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چكیده
هرج و مرج سیاسی و درگیری های داخلی دردهه های پایانی حکدموت رسودلیان -626
 858هو) مدجب شد که اوضاع تجاری بظادر یمن از جمله بظدر مها عدن که نقش مهمی
در صادرات و واردات کاالهای مختلف ایفا میکرد ،رو به رکدد نهد .با قدرت یابی دولت
بظدطاهر 945-858هو) بار دیگر مظاسبات بازرگانی این بظدر با مظاطق مختلوف از جملوه
هظد ،مصر ،حجاز و آفریقا از سرگرفته شود .سیاسوتهوای موالی طاهریوان و تشودیق و
بخشددگی مالیاتی بازرگانان بظدر عدن ،رشد تجارت دریایی عدن را در پی داشوت .ایون
مقاله می کدشد به این پرسش پاسخ دهد که چه عداملی مدجب رونق تجاری بظدر عودن
در دوره حکدمت بظدطاهر شد؟ سابقه و عالقه زیاد خاندان طاهری به تجوارت ،مدقعیوت
سدق الجیشی عدن و اتصال آن به دریای سرخ ،دریای عرب و اقیاندس هظد و ن دیکوی
به تظگه مها باب المظدب مدجب رشد و رونق این بظدر در دوره طاهریان شد
کلیدواژگان :اقیاندس هظد ،بظدر عدن ،بظدطاهر ،تجارت و بازرگانی

مقدمه
یمن در جنوب غربی جزیره العرب از شمال بهه حجهاز ،از جنهوب بهه خلهی عهدن،
دریای عرب و اقیانو

هند ،از م هرب بهه دریهای سهر و از مشهرس بهه کشهور عمهان

محدود اس ت .اهمیهت و موقعیهت اسهتراتژیک و طبیعهی ایهن سهرزمین و وجهود بنهادر
مهمی چون عدن ،شحر و حدیده موجب شهده کهه کشهورها و دولهتههای گونهاگون از
دیرباز گردید توجه ویژه ای به این منطقهه داشهته باشهند (حسهنی ،ورس ۶ب) .بازرگهانی
و تجارت یمن ،بیشتر بهه راه هها و مسهیرهای تجهاری و بنهادر مههم آن از جملهه بنهدر
عدن متکی بود .این بندر مههم بهه علهت نزدیکهی بهه تنگهه بهاب المنهدب و اتصهال بها
دریای سر  ،دریهای عهرب و اقیهانو

هنهد ،لنگرگهاه تجهاری کشهورها و سهرزمینهای

عدن و کشمکش قدرتهای منطقهه بهرای در اختیهارگرفتن سهود تجهاری حالهل از ایهن
راه ،بر اهمیت یمن و بندر عدن افزود .در سده نهم و دههم چنهدین حکومهت در ایهران،
مصر ،حجاز ،آناطولی و یمن ،برای دستیابی به قدرت تجاری و اقتصهادی منطقهه بها ههم
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

رقابت میکردند.
حاکمان طاهری یمن در سهده نههم و دههم هجهری ،بها در پهیش گهرفتنِ سیاسهتهایی
مانند توسعه اقتصادی ه سیاسی ،برقراری امنیهت راههها و مسهامحه مهذهبی در برخهورد
با تاجران و بازرگانهان سهرزمینههای خهارجی و بخشهودگیههای مالیهاتی بوبهؤه بهرای
تاجران هندی ،موجب رفت و آمهد بیشهتر ایهن گهروه فعهال اقتصهادی ،بهه بنهدر عهدن
شدند .در این مقاله سیاستهای طاهریان برای آبهادانی تجهارت در عهدن و نیهز چگهونگی
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هند ،مصر ،چین ،حجهاز و افریقها بهود .حضهور بازرگانهانی از سهرزمینهای مختلهف در

روابط تجاری عدن با کشورها و شهرهای دیگر ،بررسی شهده اسهت .در سهدههها نههم و
دهم هجری ،عهدن شهاهراه الهلی تجهارت دریهایی بهود و عثمانیهها و پرت الیهها بهرای
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پژوهشی منسهجم و مسهتقلی دربهاره اهمیهت تجهاری بنهدر عهدن در دوره طاهریهان
یافته نشد .در برخی از منابع و پژوهشهای جدید ،مطالهب پراکنهدهای در ایهن زمینهه بهه
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تسلط بر آن با یکدیگر رقابت میکردند.

چشم میخورد.

موقعیت و کارکرد تجاری بندر عدن در دوره حکومت طاهریان
جغرافیای تاریخی-اقتصادی عدن

عدن که بندرگاه تجاری کشتیهای هند ،چین ،عهراس ،فهار  ،حبشهه ،مصهر ،حجهاز و
شام بود ،در جنوب جزیره العرب و نزدیک تنگه باب المنهدب برسهاحل اقیهانو

هنهد

واقع است (بروسی )45۶ ،با توجه به نقش مهم عهدن در بازرگهانی و آمهد و شهد شهمار
زیادی از بازرگانان از مناطق مختلهف ،ایهن بنهدر را جبهل الطهارس دریهای سهر و ث هر
یمن یا عین الیمن خوانده اند (عمشهوش .)183 ،بها توجهه بهه موقعیهت طبیعهی شههر و
بندر عدن ،این بندر ،مکان مناسبی برای لنگر گرفتن کشتیهای تجهاری بهود .شهکل بنهدر
همچنین عمق مناسب خلی عدن به کشهتیها فرلهت مهیداد کهه بهه هسانی در سهاحل،
لنگر اندازند .وسعت و مساحت ج رافیایی عهدن ،در سهدهههای مختلهف یکسهان نبهوده
اسههت .الههطخری ( )14و ادریسههی ( ،)54/1در سههدههههای چهههارم و ششههم ،عههدن را
شهری کوچک دانسته انهد .امها بهه نوشهته ابهن بطوطهه ( )111/2در سهده هشهتم ،عهدن
بطوطه است.
تاریخ سیاسی بنوطاهر(حک945-858 .هـ)

بنوطاهر از سالله قبایل حمیر ،در شهر جُبحن از منطقه رحدا سهاکن بودنهد (ابهن دیبهع،
الفضفل المفزید121 ،؛ شِّلِّی1۶2 ،؛ فیصهلی )12 ،دوره حکمرانهی بنوطهاهر ،از سهال 858
هجری با تسلط مجاهد علی بن طاهر بن معوضه و برادرش ظهافر عهامر بهر شههر عهدن

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

شهری بزرگ بوده است .این گزارشها نشهان دهنهده رشهد و توسهعه شههر در دوره ابهن
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عدن به گونه ای بود که کشتیها را در برابر طوفانها و امواج ویرانگهر محافظهت مهیکهرد.

آغاز شد (ابن دیبهع ،قفره العیفون40۶-405 ،؛ همهو ،الفضففل المففزید  .)121،بها سهیطره
پایتخت سیاسی شد ( بامخرمه .)3743/3 ،پس از کشهته شهدن ملهک ظهافر اول در سهال

 870هجری ،ملک مجاهد به تنهایی حکومت یمن را به دسهت گرفهت (ابهن دیبهع ،قفره
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بنوطاهر بر عدن شهرهای زبید ،تعهز و ردا نیهز در اختیهار آنهها قهرار گرفهت و مقرانهه

العیففون415 ،؛ همههو ،الفضفففل المفففزید )135 ،بعههد از مههرگ ملههک مجاهههد نیههز ملههک
عبهدالوهاب بهن داوود ملقهب بهه منصهور پایهه ههای حکومهت را محکهم کهرد (همهو،
الفضفل المفزید .)423 ،وی در دوران حکومت خود اقهدامات ارزشهمندی چهون تقسهیم
عادالنهه آب هههای دشههت زبیههد ،سههاخت شههماری زیههادی مدرسههه و مسههجد انجههام داد
(همههان .)172 ،بعههد از مههرگ وی در هفههتم جمههادی االول سههال  894هجههری در شهههر
جبن ،فرزنهدش ملهک عهامر بهن عبهدالوهاب ملقهب بهه ظهافر دوم (923-894ههه) بهه
حکومت رسید .وی بزرگترین پادشاه دولهت طهاهری بهود و بهیش از همگهان حکومهت
کرد .ملهک ظهافر عهامر بهن عبهدالوهاب(عامر دوم) حکهومتش را بها سهرکوب شهورش
درون خاندانی و ط یان های قبایل آغهاز کهرد و توانسهت سهلطه و قهدرتش را بهر تمهام
یمن بگستراند (بامخرمه .)181 ،او در سال  910هجهری لهنعاء را فهتح کهرد و زیهدیان
قلمههرو دولههت بنوطههاهر در زمههان حکومههت سههلطان ظههافر دوم ،بههه نهایههت گسههتردگی
رسید .ولی ظافر عامر دوم بها پایهانی تراژدیهک روبهرو شهد و در سهال 923هجهری بهه
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دست سهربازان ممالیهک مصهر کشهته شهد (ابهن شهیبان )1۶ ،بعهد از مهرگ وی دولهت
بنوطاهر به سرعت بهه ضهعف و سسهتی گراییهد و سهرانجام آخهرین پادشهاه بنوطهاهر،
عههامربن داوود در سههال  945هجههری بههه دسههت سههلیمان پاشهها ،خههادم فرمانههده لشههکر
عثمانی که برای مقابله بها پرت هالی هها بهه هنهد مهی رفهت ،کشهته شهد( ابهن المفضَّهل،
نسخه خطی.)1 ،
روابط تجاری عدن و مصر
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را دست نشانده خود ساخت ( یحیی بن الحسین۶18 ،؛ عیهدرو  )88 ،بهه ایهن ترتیهب

شهر عدن از زمان دولت للیحی و بنی زریع به حلقه ارتبهاط شهرس و غهرب تبهدیل
گردید .مناسهبات تجهاری و سیاسهی دوسهتانه بها مصهر و اشهتراک مهذهبی بها حاکمهان
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اقیان و

هند بوجود آورد و هنگامی که زریعیهون بهر عهدن چیهره گشهتند ،بهرای ایجهاد

ثبههات در شهههر و رونههق فعالیههت هههای تجههاری میههان شههمال و جنههوب دریههای سههر
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فاطمی مصر ،موجب برقراری مناسبات بازرگانی گسهترده میهان عهدن و دریهای سهر و

کوشیدند (عماره .)110 ،پهس از سهلطه دولهت ایهوبی در سهال  5۶9هجهری بهر عهدن،
اهمیت تجاری شهر افهزون شهد .بهه گونههای کهه سهاالنه بهیش از هشهتاد کشهتی ههای
تجاری در شهر لنگر می انداخت و بازارها و پایگاه ههای تجهاری رونهق فهراوان گرفهت.
همچنین اماکن تجاری زیادی چون کاروانسراها و بازارههای سرپوشهیده تجهاری ،ایجهاد
شد ( ابن المجاور .)144 ،130 ،در دولت رسهولیان نیهز فعالیهتههای تجهاری در عهدن
ادامه یافت و عوار

برخی از کاالها برداشته شهد .رسهولیان روابهط خهود را بها برخهی

از کشورها چون مصر ،بر اسها

مصهالح سیاسهی و تجهاری اسهتوار کردنهد و ههدایای

گرانقیمههت و باارزشههی را بههه همههراه سههفرایی بههه مصههر فرسههتادند .در ایههن دوره نظههام
اداری -مالی ممالیک مصر بر عدن تیثیر گذاشت ( قائد حمید.)۶0 ،
مناسههبات بنوطههاهر بهها ممالیههک ،فههراز و نشههیب هههایی داشههت .ارتبههاط مصههر و
همتای مصری خود هدایا و سفرای بسیاری رد و بهدل کردنهد .درمهاه شهوال سهال 89۶
هجری شهاب احمد بن قیصر ،یکدست لبا

فهاخر ،شمشهیر ،انگشهتر و بهادبزن مهزین

به نام خلیفه متوکل علهی اهلل عزالهدین ابهی العزیهز عبهدالعزیز بهن یعقهوب عباسهی بهه
ابههن دیبههع ،بغیفف المسففتفید198 ،؛ بامخرمههه .)3۶79-3۶78/3 ،همچنههین در سههال 90۶
هجری فرستاده سلطا ن ابهو نصهر ملهک افشهر
فانو

جنهبالط بهن یشهبک ،ههدایایی چهون

بلورین به انهدازه قامهت دو انسهان ،دو لهندوس طالیهی و شمشهیرهای بسهیار و

اشیاء گران قیمت ،بهه ظهافر عهامر دوم تقهدیم کهرد ( ابهن دیبهع ،الفضففل المففزید74 ،؛
عیدرو  )42 :همچنین در این دوره عهالوه بهر محصهوالتی کهه تجهار کهارم از شهمال
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ظافر عامر دوم تقدیم کرد و سلطان ظافر نیز وی را بها ههدایای ذی قیمتهی اکهرام کهرد (
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بنوطههاهر بههیش از آنکههه تجههاری باشههد ،سیاسههی وبههد .سههلطان ظههافر عههامر دوم بهها

آفریقا و غرب اروپا به یمن می بردند ،بسیاری از محصهوالت محلهی چهون میهوه ،انهوا
مصر وارد یمن میشهد ( قائهد حمیهد . )57 ،ههر چنهد مناسهبات دوسهتانه بنوطهاهر بها
ممالیک مصر چندان نپایید و بها ورود ناوگهان ههای دریهایی پرت هالی هها ،رقابهت ههای
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عطر ،عنبر ،مشک ،زعفران ،عسل ،پوست ،چرم و لباسههای زینتهی ،شمشهیر و خنجهر از

تجار شرس ،به دشمنی مبدل شد.
روابط تجاری عدن و هند

روابط تجاری میان هند و یمهن بهویژه بنهدر عهدن سهابقه ای دراز مهدت دارد .مسهیر
تجاری بندر عدن کوتاه ترین راه در جنوب برای انتقال کاالههای هنهدی بهه غهرب بهود
(هایههد .)378/4 ،از ایههن رو بنههدر بههرای تههاجران هنههدی اهمیههت زیههادی داتههش .منههابع
موجود بهه ارتبهاط اقتصهادی عهدن و هنهد در زمهان دولهت بنوطهاهر ،بهویژه در دوران
استقرار سیاسی و رفاه اقتصهادی ،اشهاره ای نکهرده و بیشهتر بهه مناسهبات سیاسهی آنهها
پرداخته اند .به رغم تیرگی روابهط سیاسهی عهدن و هنهد ،ماسهبات بازرگهانی میهان آنهها
برقرار بود .یمنی ها در واردات تولیدات هندی مانند ادویه و پارچهه بسهیار فعهال بودنهد.
به نوشته آندریه ثیفیت ( ،)247دلیل ثروتمندی شهر عدن آن بود کهه ایهن بنهدر ،بهتهرین
ثروت های هنگفت در خزانه دولهت بنوطهاهر را مهیتهوان مناسهبات بازرگهانی بها هنهد
دانست .از این رو پادشاهان طاهری در لهدد حمایهت و پشهتیبانی از حقهوس بازرگانهان
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

و بویژه بازرگانان هندی برآمدند و گاه کشتی های هنهدی در بنهدر عهدن بها بخشهودگی
مالیاتها ،همراه میشد ( .)wink, 22کااله ای یمنهی زیهادی از طریهق بنهدر عهدن بهه هنهد
لادر می شد که از جمله این کاالها بخور یمنی بهود .بهه نوشهته آندریهه ثیفیهت ()247
«مسیحیان هند بخور را از طال هم گرانبهاتر تلقی می کردنهد و آن را بهه ههر قیمتهی کهه
داشت می خریدند» .همچنین تاجران هندی ،گیهاه رونها

را از بنهدر عهدن بهه سراسهر

هند می بردند و در مقابل مروارید ،الما  ،سنگهای باارزش و گرانبهها و عطهر بهه عهدن
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و شاخ

ترین مرکز تجاری در سراسر سرزمینهای عربی به شهمار رفهت .عامهل الهلی

لادر می آوردند ( مشهدانی.)20 ،
حاکمان بنوطاهر جهت بهره بهردن از روابهط تجهاری و اقتصهادی بیشهتر بها تهاجران
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معبدهایی ساختند .از این رو هندوان مراسم و آیهین ههای مهذهبی خهود را آزادانهه برپها
می کردند هر چند اجازه نداشتند مرده هایشهان را بسهوزانند .هنهدوان بهرخال

یههودی
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هندی ،سیاست تسامح دینهی و مهذهبی در پهیش گرفتنهد و حتهی بهرای ایهن بازرگانهان

ها ،در شههرها در کنهار مسهلمانان زنهذدگی مهیکردنهد البتهه لباسهایشهان بها مسهلمانان
متفاوت بود(.لایدی .)149 ،با این حهال حضهور کشهور اسهتعمارگر پرت هال در شهرس،
تیثیر منفی بر تجارت میان یمن و هند نهاد .پرت هالی هها مناسهبات تجهاری یمهن و هنهد
را مختل کردند .چنانکه آلفونسو با هد
رونا

اعمهال فشهار بهر حهاکم هنهد از رسهیدن گیهاه

به آنجا جلوگیری کرد (سعید.)۶8 ،

روابط تجاری عدن و آفریقا

روابهط یمهن بهها سهواحل شههرقی افریقها بهویژه حبشههه سهابقای دراز مههدت دارد .در
دوره بنوطههاهر نیههز ایههن مناسههبات ادامههه یافههت .در شههعبان سههال  879هجههری ملههک
مجاهد علی بن طهاهر  150اسهب عربهی و تعهداد زیهادی شمشهیر ،نیهزه و سهپر بهرای
امیرشمس الدین محمد بن بهدالی بهن سهعد الهدین حهاکم حبشهه فرسهتاد .در جمهادی
به حبشه گسیل شهد (بامخرمهه3۶29/3 ،؛ ههول22 ،؛ عبهدالعال .)470 ،آفریقهاییهها نیهز
در موسم بازرگهانی بهرای داد و سهتد راههی عهدن مهیشهدند .بنهابراین یمهن از طریهق
روابط سیاسی و تجاری با شههرهای سهاحلی شهرس آفریقها در ارتبهاط بهود (سهارجنت،
منههاطق آفریقههایی از قبیههل روغههن ،گوسههفند ،عههاج ،عسههل و کههره بههود (قلقشههندی،
11/5؛  .)Pires, 1/18آندریه ( )245درباره موقعیت تجاری عهدن گویهد« :عهدن بهه مثابهه
انباری برای حبشه قلمداد می شود لذا بازرگانانی کهه از مشهرس زمهین ،حلهب و دمشهق
به منظور دادوستد کاالهایشان با بازرگانان حبشی بدانجا می آمدنهد از بنهدر عهدن عبهور
می کردند» .مناسبات بتزرگانی عدن و آفریقا تا قبل از حملهه پرت هالی هها ادامهه داشهت
و پههس از حمههالت و اسههتیال بههر بازارهههای سههواحل آفریقهها ،رو بههه ضههعف و رکههود

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

 .)49 ،41بههه عههالوه عههدن بههازار مناسههبی بههرای فههروش محصههوالت طبیعههی و مهههم

روابط تجاری عدن با حجاز

برقرای ارتباط میان عدن و جزیرهالعرب از دو طریق امکان پذیر بود:
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نهاد (حبشی.)7 ،
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االول سال  881هجهری نیهز نیرویهی مرکهب از  50سهوار بها تجهیهزات کامهل از عهدن

 -1راه های زمینی

حسین بن سهالمه (امیهر تهامهه یمهن و وزیهر عبهد اهلل بهن نسهحاس بهن نبهراهیم بهن
زیاد آخرین حاکم بنی زیاد) در اواخر قهرن چههارم هجهری بهه ایجهاد راهههای کهاروان
رو و حفر چاه و ساخت استراحتگاههایی میان عهدن و حجهاز همهت گماشهت (زرکلهی،
 .) 238/2این راه های تجاری از بنهدر شهحر شهرو و بهه بنهدر عهدن منتههی مهی شهد
و از عههدن دو راه شههکل مههی گرفههت .راه کوهسههتانی کههه کههوه هههای یمههن را از تعههز،
نب ،ذمار ،لنعا و لعده طی می کرد و به مکه می رسهید و دیگهری راههی همهوار کهه
خود دو مسیر داشت :مسیر اول از امتداد ساحل ،جریان مهی یافهت و بنهادر یمنهی واقهع
در امتداد ساحل دریای سر را به هم ولل می کهرد و بهه جهازان کهه در شهمال واقهع
بود منتهی می شد؛ مسهیر دوم از داخهل تهامهه آغهاز مهی شهد و از منهاطق تهامهه ماننهد
و از آنجا در امتداد ساحل به جدّه یا به سمت داخل شبه جزیره و مکهه منتههی مهی شهد
(عماره.)80-71 ،
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

 -2راه های دریایی

روابط تجاری عدن با جزیره ال عرب محهدود بهه راه ههای تجهاری قهدیم نبهود .بلکهه
میان این دو کشور روابط تجاری دریایی نیز برقرار بود که از یهک سهو بها بنهادر دریهای
سر و از سوی دیگر با بنادر خلی مرتبط بهود .از ایهن طریهق ،خرمهای عهراس و انهوا
شیرینی جات مشههور و معهرو حجهاز را وارد عهدن مهیشهد و بسهیاری از تولیهدات
یمن و محصوالت کشاورزی بهه جزیهره العهرب مهیرفهت و از راه جهدّه بهه بازارههای
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موز  ،حیس ،زبید و مور عبور می کرد و به مسیر ساحلی در جهازان برخهورد مهی کهرد

حجاز بویژه مکه و شرس جزیهره العهرب ارسهال مهی شهد( قائهد حمیهد .)57 ،سهالطین
طاهری برای ایجاد روابط دوستانه با اشرا مکهه ،تهالش بسهیاری مهی کردنهد .چنانکهه

5۶

حسینی پسرعموی شریف محمد بن برکات ،امیهر مکهه ،بهه همهراه گروههی از بزرگهان
مکه با تقدیم هدایایی به دیدار سلطان مجاهد علهی بهن طهاهر کهه در زبیهد مسهتقر بهود
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در  19رمضهان سههال  8۶8هجههری شههریف ادریههس بههن قاسههم بههن حسههن بههن عجههالن

رفت و سلطان نیز وی را اکهرام کهرد .سهپس بهه دیهدار سهلطان ظهافر عهامر اول کهه در
مقرانههه بههود رفههت (بامخرمههه ).3۶20-3۶19 /3 ،همچنههین در ذی القعههده سههال 88۶
هجری شریف ابوال وایر احمد بهن دریهب بهن خالهد حهاکم جهازان در شههر زبیهد بهر
سههلطان منصههور عبههدالوهاب بههن داود وارد شههد کههه منصههور بههرای ورود وی ضههیافت
باشکوهی ترتیب داد و بهرای دیهدار وی بها سهربازانش بهه خهارج شههر زبیهد رفهت و
مراسمی را که برای استقبال از سالطین و ملهوک انجهام مهی گرفهت ،بهرای وی بهه جها
آورد (ابهن دیبهع ،الفضففل المفففزید .)1۶8 ،میهان سهلطان ظههافر عهامر دوم و همتههای وی
احمد بن دریب حاکم جازان هدایای نفیسی مبادله شد (همان.)205 ،
قرار گرفتن یمن بر سر راه ح بر اهمیت تجاری آن مهیافهزود .یمهن محهل اجتمها
حاجیانی بود که از هند و جنوب شرس آفریقها رتههی حه مهیشهدند (حهورانی.)227 ،
در پیش گرفتند (جزیری434/1 ،؛ ابن فههد .)555 ،507 /1 ،در نتیجهه بخهش بزرگهی از
درآمدهای سالیانه عدن از طریق ترانزیت کاال و مسافر به دست میآمد.
حاکمان بنوطاهر و امنیت راهها و کاروانهای تجاری

میگرفتند .برای مقابله با این وضع رؤسهای کاروانهها بها بزرگهان قبهایلی کهه کهاروان از
خاک آنها عبور می کهرد ،قهرار مهی گذاشهتند کهه در قبهال پرداخهت مبهالد و ههدایا بهه
روسای قبایل ،آنهها امنیهت کاروانهها را تهیمین کننهد (فارتیمها35 ،؛ ریحهانی .)95/1 ،بهه
هنگام جن

و ناامنی خطرات بیشتری کاروانهای تجاری را تهدیهد مهیکهرد (ابهن دیبهع،

الفضفل المفزید435-434 ،؛ یحیی بهن الحسهین .)۶19 ،از ایهن رو حاکمهان طهاهری بهه
هنگام جن

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

در دوره بنوطههاهر کاروانهههای تجههاری گههاه مههورد دسههتبرد و غههارت سههارقان قههرار
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بسیاری از بازرگانان و دریانوردان یمنی پیشه حمل و نقهل حاجیهان از یمهن بهه مکهه را

و هرج و مرج ،میکوشیدند مقابله جدیتری بها راهزنهان داشهته باشهند .در

آنها به غارت کاروانهایی دست می زدنهد کهه از تعهز راههی زبیهد مهیشهد (ابهن دیبهع،
الفضفل المفزید .)417 ،در سال 881ههجری نیز شیخ یوسف بهن سهلیمان در راه تعهز بها
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سال  874هجری ،ملک مجاهد ،سپاهی را برای جن

بها بنهو سهلیمان آمهاده کهرد .زیهرا

اشرار و راهزنها جنگید (همان .)420 ،در سال 900هههجری علهی بهن عمهر العنسهی بها
راهزنههان بنههو سههلیمان در بههین تعههز و زبیههد مقابلههه کههرد (همههان .)443-442 ،در سههال
909ههجری و در مان ملک ظافر عهامر بهن عبهدالوهاب مقامهات دسهتگاه اداری دولهت
بنوطاهر اقدام به کشتن تعداد زیادی از قبایل طوالهق کردنهد کهه در مسهیر بهین عهدن و
تعز رعهب و وحشهت ایجهاد مهی کردنهد (همهان .)278 ،ایهن اقهدامات سهختگیرانه در
حمایت از کاروانهای تجاری ،برخورد با راهزنان و همچنهین ایجهاد آرامهش سیاسهی در
کشور توسط دولت طاهری ،سبب امنیت راه ها و مسهیرهای تجهاری و همهوار سهاختن
راه برای تاجران و بازرگانان و حتی جهانگردان شده بود.

نتیجه گیری
اقتصادی و تجهاری و بها توجهه بهه پیشهینه مناسهب ایهن خانهدان در زمینهه تجهارت و
حمایت از بازرگانان داخلی و خهارجی ،ایهن بنهدر رشهد و رونهق فهراوان یافهت .نقهش
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

مهم و سهوس الجیشهی ایهن بنهدر در تحهوالت اقتصهادی ،سیاسهی ،نظهامی و فرهنگهی،
موجب شد که برخی از کشورها و دولتههای اسهتعمارگر بهرای تسهلط یهر آن بکوشهند..
عوامل رونهق بنهدر عهدن در ایهن دوره بهه قهرار زیهر بهود -1 :سیاسهتهای اقتصهادی ه
سیاسههی ،برقههراری امنیههت راهههها و مسههامحه مههذهبی حاکمههان طههاهری در برخههورد بهها
تاجران و بازرگانان سرزمینهای خارجی و اعطای بخشودگیهای مالیهاتی بهه آنهها بهویژه
تاجران هندی -2 .موقعیت ج رافیایی و استراتژیکی بنهدر عهدن و اتصهال آن بهه خلهی
عدن ،دریای سر و اقیانو

آرام ،نزدیکی و اتصال آن به تنگهه بهاب المنهدب ،اشهرا
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در دوره حکومت بنوطاهر ،به علت اهمیت و نقش زیاد بنهدر عهدن در فعالیهت ههای

بر مهمترین راه های تجاری دنیا ،و همچنهین داشهتن حصهار طبیعهی بهرای محافظهت از
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آنان به کاالها و محصوالت موجهود در عهدن -4 .سهلطه بهر عهدن بهه عنهوان مهمتهرین
شهر یمن ،اهمیت زیادی برای حاکمان داشت و به منزله تسلط بر همه یمن بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.3.5

هجوم دشمنان -3 .فعالیت های تجاری بازرگانانی از هند ،مصهر ،چهین و افریقها عالقهه

منابع
ه آندریه ،ثیفیت« ،ولف الکون( )la cosmographie universelleفی بحهن ولهف عهدن
فی القرن الساد

عشر المهیالدی» ،ترجمهه عبهد ال نهی الجهاجبی ،مجلف کلیف اآلداب

والعلوم اإلنسانی  ،جامعه لنعاء ،م  ، 33العدد ، 1ینایر -یولیو  2010م.
ه ابن دیبع ،عبدالرحمن بن علی ،بغیف المسفتفید ففی اخبفار مدینف زبیفد ،چهاپ عبهداهلل
محمد الحبشی ،لنعاء :مرکز الدراسات والبحوص الیمنی1979 ،م .
ه همو ،الفضفل المفزید علی بغفی السفتفید فی اخفبار مدین زبیفد ،چهاپ یوسهف شهلحد،
بیروت :دار العوده1983 ،م.
ه همو ،قره العیون فی اخبار الیمق المیمون ،لنعاء :مکتبه اإلرشاد 1988 ،م.
وبعض الحجاز المسمی تاریخ المستبصر ،لیدن :مطبعه بریل1951 ،م.
ه ابن بطوطه ،محمد بن عبهد اهلل ،رحلف  ،محقهق عبهد الههادی تهازی ،ریها

 :اکادیمیهه

المملکه الم ربیه1417 ،هه.
دارالثقافه العربیه2002 ،م.
ه ابن فهد ،عمر بن محمد ،اتحاف الوری بأخبار ام القفری ،چهاپ فههیم محمهد شهلتوت،
مطابع جامعه م القری 1990 ،م.
ه ابن المفضَّل ،محمهد بهن نبهراهیم بهن شهر

الهدین ،السههلوک الذهبیف ففی خالصف

السفیره المتوکلی  ،لوره مخطوط میخوذه من مکتبه جامعه تورنتو.
ه ادریسی ،محمد بن محمد ،نزه المشفتاق ففی إختفراق اآلففاق ،بیهروت :عهالم الکتهب،

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

ه ابن شیبان ،احمهد سهالم ،الوجفود المملفوکی ففی الفیمق 945-921هفف  ،جامعهه عهدن:
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ه ابن المجاور ،جمال الهدین بهی الفهتح یوسهف بهن یعقهوب ،صفف بفالد الفیمق ومکف

1409هه.
بیروت :دار لادر 1927 ،م.
ه حمد علی ،لالح ،المنسوجات و األلبسف العربیف ففی العهفود اإلسفالمی األولفی ،شهرکه
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ه الهطخری ،ابهراهیم بهن محمههد ،مسفال

الممالف  ،چهاپ احمههد بهن سههل ابوزیههد،

المطبوعات ،بیروت 2003 :م.
ه بامخرمه ،بهو محمهد الطیهب بهن عبهداهلل بهن حمهد ،النسفب إلفی المواضف والبلفدان،
بوظبی :منشورات مرکز الوثائق والبحوص 1425 ،هه.
ه -همو ،قالده النحر فی وفیفات اعیفان الفدهر ،تحقیهق محمهد یسهلم عبهدالنور ،لهنعاء:
وزاره الثقافه والسیاحه1425 ،هه .

ه البروسی ،محمهدبن علی(مشههور بهه ابهن سهباهی زاده) ،اوضف المسفال

الفی معرفف

البلدان الممال  ،تحقیق مهدی عبدالرواضیه ،بیروت :دارال رب االسالمی1427 ،هه.

ه حبشی ،محمد عمر ،الیمق جنوبی سیاسیاً واقتصادیا واجتماعیفاً منفذ  1937م وحتفی قیفام
جمهوری الیمق الشعبی  ،بیروت :دار الطلیعه للطباعه والنشر 19۶8 ،م.

ه حسینی ،الحسن بن علی الشهریف (ت.د 815ههه) ،ملخف

الفطفق واأللبفاب ومصفبا

استاد عبداهلل المنف از دانشگاه ملک الفیصل)

ه حورانی ،جهورج فضهلو ،العفرب والمالحف ففی المحفیه الهنفدی ففی العصفور القدیمف
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

واواال القرون الوسطی ،ترجمه السهید یعقهوب بکهر ،القهاهره :المکتبهه االنجلومصهریه،
1958م.

ه جزیری ،عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بهن ابهراهیم ،درر الفواافد المنظمف
فی اخبار الحاج وطریق مک المعظم ،بیروت :تحقیق محمهد حسهن محمهد ،دار الکتهب
العلمیه1422 ،هه.
ه ریحانی ،مین ،ملوک العهرب ،رحفل فی البالد العففربی  ،الحجفاز و الفیمق ،بیهروت :دار
الجبل ،چاپ هشتم1987 ،م.
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الهدی للکتفاب  ،نسهخه مصهوره عهن مکتبهه افمبروزیانها ،میالنو(.ارسهال شهده توسهط

ه زرکلی ،خیرالدین ،االعالم ،بیروت :دارالعلم المالیین ،الطبعه 2002 ،15م.

ه سارجنت ،ر ،ب ،میناای عدن والشحر فی العصفر اإلسفالمی :دراسفات ففی تفاریخ الفیمق
۶0

للدراسات الیمنیه2002 ،م.
ه سعید ،محمد« ،الفوه فهی الهیمن فهی العههد الرسهولی» ،بحهن ضهمن النهدوه العلمیهه

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.3.5

اإلسالمی ،سلسل الدراسات المترجم  ،ترجمه نههی لهادس ،لهنعاء :المرکهز افمریکهی

الخامسههه بعنههوان المههوارد الطبیعیههه بههبالد الم ههرب فههی العصههرین القههدیم والوسههیط:
االست الل والتصهر ( المنعقهد فهی المکتبهه الوطنیهه بتهونس ،عهدها للنشهر ،محمهد
حسن ،وزاره التعلیم العالی والبحن العلمی ،جامعه تونس2014 ،م.
ه شِّلِّی ،السید محمد  ،السناء الباهر بتکمیفل النفور السفافر ففی اخبفار القفرن العاشفر ،چهاپ
المقحفهی ،لنعاء :مکتبه اإلرشاد  2004 ،م.
ه شههیال ،جمههال الههدین ،تففاریخ دول ف ابففاطره المغففو االسففالمی فففی الهنففد ،اسههکندریه:
المعار

19۶8 ،م.

ه شهههاب ،حسههن لههالح ،اضففواء عل فی تففاریخ الففیمق البحففری  ،بیههروت :دار الفههارابی ،
1977م.
ه لایدی ،احمد قاید ،المادۀ التاریخی فی کتابفات نیبفور عفق الفیمق ،دارالفکهر العمالهر،

ه عبد العهال ،محمهد حمهد ،بنفو رسفو و بنفو طاهففر و عالقفات الفیمق الخارجیف ففی
عهدهما ،اإلسهکندریه :دار المعرفه الجامعیه 1989 ،م.
ه عرشی ،عبدالحکیم محمد ثابت سهالم ،الجفیش ففی الفیمق ففی عصفر الدولف الرسفولی ،

ه عماره ،نجم الدین عماره بن علی بن زیدان بن حمد الحکمهی ،تفاریخ الفیمق المسفمی
المفید فی اخبار صنعاء وزبید وشعراء ملوکها واعیانهفا وادبااهفا ،چهاپ محمهد بهن علهی
افکو  ،لنعاء :المکتبه الیمنیه للنشر والتوزیع1985 ،م .
ه عمشوش ،مسعود ،عدن فی کتابات الرحال الفرنسییق  ،عهدن :دار جامعهه عهدن للطباعهه
والنشر 2003 ،م.

ه العیدرو  ،محیی الدین عبدالقادر بن شیخ بن عبهداهلل ،النفور السفافر ففی اخبفار القفرن

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

دارالوفاس الجمهوریه الیمنیه الطبعه االولی2014 ،م.
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بیروت :دارالفکر ،دمشق ،چاپ اول1990 ،م.

العاشر ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،ط1405 ،1هه.
العامه للکتاب 1994 ،م.
ه قائد حمید عثمان«،تجاره الکارم ودور مدینه عدن فهی النشهاط التجهاری والهدولی منهذ

۶1
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ه فارتیما ،یونس ،رحالت فارتیما ،ترجمه عبد الهرحمن عبهد اهلل الشهیخ ،الهیئهه المصهریه

عهد الزریعیین حتی نهایهه حکهم بنهی رسهول (858-532ههه1454-1137/م)» ،مجلف
الفیمق ،)23( ،مرکز البحوص والدراسات الیمنیهه ،عهدن ،جمهادی االول 1427ههه/مایو
200۶م.
ه قلقشندی ،حمد بن علی ،صب األعشفی ففی صفناع اإلنشفا ،القهاهره :مطبعهه افمیریهه،
1915م.
ه -مشهدانی ،یاسر «،الهند اإلسالمیه من الفتح وحتی نهایه عصهر السهلطنه فهی دراسهات
المستشرقین» ،مجل التربی والعلم جامع الموصل ،العدد  ،2م  2010 ، 17م.
ه محمههد ظههافر ،عبههد اهلل ،نزهف المشففتاق للففیمق؛ حههدود وخههرائط وشههئون الههیمن فههی
البلدانیات من القرن التاسهع وحتهی الرابهع عشهر المهیالدی ،لهنعاء :مکتبهۀ خالهد بهن
الولید ودار الکتب الیمنیۀ .2017 ،
ه مونس ،حسهین ،اطلفس تفاریخ السفالم ،قهاهره :الزههرا لالعهالم العربی،طبعهه االولهی،
1407هه.
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

ه منجم ،نسحاس بن حسین ،آکفام المرجفان ،چهاپ فهمهیسهعد ،بیهروت :عهالم الکتهب،
1408ه .س
ه هاید ،تاریخ التجارۀ فی الشرق األدنی فی العصور الوسفطی ،ترجمهه حمهد رضها ،الهیئهه
المصریه العامه للکتاب 1994 ،م.
ه هول ،ریشتارد ،امبراطوریات الریا الموسمی  ،ترجمه کامهل یوسهف حسهین  ،ابهوظبی:
مرکز االمارات للدراسات و البحوص االستراتیجیه 1420 ،هه.
ه یحیی بن الحسین ،ابن القاسم ،غای األمانی فی اخبار القطفر الیمفانی ،چهاپ سهعید عبهد
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ه مقدسی ،محمد بن احمد ،احسق التقاسیم ،بیروت :دار لادر ،بی تا.

الفتاح عاشور ،دار الکاتب العربی 19۶8 ،م.

Pires, T., Suma oriental of Tome Pires, an account of the East, from the Red Sea
to Japan, written in Malacca and India in 1512 -1515, and the book of Francisco
Rodrigues, rutter of a voyage in the Red Sea, New Delhi, 2005.

ه
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۶2

Andre,Wink, Al Hind the making of the Indo-Islamic world, Early Medieval
India and the Expansion of Islam 7Th-11Th Centuries, Leiden, Brill, 2002.

ه

کارکرد تجاری بندر عدن در دوره بنوطاهر

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.3.5

به نقل از کتاب اطلس تاریخ االسالم،
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۶3
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به نقل از کتاب نزه المشتاق الیمق،

.4۶
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