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هاي  از طريق مسيرهاي زميني و دريايي از شاخصهتشكوفايي اقتصادي و رشد تجار :چكيده

، به ويژه هاي اقتصاديان مسلمان از فعاليت حمايت فرمانرواي. ايران استةن مياهايسدهتاريخ 

 قوانيني در حمايت از تجارت، هاي آنان مبني بر وضع در سياست،وردستهاي دتجارت با سرزمين

 بيشترين رونق . از اين دست نمايان استهاييهاي گمركي و اقدامسراها،كاهش مالياتايجاد كاروان

هايي بروز يافته بود كه در مسيرهاي اصلي تجارت عصر خود قرار زمين، در سراقتصادي اين دوران

  .داشتند

- تجاري خراسان  ةطبرستان به عنوان قسمتي از اراضي تابع حكومت مركزي كه در مسير جاد

ثير أدي جهان اسالم ت از تحوالت و رشد اقتصا،قرار داشت - ابريشم خوانده شد ةكه بعدها جاد

 و نددكرميي از سواحل جنوبي درياي خزر حكومت در اين دوران بر بخش وسيعن  باونديا.پذيرفته بود

به اجرا در آوردند كه با برخي اصالحات اقتصادي هاي اقتصادي جديدي سياستدر اين نواحي 

منجر به رشد شهرنشيني و اقتصاد متكي بر تجارت در طبرستان و مورد نظر اصالحات . همراه بود

اين نوشتار در پي بررسي وضعيت اقتصادي قلمرو .  درياي خزر شدساير نقاط سواحل جنوبي

  .تجارت است ةباونديان در حوز

  ابريشم ،تجارت باونديان، طبرستان، درياي خزر، :كليدي هايهواژ
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Abstract: Economic flourishing and commercial development through marine and 

land routes have been some of the characteristics of middle ages in Iran. Muslim rulers' 

supports of economic operations, particularly trading with remote areas are quite clear in 

their policies through supporting trade, establishing caravansaries, decreasing customs laws 

and etc. The most economic flourishing of this age occurred in lands which were located in 

their major routes of their trade age.  

Tabaristan as part lands subordinated by the central government situated in Silk Road 

and Fur Road, has been influenced by economic growth of Islamic world, Bavandids were 

dominating a huge part of southern coast of Caspian Sea and accomplished new economic 

policies in their own lands which was accompanied by some economic reforms. These 

reforms led to the growth in urban life and an economy based on trade in Tabaristan and 

other areas located in southern coasts of Caspian Sea. This article aims at considering the 

economic status in Bavandids' realm in the area of landing and trade. 

Keywords: Tabaristan, Bavandids, Economy,Trade, Silk 

  

________________________________________________________________ 

1  Assistant Professor Birjand University  khalife- m@yahoo. com 

2  Senior Expert of History from Birjand University zamane_hasannejad@yahoo.com 



 29  تجارت در قلمرو باونديان اسپهبدية طبرستان

   مقدمه

هاي محلي ايران بودند كه در پناه جغرافياي خاستگاهشان يعني                          باونديان از جمله حكومت            

د كه در اين مقاله وضعيت          سال به حيات خود در سه شاخه ادامه دادن                  700طبرستان مدت     

 606 تا  466هاي    سال ةدوم آنان كه ملقب به اسپهبديه بودند در فاصل                 ة قلمرو شاخ   در   تجارت    

  .شاهيان مورد نظر بوده است همعصر با سلجوقيان و خوارزمق. ه

 نسبت به دو    هاي اقتصادي رايج در جوامع  مختلف، آگاهي                      در بررسي ساختار و سنت        

هاي  ساز واكنش     مورد نظر كه زمينه       ةنخست بافت طبقاتي جامع       :   است له داراي اهميت         ئمس 

 ةكنند  تعيين  كه ه جامع آندوم زيست بوم جغرافيايي.  استي اقتصادهاي درفعاليترواني دخيل

 گردد كه     مطرح مي   پرسش اكنون اين      .   است بوده      باونديان     ة جامع  لب در   سنت اقتصادي غا     

 تاريخ ايران از چه ساختار طبقاتي               ة ميان  هاي  سده ا هاي تحت تسلط باونديان همزمان ب             سرزمين  

  .ه استها داشتثيري بر روند اقتصادي آنأ چه تها و جغرافياي اقتصادي آنودهبرخوردار ب

. ر ايران با رشد اقتصاد متكي بر تجارت در جهان اسالم همزمان بودبتسلط تركان سلجوقي 

هاي آن سوي خزر       و جنوبي را با سرزمين        كه ايران مركزي           ي بود  ي طبرستان از مسيرهاي تجار         

تجارت ابريشم، برده و پوست با جنوب سيبري و اروپاي شرقي از مسير درياي                                .   داد   پيوند مي   

  . ساختتجارت با يكديگر مرتبط مية خزر، سلجوقيان و باونديان اسپهبديه را در زمين

چون باونديان به         هاي محلي    ساز توجه بيشتر دولت       توجه دولت مركزي به تجارت زمينه              

 و بخش   داشت  ساختاري روستايي         آغاز   در   هر چند قلمرو باونديان اسپهبديه            .   دامر تجارت ش     

 با اين حال تحوالت ،كردندساكنان آن از راه كشاورزي و مشاغل وابسته به آن ارتزاق مية عمد

رستماقتصادي ناشي از اصالحات شاه غازي 
1

 رشد  ثير پذيري از روند         أو ت  )   ق .   ه 585  - 535(

 گسترش شهرهاي جديد،      منجر به رشد تجارت و به تبع آن پيدايش               ميانه،  هاي سدهتجارت در 

در طبرستان    هاي اقتصاد ي متكي بر داد و ستد             و فعاليت   شهرنشيني    پيشرفت  شهرهاي پيشين و     

   .شدهاي ميانه سده

  :گردد مطرح مي، حال پرسش زير شدهة ذكربا مقدم

- 466( طبرستان   ة متكي بر تجارت در قلمرو باونديان اسپهبدي                رشد شهرنشيني و اقتصاد         .1

  ؟ه استچه جرياني را طي نمود) ق. ه 606
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  .استزير  ةاين نوشتار در پي آزمودن فرضي باال پرسشدر پاسخ به 

ثر از رشد تجارت       أ و مت   داشته  رشد تجارت و شهرنشيني در طبرستان روندي تدريجي                     .1

  در عصر سلجوقي بوده است

  تاريخيافياي جغر .1

كه از اراضي دوردست             ي جغرافيايي به نام طبرستان پديدار شدند               ي باونديان اسپهبديه در فضا          

به بيان منابع تاريخي و          .   شداداره مي         آمد و توسط كارگزاران             خالفت عباسي به شمار مي       

 منظور از. شدهاي جنوب و جنوب شرقي درياي خزر طبرستان گفته ميجغرافيايي، به سرزمين

از  اي اين نواحي،          و براي اراضي جلگه           هاي كوهستاني قلمرو باونديان بود               طبرستان سرزمين    

همان     از  منابع از طبرستان، در اين متن نيز             ة  اما با توجه به استفاد        .   شدعنوان مازندران استفاده مي             

ران   ابن حوقل اين ناحيه را سرزميني پر آب، پوشيده از جنگل و پربا                          .    استفاده شده است     نام  

.معرفي نموده است
1

  

، قلمرو باونديان را شامل            است  طبرستان   بارة   اسفنديار كه منبعي موثق در          ابن    تاريخ طبرستان      

 پارچه روستا، و حدود آن را از اران تا جرجان و از درياي خزر تا طالقان                                        300 شهر و  27

، داند   مي 
2

 ميله، ناتل، شالوس،          و منابع ديگر، آن را شامل شهرهاي آمل، ساري، مامطير، ترنجه،                          

.اندرويان و كالر دانسته
3

  

 در  . ه بود   شداي و كوهستاني تشكيل        جلگه ة جغرافياي سياسي قلمرو باونديان از دو عرص                 

اي   و به نقاط جلگه      ، هاي كوهستاني طبرستان        هاي تاريخي و بومي به سرزمين             بندي  تقسيم 

به عنوان دو ايالت            ن و مازندرانالملك از طبرستاحتي خواجه نظام .گشتالق ميطمازندران ا

. مستقل ياد كرده است   
4

اما در اين       .   سپرده شد   فراموشي    به دست  بندي با گذشت زمان         اين تقسيم   

  . بوده استسياسي قلمرو باونديان مورد نظر ة تمامي عرص،طبرستانذكر عنوان  از قالهم

 آغاز  ر داشت و در       قرا  قلمرو باونديان        خاستگاه باونديان در قسمت كوهستاني               فريم   شهر 

اي و مركزيت       سياسي باونديان در نواحي جلگه           ة  اما با توسع    ، كشاورزي بود          آن  اقتصاد غالب     

________________________________________________________________ 

 .  123، ص2انتشارات اميركبير، چ: ، ترجمة جعفر شعار، تهران) االرضةايران درصور( ، حوقلابنسفرنامة، )1366(حوقلابن   1

  .22، ص1اسفنديار، همان، جابن   2

 . 176انتشارات اميركبير، ص: ة حسين قره چانلو، تهران، ترجماعالق النفيسه، )1365(رستهابن   3

، 3انتشارات علمي و فرهنگي، چ: ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران)سياست نامه( سيرالملوك، )1372(خواجه نظام الملك   4

 .224ص



 31  تجارت در قلمرو باونديان اسپهبدية طبرستان

، يافتن شهر ساري    
1

اسپهبديه با      ارتباط باونديان         اي،    با توجه به پويايي و نفوذ پذيري نقاط جلگه                  

هاي  يژگي  و دولت مركزي سلجوقيان افزايش يافت و با تجارت و                         هاي محلي و    ساير دولت    

  . اقتصادي آن آشنا شدند

     شهرهاي مهم.2

ي چون طبرستان    يجغرافياي       هرچند محيط هاي     . داشتند  روستايي    ة اقتصاد بست    آغاز   باونديان در        

، كننده بودند     خود توليد كننده و مصرف          
2

هاي مجاور و       اما تأثير رشد تجارت در سرزمين             

 تجارت   ةدست مي آمد، سبب توسع      درآمدهاي مالياتي كه از طريق تجارت به                     ة كسب وسوس 

داري روبه رو          با رشد اقتصاد كشاورزي و زمين             باشد،  در جوامعي كه تجارت كم اهميت             .   شد

،شويممي
3

در  شهرنشيني نيز   شهر و    ، اما با رشد تجارت         . اونديان نخستين در اين سطح بودند             كه ب  

  . توسعه پيدا كردكنار آن 

متكي  مي شود كه اقتصاد آن بر بازار و تجارت                   شهر در اصطالح اقتصادي به فضايي گفته             

 اقتدار باونديان كه           ة  از شاهان دور       -   شاه غازي    ة  هاي تاز    پيش از سياست   .    نه كشاورزي      باشد،  

هاي  تمامي سرزمين    در    شهرنشيني در قلمرو باونديان و حتي               -  تجارت تالش نمود       ي  ارتقا   براي   

ة ت اين امر عدم آشنايي آنان با جامع              عل .   شدساحل جنوبي درياي خزر مشمول اين تعريف نمي                

 ، بلكه  برد  ه مي  ره خوبي ب   ةشهري نبود، چرا كه شهر و شهرنشيني در تاريخ ايران از پيشين                      

هاي مادي و غير        ها و انگيزه     ها، اعتقادات، ترس           نديشه  جغرافياي خاص اين ناحيه و معاني، ا                

  .داشت ييماداران اين ناحيه حكمفر بوميان و زمينافكارمادي بود كه بر 

 تجارت و بازرگاني           پرداختن به      داشت كه   غلبه ن و اشراف      ااز قديم اين انديشه در بين مالك    

 كه در    خواهد شد   سلسله مراتب اجتماعي       موجب تغيير در     ن اقتصاد كشاورزي،          شتو كنار گذا     

 اين انديشه همواره يكي از موانع رشد شهرها                  . اوست  دار مورد احترام زيردستان                فرد زمين    ، آن  

 در  ،  پيش از اين دوران          از    ، اين  وجود    با  .   در نواحي جغرافيايي متكي به اقتصاد كشاورزي بود                       

 طميسه، ساريه، مامطير، آمل، ناتل و               مانند   شهرهايي   ، وجود داشت     شهرهايي   قلمرو باونديان        
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، كالر  
1

 باعنوان    اً اصطالح  از شهرهاي مذكور        در اين نوشتار       . اي واقع بودند        جلگه   ة كه در ناحي     

 از دو شهر     ، ارتفاعات يا به بيان جغرافيايي در طبرستان                 قسمت  و در    ياد شده    مازندران       اي  شهره 

  . سخن به ميان آمده استشهمار و فريم 

 مركز فرمانروايي باونديان بود كه در شرق كوه هاي شروين يا                              ، شهمار در نزديكي فريم        

.جبال قارن قرار داشت
2

 در زمان    كوهستاني بودند كه        ة  شهمار و فريم ظاهراً تنها شهرهاي ناحي  

 به عنوان روستا يا چند         بارها   پيش از آن      آن دو     .   دوم عنوان شهر به خود گرفتند           ة باونديان شاخ      

 چرا كه بر اساس سنت ايران باستان منتسب بودن به زمين و                      ند،  شدپارچه روستا شناخته مي       

از آنجا كه باونديان            و  شدروستا سبب اعتبار خاندان بود و شهرنشيني امتيازي محسوب نمي                      

 در انتساب خود به مالكيت اراضي                ، دانستند   شهري مي  ايران    ة نخستين خود را وارث انديش              

ها  اما پس از تأثير پذيري از جوامع مجاور خود كه در آن                         .   روستايي و كشاورزي اصرار داشتند         

غازي و پس از       شهرنشيني رشد كرده بود و آشنايي با مزاياي اقتصاد شهري به ويژه در عصر شاه                            

 در  ق .  ه   532سال  ة  عصر در گزارش زلزل          آن  منابع   در     زيرا     ،  شهمار و فريم عنوان شهر يافتند         ، آن  

فريم
3

  . شهر ياد شده استنام از آن به ،كه منجر به نابودي آن شد 

 باوندي در فريم قصري با سه بام بر روي هم بنا كرد و به دور آن                                شهريار  حسام الدوله     

در  .   شدآن ناحيه محسوب مي       ندقي تعبيه كرد كه دارالحكومه و ارگ                حكم و خ  ستحصاري م    

ايجاد نمود و پنج        بزرگي    سراي    كاروان      و  رباط   ، شهر نيز كه بيرون از حصار قرار داشت              ة حوم  

. دروازه براي شهر قرار داد               
4

 . وجود داشت     ،  در اين شهر اغلب عناصر شهري كه در باال از آن ياد شد                   

 بازاري وجود داشت           ، فريم كه منجر به ويراني شهر شد         ة ش از زلزل      حتي پي  ، در مركز اين شهر      

. پرداختند     كه در آن به خريد و فروش كنيز مي              گرديد   كه هر پانزده روز يك بار بر پا مي         
5

 در  

 نيز اين بازار وجود داشته و به احتمال فراوان گسترش                            قمري  هاي پنجم و ششم هجري      سده 

  .يافته است

 .آمل  .   2 ، ساري.1 :زندران دو شهر از اعتبار بيشتري برخوردار بودنداي يا ماجلگه ةدر ناحي
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 پايتخت باونديان       ، كاران و طبقات سنتي       شهر ساري يا ساريه بعدها علي رغم مخالفت محافظه              

با  ساري شهري آباد و پر جمعيت بود كه بازرگانان بسياري در آنجا سكونت داشتند و                               .   گشت 

. پرداختند     پرنيان و صندل مي      به تجارت حرير،       ديگر نقاط جهان       
1

 اين شهر داراي چندين بازار             

 آب انبار، پل و        ، جاو يك بارو بود كه گرد آن خندقي حفر شده بود و با رشد شهرنشيني در آن                       

 ،ساري در گذشته از قزوين كه از شهرهاي مهم ايران بود                      .   بسياري ساخته شدة المنفعبناهاي عام

.  است تر توصيف شده   تر و پر رونق      بزرگ   
2

 ابه و تاخت و      يدآي   ؤ م هاي  له اين شهر بر اثر حم        

 هجوم مكرر    نقاط قلمرو باونديان بر اثر              ديگر  شاهيان از رونق افتاد و مانند               تازهاي خوارزم         

چندين دهه     ةاين شهر پس از تجرب       .   تركان اقتصاد كشاورزي و تجارت آن آسيب فراوان ديد                           

بعدها   اي كه     به گونه   ؛ ازگشت به عقب شد     دچار ركود و ب        ، رشد شهرنشيني و اقتصاد شهري       

ودند، توسط يك والي اداره              فريم و ساري كه هر يك شهري جداگانه در عصر باونديان ب                         

.شدند
3

   

. شهر دوم اين ناحيه آمل بود            
4

 اسالمي حاكم نشين مسلمانان        هاي نخست   سده  اين شهر در     

حوقل   ابن  .   آمد  ي به حساب مي    هاي ايران       ساري قرار داشت كه مركز خاندان              روي   روبه بود و در 

 بزرگ و    هاي  تر و داراي بناها و عمارت              كه به اين شهر سفر كرده، آن را از قزوين بزرگ                      

. قديمي دانسته است      
5

 در ساختار شهر عناصر رايج در          ؛ اما    اين شهر داراي مسجد جامع نيز بود              

كومه، بازار و مسجد          هر چند اين شهر نيز مانند ساري داراي دارالح                   ؛ شود آن عصر مشاهده نمي       

 هاي قديم را      دفاعي شهر   نظام    ويژة    ،  ي  برج و بارو       ، برخالف اكثر شهرها         ، آمل  .   جامع بود    

 بازرگان     ، بسياري از مردم اين شهر          .    اسالمي گرداگرد آن ربض بود             هاي نخست   سده در   .   نداشت  

ير هاي كتاني، دستار، فرش و حص              چون جامه    ، بودند و به تجارت كاالهاي توليدي اين شهر                   

 ، آن  ي فقدان ساختار دفاعي جدي اين شهر در كنار رونق تجار      . پرداختندطبري، نارنج و ترنج مي

  . بوده استدليلي بر امنيت آن شهر 

 آمد   در قسمت ساحلي آن قرار داشت و عمالً بندر اين شهر به حساب مي                     )   علمده  ( بندر الهم     

در  .    از مدنيت بااليي برخوردار بود               اين شهر  .   شدو از آن براي رفت و آمد و تجارت استفاده مي                 

________________________________________________________________ 

 .145همان، ص   1

  .172اصطخري، همان، ص   2

 ،198، ص]نابي[، ]جابي[، ترجمة محمد دبير سياقي،  القلوبهةنز، )1336(حمداهللا مستوفي قزويني   3

  .52بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: ، ترجمةمحمد ابراهيم آيتي، تهرانالبلدان، )1347)( واضحابن(قوبييعقوب يعابياحمدبن   4

  .123حوقل، همان، صابن   5



 1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  34

. آن مسجد جامع، مدارس و بيمارستان وجود داشت                    
1

هاي  پارچه   داراي       مقدسي آمل را شهري       

، كند بيمارستان و دو مسجد جامع معرفي مي            يك  زيبا، وسايل رفاهي و          
2

 ها  كه يكي از اين مسجد       

 به دليل اهميت و      ، ميانه    هاي  سده اين ويژگي مركز شهر در           .   ه است در كنار بازار قرار داشت              

د مذهبي داشته و محل كربازرگانان بود و معموالً مسجد جامع نقشي فراتر از كارة جايگاه طبق

اقتصادي    ةرشد و رونق آمل پس از توسع           .   تجمع بازاريان و طبقات مختلف اجتماعي بوده است                   

امنيت مالي و      تركان قرار گيرد و بازاريان كه                 هاي  ه حمل  در معرض     سبب شد ، عصر شاه غازي     

 براي جلوگيري از ركود تجارت در اين شهر از اسپهبد باوندي ،ديدندجاني خود را در خطر مي

. يدند طلب ياري    
3

 از سوي حاكم سلجوقي به يكي از شاهزادگان به                   به احتمال فراوان           اين شهر  

 هرچند ؛كردند اين مقطع و حاكم باوندي بايد حقوق يكديگر را رعايت ميوشد اقطاع داده مي

چون مثال باال كه حضور تركان در شهر    هم ، اما در مواردي،شدهايي مي جنگموجباين امر 

 كمك  درخواست     بزرگان و رعاياي شهر از حاكم باوندي                     ، كرد  امنيت آن را تهديد مي          

 اسپهبد از . آمل در ري بودةدر اين حادثه چاولي از سوي سلطان سنجر مقطع و شحن. كردند مي

اسپهبد به آمل     از اين رو،        .   او در اين كار تأخير كرد            اما   عه را به او واگذار كند،             او خواست قل     

.در نهايت به صلح انجاميدشد و ر كشيد و جنگ طوالني كلش
4

           

ان جنوبي درياي خزر گرك          ةاز شهرهاي حاشي     
5

به احتمال    منابع جرجان بوده و          ة يا به گفت   

باونديان در بناي         رفت و    به شمار مي    سلجوقي  فراوان گرگان الگوي يك شهر جديد در عصر                  

هرچند در برخي از          . اند  شهرهاي جديد و رشد مظاهر شهر نشيني آن را مورد توجه قرار داده                          

به   آن كه به طور معمول جزو قلمرو باونديان                   پيرامون    اين شهر و نواحي         هاي تاريخي،      برهه  

ه شايد علت آن استقالل و رونق             از استقالل نسبي برخوردار بودند ك                 اند،   آمده   حساب مي   

  . ه استاقتصادي آن بود

موسي تفرشي در گرگان       بن ابوريحان بيروني به مالقات خود با يك يهودي به نام يعقوب                         
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اشاره مي كند     
1

در مراكز و      بنا به عرف     كه در طول تاريخ، يهوديان              چرا    ،  توجه است   شايان  كه    

اي ناشي    هاي تجاري و واسطه        ب به فعاليت    و اغل   شهرهاي مهم اقتصادي و تجاري حضور داشته               

تواند دليلي بر توسعه و رشد تجارت اين               حضور يهوديان در گرگان مي            .   ند ا ه از آن مشغول بود        

  .باشدشهر بوده 

 بود كه كارگزار        هايي  انون  ثر از ق    أ مربوط به اقتصاد و تجارت در اين شهر مت                  هاي  انون  ق 

ب نيابت ديوان اشراف به خواجه عميدالدين                  صمن تفويض   ة در نام    .   عباسي مطرح مي نمود      ةخليف 

نامي در مازندران و گرگان در دوران سنجر اشاره شده كه امور مربوط به معامالت در شهر                                        

گرگان به وكيالن ديوان خاص و امور مربوط به دقت و نظارت بر دخل و خرج در اين شهر                                       

. به اين فرد اختصاص داشته است            
2

هاي  گان از ساير سرزمين         حكومتي شهر گر   فرمان   در اين     

 شده و در نامه به طور جداگانه به امور اقتصادي آن شهر اشاره شده كه خود                               متمايز  طبرستان   

  .بيانگر جايگاه اقتصادي اين شهر در عصر سلجوقي است

  فرمانروايان باوندي. 3

سيس، أ ت ي ها ه ها به دور      مانند بسياري از سلسله     ،دوران حاكميت باونديان اسپهبديه در طبرستان

باونديان     ةثيرگزار سلسل    أدر اينجا به چند مورد از شاهان ت                .   شدني است  اوج و زوال تقسيم           

دوم باونديان را بايد از                 ة سس شاخ ؤ م ) ق . ه   466( حسام الدوله        : شود اسپهبديه اشاره مي       

 شايان سياسي باونديان دانست، هرچند او فعاليت اقتصادي يا تجاري                             اصلي  هاي   شخصيت

هاي قدرت خود را          اما از طريق پيوند خويشاوندي با سلجوقيان پايه                    ، جام نداد    اي ان    مالحظه  

. هاي جانشيني در ناحيه مواجه هستيم            پس از او براي مدتي با جنگ            .   نمود  مستحكم  
3

 دوران     

 اصالحات و رشد سياسي و اقتصادي           با طاليي باونديان كه        
4

 در طبرستان همراه بوده با نام شاه              

 به مرد اول      ق .  ه   558- 535هاي   سال ة او در فاصل       . پيوند يافته است     )   هنصيرالدول    ( رستم  غازي   

 اما به  ،اي مستبد داردهرچند شاه غازي در منابع چهره. شدسياست در شمال ايران تبديل  ةعرص
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.او اشاره شده استة اقدامات عام المنفع
1

   

يي و كفايت وي       توانا   ،  الدوله حسن و حسام الدوله اردشير              عالء  ، جانشينان شاه غازي       چون   

 كمرنگ گشت و دوران زوال             ، را نداشتند و دوران رونق اقتصادي و تجاري با مرگ شاه غازي                         

 الدوله حسنهاي خشن نظامي عالءسياست. ا رسيدفر
2

-  تركان غز در عصر حسامهايله و حم

 سبب نارضايتي مردم، زوال كشاورزي و از دست رفتن شهر تجاري مهم گرگان                             ، الدوله اردشير      

اسپهبديه   ة آخرين شاه از باونديان شاخ            ) ق . ه 606مقتول در سال      ( الملوك   هرچند شمس  .   ديد  رگ 

اما در واقع دوران زوال سياسي، اقتصادي و تجاري باونديان با مرگ شاه غازي                                     ،  شود شناخته مي  

  .شده بود آغاز -  ميانه ناميدهايسدهتوان او را مصلح اقتصادي طبرستان در  كه مي- رستم

   اجتماعي باونديانطبقات. 4

فريم از دو      ،   قمري   ششم هجري  سدة حدود    در   اسپهبدان در فريم         رسيدن  قدرت     هب همزمان با     

. تف ابن  بلوك   . 2،  جبال ديلم      . 1:   بخش اصلي تشكيل يافته بود       
3

ة اني با پيش   يدر جبال ديلم، ديلم           

   .كردندافت برزگران زندگي مين حضور داشتند و در بلوك بگرينظامي

در نواحي  . اي باونديان از نظر بافت طبقات اجتماعي  متفاوت بودتاني و جلگهقلمرو كوهس

ي دار در رأس امور قرار داشتند و اسپهبدان باوند محوريت شهر فريم، اشراف زميناكوهستاني ب

 مادي كه ناشي از        ة نفوذ اجتماعي باونديان عالوه بر جنب                 . رياست آنان را عهده دار بودند                 

.معنوي نيز داشتة راضي گسترده بود، جنبمالكيت آنان بر ا
4

  

اين عده در      .   راندند    ذبخشي از جمعيت فريم نيز از راه پرورش كرم ابريشم روزگار مي گ                             

علت آن هم     .    نقش سياسي و اقتصادي چشمگيري نداشتند            داران،        در مقايسه با زمين        آغاز   

اما با گسترش     .   د وابستگي اكثريت جمعيت روستايي يا كارگران بدون مزد به كشاورزي بو                               

 در مسير تجارت راه ابريشم كه در آن                  شان اي و قرار گرفتن        قلمرو باونديان در نواحي جلگه              
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  .ندروزگار مسيري پررونق بود، اين عده از قدرتي روزافزون برخوردار شد

در فريم     ،  حدود العالم       مؤلف   بنا به گفتة    وران پيش از اين عصر،             صاحبان حرف يا پيشه      

ري اشتغال   كمردم فريم تنها به مشاغل كشاورزي و لش                 ،   وي  به اعتقاد    .   اند  شده يم غريبه شمرده     

. اند  داشته  
1

كه پس از تصرف ساري بازاري درآنجا بنا                   شهريار    از زمان حسام الدوله            آنان ظاهراً      

، كرد و پيشه وراني از سراسر طبرستان در ساري گردآورد                         
2

 براي نخستين بار داراي هويت               

 به فنون   ، شد جمعيت اصلي فريم كه خاستگاه باونديان محسوب مي               ، اين  د  وجو  با  .   رسمي شدند  

  .غير كشاورزي ناآشنا بودند

  كشاورز مطيع اربابان  خود باشند و             شد رعاياي     سبب مي  درآن ناحيه      روستايي   ة اقتصاد بست    

ن يا به    ياي روستا  .   شدمي ساز تأييد سياسي باونديان در اين ناحيه         وابستگي اقتصادي اين رعايا زمينه

 نسبت به تحوالت فكري و        ، دن كرد  واقع طبقاتي كه از طريق اقتصاد كشاورزي امرار معاش مي                         

در برابر      ند و موجوديت خود را           داد   تري نشان مي     يي طبقاتي واكنش كم       جا و حتي جابه    فرهنگي   

 ةمسئل .    و بازرگانان بود         وران    پيشه ة اين ويژگي بر خالف انديش           .   ند كرد  هاي نو حفظ مي     انديشه   

كه در    باونديان زماني         .  است مشهود بوده      قلمرو باونديان        اي  كوهستاني و جلگه     ةتقابل دو ناحي      

 سياست ،اي با گسترش قلمرو خود در نواحي جلگه به شكل دولت مطرح شدند،ق. ه 466سال 

  . شهرنشيني و شهرسازي را در پيش گرفتندةتوسع

  اقتصاد كشاورزي باونديان. 5

اي خود    هاي حاشيه    درياها تأثير فراواني در پويايي اقتصادي سرزمين                       ة ر هاي كنا   بيشتر سرزمين   

 اما در قلمرو      . دن گرد  دارند و سبب ارتباط مردمان آن با ديگر نواحي و رونق تجارت مي                                 

باستاني و ايراني تقدس خاك و             ة عقيد .   شود  نمي پديده مشاهده      باونديان نخستين، اثري از اين                

راني نيز بر اين        نبود رودهاي قابل كشتي          .   نسته دليل اين امر باشد       توازمين و اهميت كشاورزي مي

امر مؤثر بوده است، زيرا بيشتر اين رودها براي آبياري اراضي كشاورزي مورد استفاده قرار                                               

 به تداوم سنت اقتصاد        ، به جا مانده از ايران باستان             ة هاي جغرافيايي و انديش          ويژگي   .   گرفتند  مي 

  .نمودت بزرگ مالكان كمك ميكشاورزي متكي بر مالكي

در ساري انگور،        .   محصوالت كشاورزي اين سرزمين نيز از تنوع فراواني برخوردار بود                                 
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.شدهاي گرمسيري و سردسيري توليد مي           در آمل ميوه      .   شد غالت، پنبه و ميوه به وفور يافت مي              
1

 

ليل كه اغلب مواد        بوده است؛ به اين د         ها ويژگي اغلب شهرهاي طبرستان استقالل اقتصادي آن                  

به هيچ   ،  آمد  در مي   محاصره   به   در صورتي كه شهر      . شدغذايي و پوشاك در داخل توليد مي               

  .      محصولي از خارج نياز نداشت

 نقش اقتصادي زنان در اين             ، هاي اقتصادي رايج در قلمرو باونديان و طبرستان                     از ديگر ويژگي       

. مد داشتند   اه درهم درآ        خود روزانه پنج        ةرف زنان با فن و ح       .   نواحي بود     
2

 هاي  اين ويژگي طي سده       

ياد  نقش اقتصادي      .   شود تر ديده مي      ايران و حتي جهان اسالم كم           نجد هاي   ميانه در ساير سرزمين       

ة تنها به طبق   مورد بحث     نقش و جايگاه اقتصادي           .   ناشي از اقتصاد كشاورزي بوده است                شده  

وندي از قدرت و جايگاه درخوري برخوردار          بسياري از زنان با.نبودمرتبط عامه و كشاورزان 

 صاحب هفت پاره ده      ،بسياري از خود به جا گذاشتهة دختر شاه غازي كه آثار عام المنف. بودند

 ةعالو   به  وي   .   آمد  ة او به شمار مي     هايي بود كه ارثي        ها و رباط     ها، گرمابه     در آمل، دكان        

پدرش   تا آنجا كه       مندي داشت،     بهره     از جايگاه سياسي وااليي         ، برخورداري از قدرت اقتصادي                

.پس از درگذشت، او را در خانقاهي به خاك سپردند. نموددر امور مملكتي با او مشورت مي
3

 

ة  بيشتر زنان نامدار باوندي از اموال خود يا در اراضي ارثي                               ، با توجه به نقش اقتصادي خانقاه             

به  راستاي بازرگاني و تجارت               خانقاه عملي در       بناي  هرچند   .   كردند    خانقاهي بنا مي     شي خو 

رواني       فكري، فرهنگي و      هاي   ويژگي   ثر از    أاما ساخت آن توسط زنان مت           آمده،     حساب مي   

  .جوامع كشاورزي بوده است

  بازرگانيو  داد و ستد. 6

ة  ميان  هاي  سده  و بازرگاني از ويژگي هاي تاريخ                  داد و ستد    رشد شهرنشيني و اقتصاد متكي بر        

هاي محلي همعصر خود در امور ديگر دولتدر كنار ان كه قصد داشتند باوندي. استبوده ايران 

. ند پرداز    ب شهرنشيني ة به توسع   در قلمرو خود        سعي نمودند   ، كسب كنند  استقالل نسبي    مختلف  

  بود، قدرت آنان در تعيين حكومتة كنندمشخصاقتصادي طبقات مختلف  ةاز آنجا كه پشتوان

شهرنشيني و  ة  با توسع  ه بودند،      كرد  ين مشروعيت كسب     با تأييد مالك     در آغاز     باونديان كه       

________________________________________________________________ 
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 تغيير  ، بازرگانان و تجار          يعني    ،  نوخواسته   ةهاي قدرت خود را بر تأييد اين طبق                تجارت پايه     

اما شهرت طبرستان در         .  و بازرگاني در طبرستان شد          داد و ستد    همين سياست سبب رونق       . دادند    

  تجارت چه نوع كاالهايي بود؟

 در .كتان و ابريشم بودشد،مبادله مي  ياد شدهبازرگاني هاي مسير كه درييجارتاصلي كاالي 

ر خسرو در     ناص . اشت ي شد كه مشتريان فراواني د          نوعي جامه تهيه م      با كتان اين ناحيه        قفقاز   

 شرب شطوي و   هاي  نام  ه  ب، اين ناحيه بودهويژة كه ي و ابريشميتاناشعارش از دو نوع پارچة ك

  :ه استكردشعر گرگاني ياد 

امروز همي به مطربان بخشي
  

شرب شطوي و شعر گرگاني  
1

  

 ها  پرندگان دريايي بود كه برخي از آن                    برنج، كتان و      ، وليدي اصلي اين ناحيه       ي ت  ها كاال  

حكيم نظامي    . رسيد به فروش مي     مصرف داخلي داشت و برخي ديگر در خارج از طبرستان                        

 زريوند    از   جمله   آن    از   .  نام برده است      ، آمده   ز مي  اي نيز از برخي كاالهاي طبري كه به قفقا                گنجه 

.  ياد كرده است      ، كه ظاهراً مصرف نظامي داشته           و طبرخون      كه كااليي تزييني بوده         مازندراني      

.كند زغال و مشك در قفقاز اشاره مي              آن با    ة  او به معادن طالي مازندران و مبادل                   همچنين 
2

 

 عدم رونق تجاري آن ،آغاز در ها اين سرزمينتوجهي خلفا به علت كم كهرخي بر اين اعتقادندب

  قمري  چهارم هجري     سدة ها زماني مطرح شد كه از            اهميت اين سرزمين      . ه است   بود  واحي  ن 

  . گرديدهاآن توجه به و صدور آن سبب پرورش كرم ابريشم

 از دو معدن در نواحي درياي خزر ياد                   ، گذر نموده     ابودلف كه در زمان علويان از طبرستان                  

كه هر چه به     بوده    هاي نفت     و ديگري چشمه     ،  معادن طالي مازنداران            ها  كه نخستين آن    كرده   

.  است ، هتشگ  افزوده مي      ها  به آن   ه شدباكو نزديك مي      
3

 به حدي نبودكه در       طال  ما استخراج معادن         ا 

 گرفته  قرار مي     معادن نفت باكو مورد استفاده             ؛ در حالي كه      رديف كاالهاي تجاري قرار گيرد               

  .است

 ،تر به آن اشاره شد         كه پيش  حلي درياي خزر       هاي سا  هاي روس به سرزمين        ر كشتي سف

________________________________________________________________ 

:  مهدي محقق، تهران- ، تصحيح مجتبي مينويديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قبادياني، )1387(ناصرخسرو قبادياني   1

  .60، ص7انتشارات علمي و فرهنگي، چ

، 2نشر قطره، چ: ، تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، تهراننامهشرف، )1376(اينظامي گنجه   2

 .444- 443صص

انتشارات : ، با تعليقات والديمير مينورسكي، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهرانسفرنامة ابودلف در ايران، )1342 (ابودلف   3

 .45فرهنگ ايران زمين، ص



 1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  40

به احتمال      . شدمي    نيز همراه     با مبادالت تجاري        ، بلكه  خشونت نبود    و  هميشه به قصد غارت       

پيش از تسلط كامل مسلمانان            درياي خزر،       ةهاي حاشي   فراوان بيشتر مبادالت اقتصادي سرزمين                

 ميانه در بين خودشان بوده و نشاني از جنگ و دشمني جدي                      هاي  سده هاي ترك در      و دولت    

 مشكل آفريني روس ها در مسير دريايي خزر                 . شود به جز در مورد روس ها            ده نمي  بين آنان دي      

،گيل و گرگان       بيلقان، بردعه، ديلم         ، اران      ان،  و همسايگانشان سبب شد بسياري از مردم آذربايج                  

.ندنتحادي ايجاد كو طبرستان  براي مقابله با آنان  ا

1

  

 ، درياي خزر      ةهاي حاشي   عالوه بر سرزمين- قلمرو باونديان - ها جاري اين سرزمينروابط ت

 فوطه يا همان دستار طبري  از             ،  به عنوان نمونه       . بوده است    برقرار     با ساير بالد اسالم نيز         

زد بوده     كه در تمام دنياي اسالم مرغوبيتش زبان                  رفته  به شمار مي   محصوالت مهم طبرستان        

. است 
2

كه  نيز وجود داشته        هاي دور دست         با سرزمين   تر در سطح پايين    اين روابط تجاري             

دهد فردي از         كه نشان مي    هست حكايتي   از جمله     .   مربوط به اواخر عصر باونديان است                 

ده  براي تجارت به طبرستان آمده و در اين سفر نزد ابوسعيد ابوالخيراسالم آور                                  )   چين ( ختن 

است 
3

 كه  گرفت   خراسان به طبرستان سفرهايي صورت مي            از نواحي دوردست         ،  اين  عالوه بر      . 

هاي شرقي طبرستان به آمل          نسا و سرانجام با عبور از سرزمين             ، از شهرهاي باورد، شاد، ميهنه             

براي ديدار استادش ابوالعباس قصاب آملي اين مسير را طي كرده                            نيز  الخير   ابوسعيد ابي    .   رسيد مي 

.است
4

  

 )ق   ه   606- 466  ( مورد نظر ما     عصر  و در    حضور داشته      كه در دربار باونديان             اسفنديار   ابن  

سيم  و   هاي گوگرد، سنگ سرمه و معادن زر             از كاني      ، ه كرد  در طبرستان زندگي مي        
5

ه عنوان    ب 

 از  ،  عالوه بر اين      .  ياد كرده است      ه،  دم آ مي كاالهايي كه از منابع طبيعي در طبرستان به دست                  

ه،  شدبراي طلب باران استفاده مي             از آن     ها   سرزمين  ديگر  ن كه در     سنگي به نام سنگ بارا      
6

و   
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و تنها در هند و طبرستان به ويژه آمل               )   نوعي سنگ براق كه جواهرنيست          (  به نام سيج    سنگي

آمده،دست مي به
1

ظاهراً در طبرستان  تنها استخراج و صدور كاالهاي معدني رايج                   . اندياد كرده 

 و شده  در سرزمين غزها و ارمنستان توليد مي              ،  مانند نوعي آهن      ،  كاالها بلكه برخي از اين،هنبود

.گشته استوارد ميبه طبرستان 
2

  

حرير  هاي مختلف  و جامههاپارچه
3

 ي اين ناحيه محسوب      ها  پشمي مشهورترين كاال        و 

 گوناگون   هاي    طبقات مختلف از جنس      ويژة   هاي    و لباس   ، صف  و   كتاني، پنبه، قز       انواع     . شدمي 

.  در نقاط مختلف دنيا طرفدار داشت             شد كه رستان توليد مي    در طب   
4

 تنوعهاي م   پارچه و جامه        

سفره (  پشمي، اطلس، نسيج، عتابي گران قيمت، بردهاي ابريشمي و پشمي، انماط ستبر                            ، ابريشمي   

به  )   آباداني     (  حصيرهاي عباداني         و هاي بغدادي، آبگينه)سردري(هاي محفوري ، قالي)هاي چرمي

  . شد  نقاط برده ميديگررده  و از آنجا به طبرستان آو

به طبرستان   ديگر    يا به قصد تجارت از نقاط           ، شداغلب كاالهايي كه در طبرستان توليد مي              

 ،هاي آن سوي خزر       نسرزمي  مردم     كاالهايي كه       و بيشتر  تشگ در بازار آمل مبادله مي             ، آمد  مي 

در منابع سقصين       ( ين از سقس  . شد مي ضهعر  در بازار آمل         كردند،     توليد مي   ، ينچون بلغار و سقس     

 در قلمرو    اين دريا         تا بندر اهلم در جنوب          ،  شمال درياي خزر        ترين شهر   مهم ، ) آمده است    

.اه بودباونديان يك هفته ر
5

   

.آمدند   اين كاالها به آمل مي         ة ، شام، عراق و خراسان براي تهي              بسياري از بازرگانان از هند              
6

 

در بين بازرگانان قلمرو باونديان و                   خزر  درياي     و غرب    شمال  هاي   در واقع تجارت با سرزمين           

 چهارصد كشتي    ه بود    شاه غازي دستور داد          تا حدي كه    ، تمردان باوندي رايج بود            حتي خود دول      

بزرگ به دريا بيندازند كه به سفر سقصين، باكويه و دربند بروند و در شهرهاي مهم و مراكز                                    

 و در دربند        . . . د خواجه كيا و اصفهان و چالب              در بغدا    « . ، نمايندگاني تعيين كرد         ري  تجا 

ين احمد   محمد مختار و سقس    ابوالحسن تجر و خوارزم صاين طبري تعويذي و ري عزالدين                           

عصار و مكه زعفراني و سيواس محمد جاري اين جماعت وكيالن او بودند كه به صد هزار و                                 

________________________________________________________________ 

 .320همان، ص   1

 .401همان، ص   2

 .499بنياد فرهنگ ايران، ص: يتي، تهرانآ، ترجمة عبدالحميد تقويم البلدان، )1355( ابوالفدا   3

  .80، ص1اسفنديار، همان، جابن   4

  . 81همان، ص   5

  .80، ص1اسفنديار، همان، جابن   6



 1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  42

و فروخت كردندي و          دويست هزار دينار تحويل ايشان بودي كه به جهت ديوان او خريد                                

.»پانصد استر با ده  مرد آخورساالر هميشه غله او باستراباد در دامغان بردندي براي فروختن
1

  

اقتصادي و رشد تجارت         ة در عصر شاه غازي رستم و پس از آن كه باونديان سياست توسع                      

سرزمين    مسلمان به همراه كاالهايشان براي رفتن به                   ن ا رج ا ت ، و شهرنشيني را در پيش گرفتند         

 برخي نيز از سواحل طبرستان سوار بر كشتي               . كردند    گرگان و طبرستان عبور مي           از  خزران    

هاي  شدند و از آنجا سوار بر قايق به سرزمين                پياده مي    ،  شهر بندري خزران       ، شدند و در اتل      مي 

. رفتند   بلغارها مي     سرزمين  ه اروپاي شرقي به ويژ          
2

سياست شاه غازي     كه  نبايد فراموش كرد            

و بسازند شتي  دستور داد چهارصد كو .تجارت دريايي از مسير طبرستان شدب رشد و رونق سب

 راين امر سبب شد سفر دريايي از مسي             ،  از ديدگاه نگارنده          . كنند ها استفاده     از آن     درياي خزر    در

تري در    هاي تجاري كم       كشتي  تا پيش از اين       در حالي كه     ؛ ن بيشتري پيدا كند      خزر طرفدارا       

از    شد، ديده مي    ي در ناحيه     ي  تجار   داشت و اگر هم كشتي       وجود   ياي خزر      جنوبي در    ي ها كناره   

 و با حركت در گشت آغاز ميطبرستان و احتماالً از بندر الهم اين راه دريايي از . خزران بودِآن

 شهر مهم   كه دو   ، و از آنجا به شروان و سپس به سمندر و اتل               رسيد  ها به ديلم و گيل مي       كرانه   

اما   .   يافت  اتصال مي    و بلغار    دربند     از سرزمين خزران به           و در نهايت     پيوست مي   ، ودند  ران ب    خز 

جارت اصلي بين اين دو        اين مسير را در اصل بايد مسير تجاري طبرستان به دربند دانست و ت                           

خزر سبب پيوند     ة درياري      هاي حاشي    افزايش روابط تجاري بين سرزمين               . بود  برقرار    سرزمين   

   .ساخترا در آن عصر فراهم ميرياچه  اين دپيراموندمان ساكن در سياسي و فرهنگي مر

 جمله    خزر از    پيرامون درياي        هاي    سرزمين   ديگر   درياي خزر با       از راه     )   دربند   ( باب االبواب        

لي اران، ارمنستان          اشد كه اه   كتاني تهيه مي    ة  در طبرستان پارچ       .  مرتبط بود    ، طبرستان و گرگان      

.كردند تهيه ميباسو آذربايجان از آن ل
3

 طبرستان رواج ش از اين عصر نيز تجارت ابريشم درپي 

 ارسال   نقاط   ساير و به     خريدند   ي ديگري آن را مي         ها  سرزمين  تاجران     اما احتماالً      ، داشت  

 آيد  طبرستان ابريشم به دست مي        سرزمين  ر تماميكند كه دحوقل اشاره ميچرا كه ابن نمودند؛مي

رسد و   هيچ جاي دنيا در كثرت ابريشم به پاي طبرستان نمي                   شود و  فرستاده مي    كه به همه جا     

 از همين ابريشم       گويد آن را      و مي  كند  هاي طبري را گران قيمت و با كيفيت توصيف مي               جامه  

________________________________________________________________ 
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.اندنمودهتهيه مي
1

  

. ند  نيز در ارتباط بود          با خوارزم      ،  عالوه بر ارتباط با قفقاز           ، باونديان     
2

اين تجارت     اما ظاهراً        

از مسير درياي       )   الب قص( از رونق بيشتري برخوردار بود و بازرگانان روس                           قاز و دربند      در قف   

 پادشاه خزران. پرداختند مي،ر به ويژه پوست روباه سياه و شمشي،به تجارت پوست و خزخزر 

و   ند رسيدز راه دريا به گرگان مي اخزران .كرد دريافت مي ماليات يك دهم اين تجارت  ازنيز

از بيشتر مسيرهاي      به كه     رداد   خ ابن    . رفتند   خراسان مي    ار بر چهارپايان به بغداد يا              از آنجا سو    

 از   ها  عبور روس     به مسير طبرستان تنها      در مورد      ، تجاري و غير تجاري در عصر خود ياد كرده                  

.استه نموداشاره آن 
3

   

 چوبينه  ، ان محصول ديگر طبرست     
4

 يدند  بر مي  قطعاتي    صورت  به آن را      كه  و چوب شمشاد بود        

.ساختند مي  صنعتگران ري از آن كاسه           و   فرستادند   هاي ديگر مي     به سرزمين      طبرستان  از  و  
5

  

 ، عالوه بر اين      . شد از آن قبا و طيلسان دوخته مي            د كه كن  طبري اشاره مي      هاي  مقدسي به پارچه     

در  .   د  نيز از همان بو   جامردمان آنة شد كه جام نازك نيز در طبرستان بافته ميهايانواع پارچه

 و ها ها، طيلسان    كيسه .   آمد  ر مجاورت طميسه ابريشم فراوان به دست مي                 واليت كبود جامه د        

شد حتي به مكه نيز برده مي با بافت درشت طبريييهاپارچه
6

.   

 ششم ة سد از آثارادبي         ، مقامات حميدي     ر  د .   دشيهاي مرغوبي بافته م        در بازار ساري پارچه           

فروشان طبرستان      ايف  ر دستاري از ط       شخصي كه  است ده  در داستاني اشاره ش         ،  قمري  هجري  

.سته ا   از تنوع فراواني برخوردار بود                   آنجا   كاالهاي      كه ه شد و به اين نكته اشاره          ؛ خريد  
7

 

خود را به ساير       ة ي منطق  اه گردي بودند كه كاال           دوره    ن ا رج اايف فروشان در اصطالح ت           طر 

 عصر رونق تجارت و شهرنشيني سبب          ن آ  در    كه دهد   اين داستان نشان مي        . بردند   مي ديگر   نقاط   

طبرستان از معادن و         .   است رستان و افزايش شمار آنان شده              در طب   مورد بحث       ةرشد طبق  

.شدهاي طبري بافته ميشهر آمل فرش در .بودبهره هاي گران قيمت بيسنگ
8

   

________________________________________________________________ 

  .123حوقل، همان، صابن   1

 .205الحكمه، صالوطنيه الترجمه و الدراسات بيت  سسةالمؤ: ، بيروت1 ،جالمسالك و الممالك، ]تابي[عبيد بكريابي   2

نشر ميراث مكتوب، : ، ترجمة سعيد خاك سرند، مقدمه از آندره ميكل، تهرانالمسالك والممالك، )1371( خردادبهابن   3

  .125ص

 . 172اصطخري، همان، ص   4

  .401لسترنج، همان، ص   5

  .543مقدسي، همان، ص   6

 .58، ص3انتشارات اميركبير، چ: ، تهران2، جسبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي، )1388(محمد تقي بهار   7

 .177رسته، همان، صابن   8



 1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  44

ور ج و ك  ، چالوس    ق  شامل تنكابن، كالرستا      كه   غرب طبرستان     در   واقع   ، در سرزمين رويان        

ه كه از آن باراني  دشهاي سرخ پشمي توليد ميور امروزي است، پارچهجكچه يا كمركزيت با 

.  است گشته ارسال مي     و به نقاط مختلف جهان        آمده   به دست مي   
1

پشمي،    ة در طبرستان پارچ       

يي كه از چوب       چوبي، كاسه و اشيا      هاي   ظرف   همچنين . شد بافته مي   فرش، پوشاك و دستار         

 هاي سده  در   . ه است رفت  طبرستان به شمار مي      عمدة   ز محصوالت       ا ، ه شدشمشاد ساخته مي   

. آمد   مي به دست  از شراب نيز       نخست اسالمي در طبرستان نوع خاصي             
2

اغلب كاالها و         

 گرفت،  قرار مي     عالوه بر اين كه در داخل طبرستان مورد داد و ستد                      ، توليداتي كه ازآن ياد شد           

مان باونديان اسپهبدي و رشد تجارت و قدرت                   اما از ز     .   در خارج از آن نيز مشترياني داشت                

  .دالت افزوده گرديد بر حجم اين مبا،ورانيافتن بازرگانان و پيشه

ها در مسيرهاي تجاري          ميانه رواج ساخت خانقاه          هاي  سده هاي تجارت در        يكي از ويژگي        

 اين   در طبرستان عصر باونديان چند نمونه از                 .   سرا داشت   بود كه كاربردي شبيه به كاروان                

شاه سلجوقي،   پاد   خواهر    ، ظاهراً ملك زاهده خاتون               منابع،   ةطبق نوشت  .   ها احداث شد     خانقاه   

.قراكوي ساري بنا شود        ةنخستين فردي بود كه وصيت كرد در مكان دفنش خانقاهي در محل                       
3

 

و از نقش     ا   . وي سنت ساخت خانقاه را كه در بين سلجوقيان متداول بود، در اين ناحيه رواج داد                      

در نواحي كوهستاني          كراميان     پيش از آن       .   ها آگاهي داشت       ه  و اقتصادي اين خانقا          سياسي

. طبرستان خانقاه داشتند       
4

هاي مطرح شده دال بر رشد اقتصاد متكي بر تجارت در عصر                       نمونه    

  .استباونديان اسپهبديه 

 نخست،   هاي  سده در   .   هاي رشد و رونق اقتصادي است             ويژگي   ضرب سكه و عيار آن از          

 جنس .   خواندند    شد كه در آن خود را شاه طبرستان مي             پهلوي ضرب مي    خط  ي اسپهبدان به      ها سكه

هاي   بر آن ذكر شده بود كه به نام سكه             » محمد رسول اهللا     « ها از مفرغ بود و عنوان            اين سكه  

. شوند  شناخته مي  » طبرستان  « هاي    يا سكه » ساساني - عرب  « 
5

مردم طبرستان به دينار و              نقود  

. درهم بود     
6

 كردند    ضرب مي  هايي   پس از اسالم سكه     ،  از جمله ملوك باوندي          ، ان طبرستان    حاكم  
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خويش خود    مشخص   حك شده بود و از ذكر نام             » پادشاه طپورستان      « كه بر روي آن عنوان           

. كردند   داري مي     
1

 به احتمال فراوان تمام شهرياران طبرستان از يك نوع سكه براي داد و ستد                               

هاي  باشد كه سكه  است بدان منظور       توانسته    پادشاه مي    خاص     عدم ذكر نام      .   نمودند   استفاده مي    

 ، جنوبي درياي خزر    ة البته در حاشي، در خارج از قلمرو آنان،باوندي كه به سبك ساسانيان بود

  .گرفتقرار ميمورد استفاده 

به ويژه      خارج از قلمرو خود،            گردد كه باونديان در تجارت با               مطرح مي   پرسش نيز   اما اين     

  .اندكردههايي استفاده ميقفقاز، از چه سكهة ت تجاري با ناحيمبادالدر 

هايي   نخست سكه   ة دست : بندي كرد    زير تقسيم     ةبه چند دست   توان    را مي   هاي اين نواحي        سكه

باونديان     ة   از اصالحات دستگاه ديواني امويان رايج بود ودر واقع شامل تمام دور                                   پيش كه تا   

 و متأثر از     گردد   شناخته مي  »   ساساني   - كه هاي عرب     س«   شود كه با عنوان       مي ة نخست شاخ 

اين   .    تا سقوط امويان در جريان بوده است               آن زمان     ها از    البته اين سكه    .   هاي ساساني بودند      سكه

به تنهايي    نيز   خود   ، داخلي و استفاده از آن براي تجارت خارجي                      كاربرد      عالوه بر     ، ها درهم   

از مسير    را   هاي اسالمي     هاي سلسله   سكه.   گشتشد كه به روسيه صادر ميكااليي محسوب مي

.كردندشرق نزديك به روسيه صادر مي
2

هاي شمالي و شمال غربي درياي خزر كه          در سرزمين 

هايي شبيه به درهم هاي         شد، سكه  و خزران تشكيل مي        ها هاي كم اهميت روس         از دولت     

. اسالمي ضرب مي شد    
3

م قهرمان شان پيكو ضرب       ها را با نا      البته در قلمرو خزران اين سكه             

  . كردندمي

 - هاي عرب     چه در دوراني كه سكه          ، هاي اسالمي    اين تجارت سكه و آشنايي با سكه          

 و چه   ،  جنوبي درياي خزر رواج داشت              ةهاي حاشي   ساساني در قلمرو باونديان و ساير سرزمين              

ها و  ه يكسان سازي نوع سك       راستاي    در   آنان   پس از قدرت يافتن عباسيان و اصالحاتي كه                  

 باونديان     نظارت    از مسيرهاي تحت       ، هاي اموي در قلمروشان در پيش گرفتند                 حذف درهم     

 نهضت سنباد كه مورد حمايت اسپهبد خورشيد قرار                ، به عنوان نمونه       .   انجام مي شده است       

اين   .   گرفته بود، مسير تجاري خراسان به عراق و بالعكس و راه بسطام به جرجان را ناامن كرد                                    

________________________________________________________________ 

، تصحيح ميترا مهرآبادي، )التدوين في احوال جبال شروين(تاريخ طبرستان ، )1373( محمد حسن خان اعتمادالسلطنه   1
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؛  از اهميت وااليي برخوردار است               ، غاز پيدايي تجارت دريايي با اروپا بود                   ها كه آ   سال 
1

 چرا كه    

اگر چه تا آن      ؛  شدآشفتگي و عدم امنيت مسيرهاي داخلي سبب ركود تجارت خارجي مي                         

 اما صحبت از مسير بسطام و جرجان حاكي از               ،  تجارت دريايي رشد چنداني نكرده بود                زمان   

 عباسيان  ة بندري يعني استرآباد  اشاره دارد كه در آغاز دور                         اهميت مسيري است كه به شهري         

 و اين نواحي را از طريق سرزمين هاي                 رفته  به شمار مي   تنها بندر سواحل جنوبي درياي خزر               

 ةهايي است كه در نتيج       دليل اين گفته سكه     .   كرده است    قفقاز به اروپاي شرقي متصل مي            

 در شمال شرقي    واقع     در ساخايا     :  دست آمده است     به ها در يكي از شهرهاي اروپاي شرقي               حفاري   

 مربوط   هاترين آن كه قديم استهاي اسالمي يافت شدهحاوي سكه هاييكشور چك، سفالينه

هايي از    ن اين گنجينه، سكه    بي در   .   تعلق دارد     ق  .  ه   805   سال  به شان  و جديدترين     ، 556   سال به 

. شود اسپهبدان طبرستان نيز ديده مي          
2

  عصر باونديان اسپهبدي       ، يش از اين گفته شد     طور كه پ    همان    

 و دوران رشد تجارت دريايي و زميني بود                    ، كه معاصر با سلجوقيان بودند        )   ق .   ه 606- 466( 

   .رفت اصلي اين وضعيت به شمار ميعلّتصلح و امنيت سياسي و اجتماعي 

  هاي ارتباطيراه. 7

يل رشد اقتصاد شهري آن، ابتدا بايد         براي بررسي تحوالت اقتصادي قلمرو باونديان اسپهبدي و دال

هاي   طبرستان از راه       كلي به طور    .    قرار داد      پژوهش   مهم ارتباطي اين نواحي را مورد                 هاي   راه   

 راه   ارتباطي اصلي طبرستان عصر باونديان را به دو                    هاي   راه   . زميني چنداني برخوردار نيست             

  دريايي، درياي خزر          راه   ترين   شاخص .   ميني هاي ز   اه   ر . 2، هاي درياييراه .1 :توان تقسيم كرداصلي مي

آورند؛به شمار مي فايدهبرخي منابع اين عصر درياي خزر رابه دليل فقدان مرجان، بي. بود
3

 يا به 

گويا مقصود منابع از اين            . دنكن مي  فاقد منابع زيرين دريا يا محصولي خاص ذكر                    ، بيان ديگر    

بيشتر مردم    .   دي بودن درياي خزر بوده است               و غير اقتصا    نداشتن   كيد بر عدم اهميت       أاشارات ت     

هاي كوتاه استفاده         مسافت  پيمودن   گيري يا    سرزمين جنوبي درياي خزر از آن تنها براي ماهي                     

  .      كردندمي

ها آبسكون كه سه روز از گرگان فاصله داشت                  تا مدت   ظاهراَ   
4

 ،) علمده امروزي       (    و عين الهم    

________________________________________________________________ 
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  . اندودههاي جنوبي درياي خزر ب سرزميندو بندر

 باونديان نخستين، به هيچ وجه            ة  در دور     مدعي شد كه   توان به طور قطع         نمي ، اين  وجود    با  

به    نامه  سياست در   ،  به عنوان مثال      . شده است  هاي تجاري از مسير درياي خزر انجام نمي                  فعاليت  

 وي  . حكايتي آمده كه در آن به بندري در نزديكي آمل اشاره شده است                           نقل از جعفر برمكي       

در مسير سفر از نيشابور به دمشق، در آمل مورد استقبال پادشاه طبرستان قرار گرفت وسوار بر                                    

. كشتي در سواحل خزر به گردش پرداخت                 
1

ر رواج سفرهاي دريايي در             گ اين روايت بيان         

  . ها براي حركت در مسيرهاي كوتاه در عصر باونديان نخستين استكرانه

 ارتباطي بودندكه اين           هاي  ترين راه     نوبي درياي خزر، مهم         ج ةبنادر ديلم و استرآباد در حاشي             

شايد    ، كه  منابع همعصرش به بالد كفر         ة قفقاز يا به گفت     )   دربند   ( سواحل را به باب االبواب              

. اند  كرده   متصل مي  ،  منظور سرزمين خزران بوده است             
2

هاي درياي خزر به            نزديكي كرانه      

پس از رونق تجارت در عصر              .   بوده است     آن   پيرامون     مردمان     ارتباط بيشتر      سبب يكديگر  

شدند و از راه        آبسكون در استرآباد سوار بر كشتي مي              ة باونديان، بسياري از بازرگانان از جزير                     

.كردندهاي ديلمان، خزران و دربند سفر ميدريا به سرزمين
3

شهري كوچك   ) علمده( بندر الهم 

. است بانان و بازرگانان بوده                جاي كشتي   ، خزر  درياي     بركران     
4

اين بندر هر چند در قلمرو             

ي كه در بين مردم ناحيه قدرت داشت، حاكم رويان بود                        يباونديان قرار داشت، اما حاكم اصل                 

. شد و روابط خوبي بين او و باونديان برقرار بود                         خوانده مي     » استندار   « كه  
5

 عكس اين مسير     

اران    ة ربار شروان در ناحي          به عنوان مثال، خاقاني شرواني كه در د                  .   دريايي نيز كاربرد داشت           

خود به اين قضيه       كه  بهره گرفته، چنان       ، براي سفر به خراسان از مسير درياي خزر                   زيست  مي 

 :اشاره كرده است

سي دريا روم و بر طبرستان گذرم
  

كه افتخار طبرستان به خراسان يابم  
  

مل رخ آمال به گرگان آرمچون زآ
  

يوسف دل نه به گرگان به خراسان يابم  
6
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او از قفقاز در مسير درياي خزر به خراسان است كه سلجوقيان                            ن ابيات بيانگر سفر     اي  

 پس از . در اين مسير رونق فراوان داشتداد و ستدقدرت اصلي در آن منطقه بودند و تجارت و 

  .       اندرفته از آمل به گرگان و از آنجا به خراسان مي،طي مسير دريايي و حضور در طبرستان

 پيش از اين      ، جايي و به عنوان راه دريايي               ههاي درياي خزر به منظور جاب              فر در كرانه     س

ها   كه به ساير سرزمين   قمري چهارم هجريسدةچرا كه مسعودي مورخ ؛ عصر نيز مطرح بوده

 . رفته است   ي ديگر   ها  از ساحل گرگان به طبرستان و سرزمين            كرده    اشاره    ، داشته  نيز سفرهايي    

  كه در كنارنموده اشاره ،ريختهدي كه از سرزمين خزران به درياي خزر ميهمچنين وي به رو

هاي روس از آن راه  وارد                است كه اغلب كشتي     بوده     دريايي گرگان جزو مسيرهاي دريايي                 راه   

شده درياي خزر مي       
1

ه بيانگر   ن اين نمو   .   اند  رده  ك خزر را تهديد مي       ة و امنيت ساير نواحي حاشي        

                        . عصر مورد نظر ماستآغازبه عنوان يك مسير ارتباطي در استفاده از درياي خزر 

 بود، چرا كه مسير تصرفات          همين  سلجوقيان و تركان غز به طبرستان نيز            هاي  له علت حم  

 ةدرياي خزر تنها راه ارتباطي با ناحي                  .   قرار داشت     سلجوقيان در راستاي مسير تجارت ابريشم                

درياي    .   رفت  نيز به شمار مي    كه راه ارتباطي سواحل جنوبي با تركان                  اران و دربند نبود، بل             

راه   )   ولگا  ( ريزد    خزر مي   درياي      و رودي كه از روسيه به            يستطبرستان به درياي آزاد متصل ن             

. شد محسوب مي   تركان و بلغارها        ة اتصال آن به ناحي         
2

اسالم  ة   ظاهراً پيش از رواج گسترد             

  .از مسير درياي خزر بوده استها روسبا بيشتر روابط تجاري اين منطقه 

هايي كه    نخست راه    :   شد مي اصلي تقسيم  ة هاي زميني واقع در قلمرو باونديان به دو دست                     راه   

هايي كه طبرستان را       دوم راه      ة و دست  ، كرد   طبرستان را به يكديگر متصل مي         يهاي داخل     سرزمين  

راهي كه از طميسه با عبور از رباط                مانند   هاي داخلي،       راه   .   داد   ها پيوند مي    به ديگر سرزمين     

 .كردند   مي   رسيد كه براي سفر به مامطير و رامسر بايد از آن عبور                     حفض به جرجان مي      

. داند   ادريسي نيز آمل را مسير اصلي ارتباطي بين جرجان و طبرستان مي                           
3

ترين شهر    شرقي 

اقع در اين مسير      اي و كوهستاني وشهرهاي جلگه. ترين آن رامسرطبرستان طميس است و غربي

 ناتل، سالوس،       آمل،   .   اند   تغيير اسامي يا تغيير مكاني شده        ستخوش هاي مختلف تاريخي د       در دوره      

توان از      مي الهم، مامطير، ساري، مهروان، لمراسك و تميش را                     ميله، برجي، عين         كالر، رويان،        
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. ستان عصر باونديان دانست          شهرهاي اصلي طبر    
1

در همين مسير     هاي ارتباطي طبرستان نيز          اه   ر 

  .اندگرفتهقرار مي

 كه ساري را به       بود  ، نخست راهي      ند كرد  هايي كه طبرستان را به خارج از آن متصل مي                 راه   

. هفت منزل راه بود        داراي      از ري تا ساري        .   نمود  ري وصل    
2

 اين راه عالوه بر اين كه طبرستان را                

مسافران از طبرستان به          .   شدشمرده مي   كرد، از مسيرهاي سفر به خراسان نيز              به ري متصل مي     

. رسيد راهي ديگر نيز از آمل به ديلم مي               .   رفتند  ري و سپس به خراسان مي        
3

 اين راه به احتمال         

.ازآمل نيز راهي به ري وجود داشت                .   گذشت فراوان از مسيرهاي صعب العبور كوهستاني مي                 
4

 

 هايسدهاسي و اقتصادي ترين شهرهاي سي كه از مهم موجود بوددر واقع دو راه براي سفر به ري

از آمل كه به طور راه ساري كه تختگاه باونديان بود و ديگري راه يكي  :گذاشتميايران ة ميان

  .رسيدبه ري مي  اين راهوسنتي حاكم آن عرب بود 

اين    ابودلف به      . و بازرگاني بود        داد و ستد      در امر     ، شدهايي كه ازاين راه مي           يكي از استفاده        

خزر و   درياي     كند كه از آذربايجان به دشت مغان و سپس به سواحل                   اشاره مي    ارتباطي       مسير 

دهد پيش از دوران رونق بندر الهم                  اين مسير ارتباطي نشان مي          .   رسيده است   جا به باكو مي     از آن    

كمتر از مسير زميني براي           و استفاده از مسيرهاي دريايي براي تجارت و حمل و نقل،                         )   علمده  ( 

كاالهايي كه      .   شده است  قفقاز استفاده مي      ناحية   خزر و    درياي     هاي آن سوي      ارتباط با سرزمين       

 آورده     بالعكس  يا   و   و شد، از اين مسيرها به خارج از اين سرزمين برده                     در طبرستان توليد مي       

راه هاي زميني از رونق چنداني                    ظاهراً   )   ق .   ه 534( تا پيش از اصالحات شاه غازي            .   شدمي 

  .   ه استبرخوردار نبود

   گيريتيجهن

 اقتصادي و روابط جوامع تأثير                 بر شكل ، توليد رايج در جوامع           ة  شيو  در مجموع بايد گفت،         

بندي اجتماعي و عملكرد روبناي            توليد اقتصادي بر صورت         ة   ساختار اقتصادي و شيو       . ستگذار ا    

كه    راندند    فرمان مي    روستايي خودكفا         ةيك جامع   بر    آغاز   باونديان در          . گذارد    جامعه تأثير مي     
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دار يا مالك را        ينحاكميت و تسلط قدرت زم         ة توليد كشاورزي زمين         ة   شيو، در چنين جوامعي      

  يك دولت سبب پيوند سياست و      صورت  انسجام باونديان به            گيري و     شكل. كند فراهم مي    

  .جنوبي درياي خزر شدةهاي حاشياقتصاد در سرزمين

 نخستين در ارتباط با مالكيت انتوزيع قدرت سياسي در قلمرو باونديكه نبايد فراموش كرد 

بودند كه بايد قدرت شاه باوندي را تأييد                   مالكان    بزرگ   داران يا        زمين  همانا  و  اراضي وسيع بود       

 مهيا اب جانشين شاه     ص را در انت      ان دخالت سياسي آن     ةن زمين   ااين قدرت اقتصادي مالك           .   كردند   مي 

 شاه . را فراهم آورد         اه غازي رستم      شاصالحات اقتصادي جدي          ة زمين  ه ئل  شايد همين مس   . نمود  مي 

شهرنشيني و حمايت     ة  به توسع  ، ند ا ه اي مذهبي و مستبد معرفي نمود          غازي كه منابع او را چهره            

 رايج در قلمرو باونديان را كه تنها متكي بر                    ةاقتصاد بست    او     . و بازرگانان پرداخت           ن  ا رج ات از   

 . تبديل كرد    پويا   وران به اقتصادي باز و              پيشه  و بازرگانان       با اتكا به     ، داري بود  و زمينكشاورزي

 تحت حاكميت خود     هاي  زمين  متوسط شهري را در       ةايجاد طبق    ة توان گفت او زمين        در واقع مي 

توليد   ة  سبب زوال روستا و شيو        و   رشد اقتصاد بازار           اين تحوالت منجر به        .   فراهم نمود      

 سبب ، ت و در مقابل      تنها از قدرت سياسي روستاها كاس           بلكه   ، نشد در طبرستان     كشاورزي      

  .پيوند شهر و روستا شد

خزر از ساير اراضي تحت           درياي     هاي جنوبي      انزوا و جدايي سرزمين           هاي  علت يكي از    

ة وع اقتصاد و شيو      ن ،  جغرافيايي    هاي  علت  عالوه بر     ، هاي ايراني و پس از آن اسالمي              قلمرو دولت     

اغلب   اهالي    شد  سبب مي ،  از آن    درون اين سرزمين و استفاده              اتكا به توليدات        . توليد آن بود      

 .دن  شونياز  هاي دوردست بي       ا سرزمين   و از برقراري ارتباط ب             نندخود تهيه ك    را   هايشان    احتياج   

كي بر تجارت در سطح       شهرنشيني و اقتصاد شهري كه مت         براي اين كه       ي شد عامل  اين ويژگي      

ر قلمرو باونديان و          د ،  ميانه در غالب شهرهاي ايران رواج داشت                    هاي  سده  در   گسترده بود و      

اين تحوالت       ة مجموع  . خزر ديرتر رشد كند        درياي     جنوبي   ةهاي حاشي   حتي تمامي سرزمين     

  .رديدزمينه ساز رشد اقتصاد متكي بر تجارت در طبرستان عصر باونديان اسپهبديه گ
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