . غسانيان: منسوب به قبيله غسان13

آخرین  راندند.بر این نواحی فرمان میروميان  حمایتریزی كردند و تحت  برخی اراضی شامات، دولت غسانی را پی
 (.329-326؛  همدانی، 36، 1/24 اسالم با روميان وارد نبرد شد )خزرجی،بن َایهم است كه با پذیرش  ة، جبلآنان
  .32-1/36؛ خزرجی، 139. ابن عبدالمجيد، 14
 .2/396. ابن تغری بردی، 15
 .29. مقریزی، 16
 .1/32 ،ی. خزرج12
 .204. همو، 18
 . 6/344، ی. فاس19
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با  یكه سفيرانخور توجه یافتند، چناناسالم و خارج از آن اهميت و جایگاهی در یدر دنيا
آنان با  یو سياس یكه افزایش روابط فرهنگ 20آمدندمقاصد تجاری از چين به یمن می

 21مصر را در پی داشت. کایوبيان و ممالي
تصادی رسوليان از اواخر قرن هفتم تا سده هشتم قدرت سياسی و شکوه فرهنگی و اق

اوج خود رسيد. سالطين رسولی در شهرهایی چون تعّز و زبيد، بانی عمارات هجری به
های دوردستی چون هند، جنوب شرقی آسيا، چين و مصر بسيار شدند و از عدن با سرزمين

رسوليان ه 822د در الناصر احم کا بعد از مرگ الملام 22دادوستد تجاری برقرار كردند؛
و  یداخل یهاشکشمكنند و كحفظ  یوهستانكخود را بر مناطق  ینتوانستند استيال

آنان و شيوع طاعون نيز  کدر دولت رسوليان ظاهر شد و شورش سپاهيان مملو یندگكپرا
، در برابر قدرت رو به یالمسعود، آخرین امير رسولکوضع را بدتر ساخت و سرانجام المل

 24گرفت. نارهكعدن، از سلطنت  یامرا 23اهر،طیبن یترق

                                                 
  .185 ،ی. خزرج20
 .163. باسورث، 21
 .218. همو، 22
رسوليان به قدرت رسيدند و ضعف ه در روزگار كمذهب از بوميان یمن بودند یاهر خاندانی سنّ طی. طاهریان یا بن23

رسوليان را در جنوب یمن و تهامه پس از پایان دولت آنها متصرف شدند. چهار سلطان از این خاندان  یها سرزمين
ار بستند. نيز نقش كد را بهحاميان پيشين خو یادار یهاها و سنتردند و سياستكسلطنت  یبعد از دیگر یکی

یمن بود و ساختن مسجد و  یدین یگرایز سنتكه مركچون زبيد  یعنوان بانيان بزرگ عمارات در شهرهایرسوليان را به
ان مصر و پرتغاليان ساختند كدر برابر مملو ییمن بود، ارگ یه بندرگاه اصلكارث بردند. طاهریان در عدن مدرسه را به

 یهاچنين در آنجا ساختمانرد. آنها همكمحاصره ه 919ه آن را در كبود  یسكنخستين  کرك كه آلفونسو دالبو
بسط دادند و صنعا را تسخير  یپدید آوردند و در جبال یمن قدرت خود را عليه امامان زیدی اماتکو استح یبازرگان

هند در  عليه پرتغاليان در اقيانوس عمليات یبرا یعنوان پایگاهتسلط بر یمن را به یان مصر كه آرزوكردند. مملوك
یمن و پایان یافتن  کحمالت خود را به یمن آغاز كردند كه به اشغال بيشتر خاه 921پروراندند بعد از یسر م

ه ك ماندند، تا این برجای یوهستانكدر نقاط  یطاهر منجر شد. گویا تنها چند تن از اميران طاهریومت بنکح
 (.220باسورث،  .ت رسانيد )نکكبه هاله  945، آخرین آنان، عامر سوم، را در سليمان پاشا یمران عثمانکح
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 تجارت خارجی و داخلی یمن
 هند و نيز نزدیکی به دریای مدیترانه و خليجسرخ و اقيانوس سبب اتصال به دریای یمن به

های آن سوی دریای سرخ و مدیترانه  فارس، واسطه تجاری ميان ملل مشرق زمين و سرزمين
محصوالت خاص كه بسيار مورد نياز و توجه دیگر بود؛ این موقعيت طبيعی و وجود 

ویژه هند و مصرگردید؛ بازرگانان ها بود موجب گسترش تجاری با مناطق متعددی به سرزمين
به  ی و عبور از بنادر و جزایر بسياركاالها و محصوالت یمن را پس از گذر از مسير دریای

اگون آن مناطق را به یمن وارد در برگشت، كاالهای گون رساندند ومیبنادر هند و مصر 
ویژه حجاز العرب بهةكردند. عالوه بر تجارت با هند و مصر، یمن با مناطق داخلی جزیر می

 ارتباطات تجاری زمينی و دریایی داشت. 
 

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

ابن فقيه  26اند.هایش را یاقوت و درختانش را عطر توصيف كردهمروارید، كوهدریایش را 
های خوش، مانند عود و عنبر، جواهراتی چون یاقوت و آنجا را سرزمينی خاص با رایحه

سياه، حيواناتی الطيب، ميخک و فلفل الماس، با داروهایی گياهی مانند دارچين، سنبل
 22مركز چوب خيزران و صندل و ساج معرفی كرده است. مانند كرگدن، فيل و طاووس و نيز

انی، مسؤوليت این مهای یمنی و ُع بودند و كشتیآمد ودر رفتتّجار زیادی بين یمن و هند 
نقل و انتقاالت مسافران و كاالها را برعهده داشتند و در این زمينه از شهرت خاصی 

                                                                                                                   
 .218. باسورث، 24
 .122 ؛ قزوینی،1/133 . مسعودی،25
 .321 . دینوری،26
 .22 فقيه،. ابن22
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شدند رای انجام تجارت راهی یمن میتّجار هندی هم مانند تّجار یمنی ب 28برخوردار بودند.
كه بندر عدن به ایستگاه اصلی نحویكردند، بههای هندی استقبال میو بنادر یمن از كشتی

 29مبادالت كاالهای هندی تبدیل شده بود.
، برنج، یچون َهليله، انواع وسایل چرمهم یهند یاالهاك یابن ُمجاور از ورود برخ

ای طبی كه از شهر َكَله هند وارد الَمَغر الَکالهی )مادهكنجد، صابون و كاالهایی مثل 
كاالهای مصرفی و مورد  كه ازبه این كاالها  30دهد.شد( و ميخک به عدن گزارش می می

ای فلفل و نيل )ماده چونكاالهای دیگری هم 31گرفت.ها بود ماليات تعلق نمینياز یمنی
ای )ماده 32هندی و َعویلی َسندابوری یهاهرنگی(، بخور، كافور، آهن، نارگيل، انواع پارچ

 33بستند. یشد كه بر آنها ماليات م( نيز از هند وارد مییسازمورد استفاده درصنعت شراب
آوردند كه از شهر َدیُبل و غالم های حوَدری كه از هند می 34زیها شامل َخَر این ماليات

كار بهزینت  یان براكودكو  دليل بخشودگی این بود كه خرزهای رنگی را زنان 35شد. ینم
ردن آنان به اميران و كدليل زیبارویی و خدمت بردند و معافيت غالمان از ماليات بهمی

 36فرماندهان و تاجران ثروتمند بود.

                                                 
 .440، العالم حدود؛ 1/123. مسعودی، 28
 .4/89 ؛ یاقوت،85 ،. مقدسی29
 .299 ،؛ لقمان143-142. ابن مجاور، 30
 .222كریم، محمد. 31
ا خوری فرا گرفته؛ در مواقع جزر، آب رآبادی است كه گرداگرد آن 63ای در هند، مشتمل بر . َسندابور، جزیره32

 (.2/429باشد )ابن بطوطه، هنگام مّد تلخ و شور میطعم و بهجزیره، شيرین و خوش
 .161 ابن مجاور،. 33
ز مهره و آیينه و شانه و امثال آن، چه َخَرزی خرده فروش باشد و اسباب خرده فروشی را گویند ا های زینتی. مهره34

 (.«َخَرز»)دهخدا، ذیل 
 .162 ابن مجاور،. 35
 .222 محمدكریم،؛ 302. لقمان، 36
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دادند؛ زیرا درآمد یسالطين یمن اهميت زیادی به روابط تجاری یمن و هند نشان م
كه ض تجارت بين یمن و هند داشت، چنانبه عوار یها وابستگی فراوانخزانه این دولت

 دینار 150000 بيش ازهر یک ارزش شد كه  از عدن به َتِعّز حمل می محمولهساالنه چهار 
هایی بود كه ميان عدن و هند در  ها هر یک حاصل درآمد تجارت كشتی این محموله .بود

 32كردند. اینها حمل میوآمد بودند و كاالهایی مانند ادویه از هند و اسب از عدن و جز رفت
با بازرگانان  ،خصوص عدنبه ،بنادر یمن یرونق اقتصاد منظور بهبنابراین، سالطين یمن 

ویژه در زمان رسوليان سفرای زیادی بين دو ردند. بهكیرفتار م محترمانه و سفرای آنان یهند
شد؛ ور رّدوبدل میآمد داشتند و هدایای ارزشمندی هم بين سالطين دو كشوكشور رفت

و ه 268، ه200در  38وت،کاليكسفرای ه 290و بار دیگر در ه 220برای مثال در سال 
سفرای سيالن به درگاه این ه 800و در  40سفرای َثنهه 283در  39،یامباكسفرای ه 822

، ه205عنوان مثال، در فرستاد؛ بهخود سفرایی به هند می تقابالمیمن هم  41سالطين آمدند.
 42سفرایی از یمن به هند اعزام شدند.ه 822و ه 262، ه211

از بنادر یمن بازدید و درباره  پيوستهبرای نظارت بيشتر بر امور تجارت  یسالطين رسول
ردند؛ از جمله المظفر رسولی در كیتحقيق م یو خارج یكاری تجار محلسالمت و درست

 43رد.كجو وه تجارتشان پرسبه عدن وارد شد و با تجار مالقات نمود و از آنها درباره 688
نامتعارف بر  یهاار تجار و مالياتكاز عدن بازدید نمود و از ه 698چنين المؤید در هم

دستور داد در طول اقامت بازرگانان در عدن با  یكتجارت آنان جویا شد و به مأموران گمر

                                                 
 (.164قطع شده است ) ه625ها در روزگار ما، سال  افزاید: ارسال این محموله ؛ همو می164-163 ،. ابن مجاور32
 .2/139 ،؛ خزرجی2/96 ،العیون ةقر. ابن الدیبع، 38
 .2/96؛ ابن الدیبع، 2/135 ،. خزرجی39
 . ثنه در غرب بمبئی قرار دارد. 40
 .213 ،؛ غسانی2/292 ،. خزرجی41

 .102 المستفید، ةبغی. ابن الدیبع، 5
 1/252. خزرجی، 43
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تاجرانی  به عدن رفت و از احواله 228االفضل رسولی نيز در  44رفتاری شود.آنان خوش
االشرف دوم هم در فاصله  45ه به آنجا آمده بودند و از نحوه رفتار مأموران با آنان جویا شد.ك

 یرا بررس یایات تاجران هندکبارها از بندر عدن بازدید كرد. او شه 298تا ه 281های سال
، نددر عدن وضع كرده بود یكه مأموران گمركرا  یقانونغير یهااز ماليات ینمود و بسيار

و  ک، از جمله جواهرات، پوشایبسيار یهدایا یعالوه به تاجران هندت؛ بهساخ ُملغی
مستمر جذب تّجار و  یسالطين رسولی از این بازدیدها یهدف اصل 46رد.كقاطر تقدیم 

 ترغيب نمودن آنان به تجارت با یمن بود.
 

 روابط تجاری یمن و مصر
در  یبود. آنان نقش مهم یارمكار به نام از تّج  یتجارت یمن با مصر در انحصار گروه

بر طبق محتویات اسناد گنيزه  42ردند.ك یبين یمن و مصر ایفا م یگسترش روابط تجار
ندریه و قاهره(، یمن )عدن( کاز بازرگانان در مصر )فسطاط، اس یه منظم و دقيقکقاهره، شب

وستان و شهرهای افریقيه )قيروان(، اندلس )المریا(، شام )دمشق، حلب(، سواحل هند
تجارت ميان سواحل مدیترانه و سواحل  یاطور مستمر و حرفهه بهكيل گردیده بود کدیگر تش
این  48سرخ در اختيار و انحصار خود گرفته بودند. یهند تا چين را از طریق دریااقيانوس 

 صورتدر جمع گاه به «یارمکتاجر ال»)مفرد آن  «ارمکتّجار ال»منظم به  یه تجارکشب
شدند، بلکه تّجاری از ُكّرام( مشهور بودند. این شبکۀ بازرگانان تنها به مسلمانان محدود نمی

 49گرفت.بر می یهودیان، مسيحيان و هندوها را نيز در

                                                 
 .129 . غسانی،44
 .182؛ غسانی، 2/145. خزرجی، 45
 . همانجا.46

47. Ashtor, 52: Goitein, “New light”, 175. 
 .216. خليفه، 48

49. Goitein, 182. 
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ویژه در سراسر پهنه مدیترانه، هسته ها، بهیارمكحوزه فعاليت  یبا وجود گستردگ
ه در این ميان ك یاالهایكترین و عمده 50بودآنان در  مصر و یمن  یتجار یهافعاليت یاصل

 یاالهاكترین كه ابن جبير نيز، مهمچنان 51ویژه فلفل بود؛جات بهادویهشد یدادوستد م
 52ر كرده است.كحمل شده از عدن به مصر را فلفل و دارچين ذ

ها اشاره دارد ارمیكعدن توسط  -مصر یه به ارتباط تجارك یاز معدود منابع یکی
مصر و  ی، است. ابومخرمه هم از ارتباط تجاره(820 نوشته ابومخرمه )د عدن، ثغرتاريخ 

از مصر به یمن  «ارمیكتاجران »بازرگانان با عنوان  یند و هم از ورود برخكیعدن یاد م
در مصر با  یاروانسراهایكچنين از معدود كسانی است كه به وی هم 53گوید.سخن می

 54اشاره كرده است. ،ارمی بودهكوص اقامت تّجار كه مخص «ارمکفندق ال»عنوان 
های غرب اسالمی و نيز یمن به  ها انواع محصوالت و توليدات را از سرزمينیارمك

ها چون از مصر انواع بافتهتوان به اینها اشاره كرد: بردند كه از جمله میهند و شرق دور می
و روغن َبَلسان؛ از  یو َدبيق یط، دميایِتّنيس یو پشم یتانك یها، جامهیُمذَهب دمياط

شده در شهر حریر بافته یهاو جامه یتان تونسك یهامغرب )افریقيه و اندلس( جامه
ندر؛ از یمن عنبر و كالَمریای اندلس و نيز ُبَسد )مرجان( و زمّرد و زعفران و قلع و فوالد و 

، چرم، شمشير، یمشهور به نيزۀ خط ،مشهور َقطيف یهاندر مخصوص منطقه ِشحر، نيزهك
 رمقابل،د 55و وشی صنعا و جز اینها. یعدن ی، َوشییمان ی، َخطر و بردهاکعقيق، اسپر

افور، عود، انواع عطریات، عاج، ساج، صندل، توتيا، آبنوس، فلفل، سالح، َقرنفل ك، کمش
 اغذك( ی)زردچوبه چين آالت، ابریشم، دارچين، ماميرانی(، َبسبابه )رازیانه(، چينک)ميخ

                                                 
50. fischel, 164. 

51. Ibid, 158. 
 .101جبير، . ابن52
 .169 ،ةمخرم. ابو53
 .40 ،دقماق؛ ابن120. همو، 54
 .65 ،ی. قزوین55
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دیگر از هند و شرق دور به مصر حمل  یاالهاك ی، سنبل، خيزران، سندروس و بسياریينچ
 56گردید.یم

 ینيز به اهميت بازرگانه( 923-648مقارن حکومت رسوليان یمن، مماليک مصر)
سرخ به مماليک مجال  سرخ توجه مخصوص داشتند. شکوفایی راه دریای بنادر دریای

شرق با غرب ایفای نقش كنند و نيازهای اروپا را به توليدات داد تا در عرصه بازرگانی  می
های اروپایی رو دولتكاالهایی چون ادویه، عطریات و بخور مرتفع نمایند؛ از این هند و

 های تجاری از دریایآميز كاروانناگزیر شدند برای تأمين مایحتاج خود و عبور مسالمت
رقبای سياسی مماليک، یعنی ایلخانان  52كنند. سرخ، با مماليک قراردادهای تجاری منعقد

گاه بودند برای مقابله با این رونق تجاری و نتایج  یكه از ارزش این بازرگانه( 654-250) آ
هایی را در اقيانوس هند به یشتكرا به بغداد فرا خواندند و  یسازان جنواییشتكآن،  سياسی

مصر به هندوستان را قطع  یرار دهند و راه تجارق یآب انداختند تا عدن را در محاصره دریای
و درآمدهای وافر آن واقف بودند،  یاّما سالطين مصر كه بر اهمّيت این بازرگان 58نند؛ك

با تاریخ  یانند. در طی نامهكرا به قلمرو خود جلب  یوشيدند تا بازرگانان شرقكیسخت م
خود را به مصر و سوریه  یهااالكدعوت شده  یو چين ی، هندی، از بازرگانان یمنه682

ه در سایه امنيت و عدالت حاكم و وجود بازارهای كبياورند و به آنان اطمينان داده شد 

                                                 
 «. مكيد بر تّجار كارِ أتفوق تجاری دریای سرخ بر خليج فارس با ت»خليفه،  .؛ برای اطالع بيشتر نک129. همو، 56
 .368 ؛ یوسف،225 ،. ماجد52
تجارت یمن و مصر وارد شود و  رشدیدی ب هتالش شد ضربه( 690-683)؛ در دوره ارغون 318، عبری. ابن58

مسيحيان ارغون را تشویق به این اقدام كرده  سرخ از كنترل تجار مصری و یمنی خارج گردد. احتماالمسير دریای 
فارس  رفتند مجبور كنند به هرمز در خليجسرخ به مصر می ان از طریق دریایبودند تا جهازاتی را كه از هندوست

همين دليل نهصد دریانورد و صدد اجرای این طرح بود و بهعبری، ارغون درابن نوشته(؛ به356بروند )پيگولوسکایا، 
دليل درگيری بين خود بهخدمت گرفت و وسایل و چوب مورد نياز تهيه شد؛ ولی نقشه او ساز جنوایی را بهكشتی

 (.64 )كریمی، نتيجه ماندها بیجنوایی
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 59شوند.پررونق از سود فراوان برخوردار می
ناظر » اهميت بازرگانی در این دوره چندان بود كه منصب جدیدی در مصر با عنوان

ناظر بيوتات وظيفه داشت به بازرگانان ه( 821 گفته قلقشندی )دشکل گرفت. به« بيوتات
خواه ایشان باشد و محترمانه با ایشان رفتار کآیند خوشامد گوید و نيیه از یمن مكارمی ك
ه در َیَمن نيافته بودند كه ایشان آن ُیمن را كند و عدالت را درباره آنان روا دارد، تا چنان شود ك

ند و آنان را، خواه مسلمان كآیند نيز چنين یه از غرب مك یدر مصر بيابند، و درباره بازرگانان
ه از كند؛ زیرا سودی كعدالت با ایشان رفتار پذیرا شود و به یمهربانبه ،یباشند خواه فرنگ

 60شود بسيار زیاد است.یایشان عاید م
 

 روابط تجاری یمن و حجاز 
ن َینُبع، جار و ُجّده بود. دو ترین بنادر آه، مدینه و طائف و مهمکحجاز، م یترین شهرهامهم

اولين عامل،  :رده بودكتبدیل  یبازرگانان یمن یبزرگی برا یز تجاركعامل حجاز را به مر
آمدند و  به مکه می حج یهای اسالمی برا زائران مسلمان بودند كه از اقصی نقاط سرزمين

ن ميان، تّجار نيز در ای 61آوردند.ه با خود همراه میکم یكاالهایی برای عرضه در بازارها
 پرداختند. از این رو هرآمدند و به دادوستد مییه مکزائران به م یهااروانكاغلب همراه با 

ه با بندر کدومين عامل ارتباط م 62شد.ه یافت میکدر فصل زیارت در م یاال و متاعكگونه 
داشت،  مستحکمی با یمن، مصر و سوریه یه روابط تجاركسرخ بود  یدریا بر ساحل جده

فروش ه بهکویژه محجاز به یها در بازارها این سرزمين یهااز فراورده یه بسياركچندان
 رسيد.  یم

                                                 
 .2/65 ،الفرات. ابن59
 .11/320 ،ی. قلقشند60

61. shamrookh, 248.    
 .92جبير، . ابن62
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المندب در قرن هشتم روابط تجاری یمن و حجاز پس از استيالی رسوليان بر باب
تبعيت امرای حجاز از سالطين یمن مخاطره افتادن تجارت حجاز كه منجر بههجری و به
هدف حفظ موقعيت سياسی و رونق ا هبود نهاد و سالطين رسولی نيز ببه ب گردید، رو

این  63ایجاد رقابت ميان آنان پرداختند.بازرگانی خود، ضمن استمالت از امرای حجاز به
كه نام این سالطين در اقدامات سبب تجدید قدرت رسوليان در حجاز گردید، چندان

رسولی، دِر خانه كعبه، توسط او با طال و نقره  شد و در عهد مظفرهای مکه ذكر می خطبه
 64مزین گردید و بارها پرده كعبه توسط او آویخته شد.

دوره رسوليان خالی از  ویژه درمناسبات ميان امرای مکه و سالطين یمن، به ،همهبا این
طلبانه امرای مکه موجبات تيرگی مناسبات را و در برخی مواقع اقدامات استقالل تنش نبود

بن ِعجالن و َعنان بن  یتوان از اقدام ُشرفای مکه از جمله علآورد؛ مثاًل میفراهم می
ه كرا  یارمك یشتكاشاره كرد كه سه ه 289َمقاميس در توقيف كاالی تّجار یمن در سال 

نيز در  65ردند؛كهزار مثقال طال بود در مسير یمن به مصر در جّده تصرف  600حامل 
رفت ه میکاز یمن به م یه از طریق مسير زمينكهای تجاری یمن آنان به كاروانه 295

زمانی كه شریف حسن ه 298در ا ام 66؛ردندكحمله و همه كاالهای تّجار یمنی را مصادره 
بندر جده را احيا  یتجار یهادست گرفت، كوشيد فعاليته بهکِعجالن قدرت را در م بن
ایجاد اهش داد و بهكبازرگانان در جده را  یاالهاكم ماليات وضع شده بر سوکند. او یك

ه یا جده و در کدر طول اقامتشان در م یصلح و ثبات در حجاز پرداخت و از تّجار خارج
برای حفاظت و حمایت از  ،رد. افزون بر اینهاكیشان حمایت میتجار یهافعاليت یط

تاز وآنان را از تاخت ،از ُشرفا یمبالغی پول به تعدادبا پرداخت ه 299، در سال یتّجار یمن

                                                 
 .155 ،. الفيفی63
 .163، 152، 1/130. خزرجی، 64
 3/563، ی؛ مقریز2/82، ی. فاس65
 .شمروخ .؛ برای اطالع بيشتر نک212. همو، 66
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 یكه و یوقت یحت 62ه و جده بودند بازداشت؛که در حال تردد بين مك یتجار یهااروانكبه 
های یمنی را دارند شخصا اروانكمتوجه شد گروهی از شرفا قصد حمله به ه 801در سال 

تشویق  یتدریج تاجران یمناقدامات به در نتيجه این 68رد.ك یكاروانيان را تا مقصد همراه
زیادی نصيب خزانه  یماليات یه بيایند و بدین ترتيب درآمدهاکتجارت به م یشدند كه برا

وارد جده  یارمك یشتكده ه 802، در اواخر رمضان ینوشته فاسبه 69شرفای مکه شد.
ه 821ر سال چنين دهم 20دست آوردند؛در آن سال به یه سود قابل توجهکشدند و شرفای م

به  یاز تاجران یمن یها، گروه عظيمدرنتيجه بهبود روابط حجاز و یمن و كاهش ميزان ماليات
 21ه سرازیر شدند.کجده و م
 

 نتیجه
ای از رونق و شکوفایی تجاری شد؛ این رونق فرمانروایی سلسله رسوليان، یمن وارد دورهدر 

 توان معلول عواملی چند دانست: یهای هفتم تا نهم هجری را متجاری در طول سده
های تجاری این . در سده هفتم هجری با استيالی مغوالن بر شرق دور تا بغداد، راه1

متصل سرخ كه شرق را به غرب جای آن راه تجاری دریای مناطق ناامن و از رونق افتاد و به
تجاری فراوانی  تسلط بر این راه از اهميت اقتصادی و سببكرد، شکوفا شد و یمن بهمی

برخوردار گردید. اهميت این راه و اقدامات گسترده رسوليان یمن و نيز مماليک مصر در 
ایجاد روابط جهت تأمين امنيت این راه و حفاظت از حقوق تّجار موجب شد كه یمن به

 ها دست زند. چنين با هند و حجاز و دیگر سرزمينای با مصر و همتجاری گسترده

                                                 
 91. همو، 62
 . 210. همو، 68
 .4/226 ؛ قلقشندی،4/90. همو، 69
 4/95، ی. فاس20
 .128. همو، 21
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تجاری بازرگانان كاِرمی )مسلمان، مسيحی و یهودی(، تجارت ميان  های. فعاليت2
 كرد.سواحل مدیترانه و سواحل اقيانوس هند تا چين را منظم و پررونق می

. سياست داخلی سالطين رسولی، ازجمله تعامل سازنده با بازرگانان، ایجاد نظم و 3
جهت ارت دریایی بهبخشيدن به تجامنيت در معامالت و نظارت بر بنادر و اهميت

عنوان كانون اصلی تجارت دریایی در این درآمدهای قابل توجه آن موجب شد كه یمن به
 ها، نقش بسيار مهمی در تبادالت اقتصادی دریای سرخ و حوزه اقيانوس هند ایفا كند.سده
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