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  چکیده
سبب در سرتاسر دوره اسالمی، ناحیه طبرستان یا مازندران، واقع در شمال ایران، به

اش از خاک جمله برخورداری فرد، ازبه های اقلیمی و طبیعی منحصرمندی از مزیت هبهر
های انبوه و نیز مجاورتش با دریا، زمینه مستعدی برای کشاورزی و حاصلخیز، وجود جنگل

است. در این مقاله،   گیری داشتهنیز مشاغلی چون ماهی تولید محصوالت زمینی و درختی و
به بررسی وضع آنها تحلیل و  توصیفو د با استناد به منابع کهن اننویسندگان کوشیده

پژوهش این  های اصلی اقتصاد طبرستان در قرون نخستین اسالمی بپردازند. پرسش
 هم و اند؟های مورد اشاره تأثیراتی برحوزه اقتصاد طبرستان داشتهمزیتچگونه  اینهاست:
  ؟ ندا ی شدهها و صنایعچه پیشه پدید آمدن وجبها مآن مزیت

در دانیم  خوبی می که در این مقاله بازتاب پیدا کرده، این است که بهگونهنتیجه پژوهش، آن
بافی، حصیربافی، انواع منسوجات و بافی، گلیم، صنایعی چون فرشۀ مذکورسرتاسر دور

با ها و مشاغل زیادی در پیوند پیشهعالوه،  است. بهتولیدات چوبی در طبرستان رونق داشته
  است.  رایج بودهمحصوالت کشاورزی و مواد کانی و جانوران هوازی و دریازی 
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 مقدمه. 1
سبب های گذشته، بهادوار و سدهوضع اقتصادی والیات ایران در  دامنه شناخت ما از

علت های دور وجود دارد و نیز بههای عامی که در مسیر شناخت تاریخ سدهمحدویت
تواند به کمال شناخت حیات ناآشکاری بسیاری از عوامل مؤثر بر حیات اقتصادی، نمی

اقتصادی در دوره معاصر و اکنون باشد. با این همه بررسی تاریخ اقتصادی چندان 
مدد منابع و اسناد و شواهد و منابع تاریخی بتوان اطالعات   ویژه اگر بهمکن نیست، بهنام

دست  - که از موضاعات دانش اقتصادند-کمابیش معناداری درباره کاال، خدمات و منابع
یافت. این امکان درباره موضوع این پژوهش تا حدی فراهم است؛ خاصه که عالوه بر 

ها، چند تاریخنامه محلی که جغرافیایی و سفرنامه های عمومی و کتبتاریخنامه
اسفندیار است، در اختیار ماست. در عین حال ، نوشته ابنتاریخ طبرستانترینشان  مهم

ای نسبتا طوالنی خارج از حوزه  چون طبرستان در دورهنباید از نظر دور داشت که 
 این به چندانی توجه عمومی تاریخ منابع ر، دداشتتقسیمات اداری حکومت خلفا قرار 

 هاییدشواری با را طبرستان تجارت و اقتصاد درباره پژوهش ویژگی همین و نشده ناحیه
  .است کرده همراه

ایالت طبرستان، واقع در شمال ایران که از شمال به دریای خزر، از غرب به گیالن، 
جدا بوده  از شرق به گرگان محدود بوده، توسط رشته کوه البرز از بخش مرکزی ایران

توان به ساری، آمل، رویان، است. از شهرهای مهم طبرستان در دوره مورد پژوهش می
، کرد (ابن اسفندیار اشاره »شهمار/ سهمار« الریجان، تمیشه، مامطیر، شالوس/ چالوس،

). با آغاز ورود اعراب به ایران، آنان که موقعیت ویژه اقتصادی و 204 ؛ اصطخری،1/74
دانستند بارها برای فتح آنجا کوشیدند، اما کاری از پیش نبردند. را می سیاسی طبرستان

 ایجلگه نواحی از هاییبخش ) بود کهق159-136: ـ فقط در زمان منصور عباسی (حک
های )؛ اما باز هم بیشتر بخش1/175 اسفندیار، ابن( درآمد آنان تصرفبه نیرنگ با

  ).2/68 مت خلفا باقی ماند (اشپولر،طبرستان خارج از حوزه تقسیمات اداری حکو
های مختلفی در طبرستان حکومت های نخستین پس از اسالم خانداندر سده

های محلی مانند آنها را در دو طبقه کلی جای داد؛ یکم: خاندان توانکردند که می می
: رسد. دومقارنیان، باوندیان و پادوسبانان، که اصلشان به پیش از اسالم می دابویان،

بر اینها والیان عرب و  ). عالوه3/14 ،از آستارا تا استرآباد : ستوده،ـ سادات علوی (نک
توان بر مستقل مانند سلسله طاهریان را نیز میهای نیمهنمایندگان برخی از حکومت
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مدت دوام، وسعت قلمرو، قدرت و اعتبار  های یادشده،فهرست افزود. در بین سلسله این
گانه این سلسله شامل کیوسیه های سهکه شاخهاست؛ چناناز بقیه بودهباوندیان بیشتر 

 ،)ق750- 635ـ : حک( کینخواریه و) ق616- 466 ـ :حک( اسپهبدیه ،)ق397- 45 ـ :(حک
 نویسنده اسفندیار،ابن. راندند فرمان طبرستان مختلف نواحی در سال هفتصد از بیش
گیری در بستن خراج و ، به آسانبرستانتاریخ طحلی طبرستان با نام م تاریخ ترینمهم

 :ـ گاوباره (حکیا آل دابویه). آل1/81است (ابن اسفندیار،  اشاره کرده دورهمالیات در این 
های محلی طبرستان بود که یکی از فرمانروایان مشهور این از دیگر سلسله )ق40-142

طبرستان «) 11( گفته مرعشیبهو اسپهبدان را بنیاد نهاد.  شهرهای ساری خاندان، فرّخان،
. دیگر فرمانروای بنام »عالم گشت در ایام او چنان معمور و آبادان شد که محسود سایر بالد

این خاندان، اسپهبدخورشید بود که قصر و بازار و کاروانسراهایی در طبرستان پدید آورد و 
 نیز بر )ق224 -ق.هـ  50:ـ ). قارنیان (حک1/172، بازرگانی را توسعه داد (ابن اسفندیار

ز ا .اندکردهحکومت می های مختلف طبرستان از جمله مناطق کوهستانیقسمت
 قارن اشاره کرد که در زمان مأمون عباسین به مازیاربنتوا میترین فرمانروایان آنها  معروف
   ).52 ،البلدان) حاکم بالمنازع طبرستان بود (یعقوبی، 218 -198 :ـ (حک

-247 :ـ حک( صفاریان ،)ھ259-205: ـ وم بدین سو طاهریان (حکاز اوایل سده س
 حمله طبرستان به گوناگون علل به هریک) ق395-204 :ـ حک( سامانیان و) ق394
 جنوبی والیات چندیک طاهریان. داشتند حضور آنجا در کوتاهی مدت و کردند
 که جا فرستادندنمایندگانی به آن گرفته، فرمان زیر را طبرستان جمله از خزر دریای

 و اموال مصادره چون اقداماتی و آنها مالیاتی هایسختگیری و ظالمانه رفتارهای
 قیام و اعتراض ساززمینه چالوس، و رویان آمل، مناطق در ویژهبه عمومی، های چراگاه
 از طبریان استمداد و دعوت واقع در). 9/271 طبری،( شد نواحی این ساکنان
) بیشتر معلول ھ314 - 250:ـ گذار علویان طبرستان (حکنزید علوی بنیا بن حسن

است. خاستگاه علویان گرچه هایی بودهنابسامانی اقتصادی و حاصل چنین سختگیری
تشکیل دادند که دامنه نفوذ  طبرستان نبود، آنها با حمایت مردمان این والیت حکومتی

  مانروای این سلسله حسن) آخرین فر4/68 رفت (مسعودی،می آن گاه از طبرستان فراتر
 عهدی هیچ در طبرستان اهل«) 118(آملی گفتهبه که بود) ق 316ـ304 :ـ قاسم (حکبن
 و عدل به او سادات همه از دید، قاسم بن حسن داعی عهد در که ندید را راحتی این
سال  به لیث یعقوب. بود کوتاه طبرستان در صفاریان حضور اما ».بود ترزیاده انصاف
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 طبرستان هب زید،بنحسن ازجانب مخالفانش از یکی به دادن پناه دستاویز به ق260
عمال با و برد هجوم  چنان والیت« وگویند ستاند رویان مردم از دوساله خراجی شکنجه، اِ
)؛ اما با شورش 245، 1اسفندیار،  ابن( »نماند خلق با هیچ طعام و لباس از که شد

آسا، یعقوب پس از چهار ماه های سیلجوی و بارانعلت شرایط نامساعد مردمان و به
). سرانجام در عصر سامانیان نیز 66؛ گیالنی، 106مجبور به ترک طبرستان شد (آملی، 

 را آنجا از هاییبخش و برد یورش طبرستان به )ق295-279: ـ احمد (حکبناسماعیل
مردم این نواحی داشت که  ای بافانهمنص رفتار لیث،یعقوب برخالف اما درآورد؛ تصرفبه
هیچ عهد نه دیده هرگز اهل طبرستان به «اسفندیار درباره عدل و انصافش نوشته: ابن

  ).259، 1 (ابن اسفندیار، »بودند و نه از اسالف شنیده بودند
  

  های اقلیمی و طبیعیمزیت. 2
از شمال، سبب موقعیت ویژه جغرافیایی، یعنی همجواری با دریا طبرستان از دیرباز به
کشیده البرز از جانب جنوب، برخورداری از خاک فلکهای سربهمحصور بودن با کوه

؛ 205- 204 اصطخری،های انبوه (حاصلخیز، آب و هوای معتدل، بارندگی فراوان، جنگل
است. با توجه به این ن بودهایرا هایبخش سایر از متفاوت …و) 246 ؛ طوسی،79 ابودلف،

ترین فعالیتهای اقتصادی در طبیعی طبرستان، کشاورزی باید مهم وضع اقلیمی و مواهب
اسفندیار این اعتدال در آب و هوا و زمین طبرستان را چنین باشد. ابنطبرستان بوده

زمستان طبرستان چون خریف دیگر مواضع و تابستان همچون ربیع و « کند:بیان می
ها به ها و رستاقیفتد. شهرجز بر سبزه ن که چشم1جمله زمین او ریاض و حدایق،

هب شمال معتدل و نرم. به  2یکدیگر متصل....، کوه و دشت و دریا مجموع، هوای او بر مَ
[در آن] در بعضی اوقات، بیشتر از آن  4و غَیم 3سبب قرب به دریا و بسیاری آبگیر، میغ

   .)1/76اسفندیار،ابن( » 5باشد که به دیگر والیات
                                                                                                                                        

 ها.باغ. 1
 وزشگاه.. 2
 مِه.. 3
 ابر.. 4
  فردوسی است:منظوم  اسفندیار ترجمان این ابیات ور ابنثگویا جمالت من. 5

  ادـر و  بومش آباد بــه بــهمیش    یاد بــــاد دران شهر ماـــکه مازن
  !    به کوه اندرون الله و سنبل است    ل است ـکه در بوستانش همیشه گ
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لب در دههنبب نیست که یزیدبس بی ای از های پایانی سده اول هجری، در نامهمهّ
شام به قتیبة بن مسلم ضمن استیضاح او به سبب کوتاهی در حمله به طبرستان، آنجا 

اهل «). به نوشته ابن اسفندیار 1/162اسفندیار  ابن( را بهشت بالد اسالمی خواند
از گیاهان تر و تازه » دی نبودطبرستان را به هیچ چیز که از دیگر والیات آورند حاجتمن

های گندم و برنج و ارزن تا گوار، از انواع نانهای خوشدر تمام فصول گرفته تا آب
ابن اسفندیار، شود (وفور یافت میها و انواع پرندگان و وحوش در این سرزمین بهگوشت

این ). وضع کنونی مازندران نیز نشانی بر درستی 198 مستوفی، .ـ ؛ نیز نک 1/76
سبب شرایط مناسب طبیعی، بیشتر جاهای های تاریخی است. به هررو بهگزارش

ای قابلیت کشت انواع محصوالت را دارا بوده است. طبرستان، به ویژه نواحی جلگه
تولیدات کشاورزی بسیار گوناگون بود و با افزایش جمعیت به ویژه در اثر تبدیل 

). بسیاری از منابع 2/198اشپولر، ( ن یافته بودها به مزارع، کشاورزی توسعه فراوا جنگل
به فراوانی و تنوع محصوالت کشاورزی  که ذیال خواهد آمد،، چنانجغرافیایی و تاریخی

 اند.در طبرستان اشاره کرده
مدعای نویسندگان مقاله پیش رو این است که رونق کشاورزی و کثرت محصوالت 

ساز لیمی و طبیعی طبرستان است، زمینههای اقزمینی و درختی که خود نتیجه مزیت
است. اینک ابتدا ها و گسترش صنایع مختلف در این والیت شدهایجاد اشتغاالت و پیشه

تفصیل ذیل سه عنوان کلی محصوالت زمینی و درختی، حیات جانوری ها، بهاین مزیت
                                                                                                                                        

  ه سرد و همیشه بهارـــنه گرم و ن    نگارگوار و زمین خوشهوا خوش"
  درونـو به راغ انـــده آهـــرازنـگ      اغ اندرونـــده بلبل به بـــنوازن

  ساله هرجای رنگ است و بویهمه    ویــجوجست همیشه نیاساید از
  اد گردد ز بویش روانـــــهمی ش      گالب است گویی به جویش روان

  نــر از الله بینی زمیــــهمیشه پ      نـــآذر و فرودی ن وــدی و بهم
  ارــاز شکاری به کـــای بـبه هر ج    ارـــدان لب جویبـــساله خنهمه
  هـا و از خواستـــار و دیبــــز دین    هـــسته کشور آراــر همـــسراس

و دالیلـی هـم بـر     گرچه شماری از پژوهشگران معاصر، مراد از مازندران در این اشعار را، جایی در یمن گرفتـه 
کـوب  ) اما برخی محققان دیگر چون زریـن 45؛ دهقانی، 1 کیا، اند (صادقرداشت خویش اقامه کردهدرستی ب
). 1، یادداشـت ش.  5ی بخش»یادداشتها«، 560/ 2اند (نطبق با مازندران کنونی گرفتهرا مشاهنامه مازندران 

فردوسـی   شـاهنامه شـدن    رودهعالوه بر این جالب این است که راوندی که اندکی بیش از دو سده پس از س
ضمن وصف آب و هوای مازندران (طبرسـتان)، بـه همـین     )ق 599(تالیف راحة الصدوردرگذشته، در کتاب 

  .)46کوالییان،  .ـ ؛ نیز نک358بیات فردوسی استناد کرده است (راوندی، ا
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شود. رسی میگاه مشاغل متناسب با آنها معرفی و برو مواد کانی در پی خواهد آمد؛ آن
ها و مشاغل ضمن بحث از های منابع، معرفی برخی از پیشهسبب کمبود دادهاما گاه به

  گانه صورت خواهد گرفت.های کلی سهمصادیق این عنوان
  

  محصوالت زمینی و درختی. 2-1
ویژه برنج، پنبه، زعفران، نیشکر، ابریشم در منابع از کشت و برداشت انواع محصوالت، به

تفکیک به یکایک این محصوالت  است. اینک با استناد به منابع، به بات، یاد شدهو مرک
 شود:اشاره می

برنج سهم مهمی در تغذیه اهالی  طبرستان داشته و قوت غالب آنها  برنج. .2- 1- 1
با توجه به فراوانی آب و بارندگی در بیشتر  ).2/470متز، ؛ 221اصطخری، است (بوده

؛ رشیدالدین 255؛ مرعشی، 247طوسی، ( 1است شدهرنج کشت میاین والیت ب مناطق
عالوه بر خاصیت غذایی، خواص درمانی و دارویی نیز  ). این محصول که147 ،هللا فضل

ن طبری که گاه با کشاورزان  داشته از کیفیت باالیی نیز برخوردار بوده است؛ ابن ربّ
ای برنج بسیار مرغوب در ز گونهآمیز انشست در گزارشی اغراقوگو میطبری به گفت

ن طبرستان سخن گفته که به ادعای او تا چهل سال ماندگاری داشت (ابن طبری،  ربّ
های این ناحیه ). عالوه بر کیفیت، برنج طبرستان خیلی پربازده بوده و زمین510، 374

  ).149هللا،  رشیدالدین فضل( قابلیت آن را داشته که همه ساله در آن برنج کشت شود
؛ 570فقیه،  ابن( شدهزعفران نیز که در طبرستان کشت می. زعفران. 2-1-2

است؛ پزشکان و داروشناسان قدیم، در شرح  ) مصارف گوناگونی داشته35گیالنی، 
خواص و خصوصیات آن، از مقوی بودن آن برای قلب و عروق، دستگاه تنفسی، قوه 

شده که مانند آن آبِ زعفران نیز تهیه می )؛ از433 ابریشمی،اند (سخن گفته بینایی و...
). کاربرد دیگر زعفران این 80 ،ابودلف( اندکردهرا تقطیر و با مهارت درست می گالب آن

اسفندیار، در جشن باشکوهی گفته ابناند. بهکردهبود که آن را مانند عنبر و عود دود می
پا کرده بود مقدار متنابعی عود و الدوله اردشیر، برکه یکی از پادشاهان باوندی، حسام

رو هر). به2/121 ابن اسفندیار،( های زرین سوخته بودندعنبر و زعفران را در مجمره

                                                                                                                                        
دهنـده  مانند ورکی، ترم و زلـم نشـان  نواع برنج همنامی بعضی از روستاهای اطراف ساری با برخی از ا. 1

هـا ریشـه    . در عین حال چـون بیشـتر ایـن واژه   دار بودن کشت برنج در طبرستان استقدمت و ریشه
 ).30ند، شاید بتوان کشتگاه اولیه برنج را در هندوستان ردگیری کرد (کوالئیان، سانسکریت دار
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ه مرکز خالفت، کشت این محصول چندان گسترده بوده که بخشی ازخراج ارسالی ب
 . )1/175؛ ابن اسفندیار، 183 هللا، ؛ رشیدالدین فضل329 بالذری،است ( زعفران بوده

است  نیشکر دیگر محصول کشتزارهای حاصلخیز طبرستان بوده. نیشکر. 1-2- 3
). ابودلف از نیشکر طبرستان یاد کرده ولی کیفیت آن 364مرعشی،  ؛145 حدودالعالم،(
)؛ رشیدالدین فضل هللا .80ابودلف، است (دانستهتر نسبت به نمونه اهوازی، پایین ،را

ن را هوای نمناک این ناحیه دانسته که برای نیشکر علت کیفیت پایین نیشکر طبرستا
). احتماال به همین سبب، یکی از 183هللا،  رشیدالدین فضل( استضرر داشته

های علی و محمد که در زمینه رستم، دو تن را به نامغازی فرمانروایان باوندی، شاه
ستان آورد تا از اند برای بهبود کیفیت نیشکر از خوزستان به طبرنیشکر تخصص داشته
های گیری از روش). بهره2/192؛ مهجوری، 2/90ابن اسفندیار،( تجربه آنان استفاده کند
باعث بهبود کیفیت و تولید فراوان این محصول در طبرستان  پیشنهادی این دو ظاهراً

نیشکر و مشتقات  1هزار منِ بزرگوپنجآمل هر ساله بیست یها که در کارگاهشد، چنان
  ). 2/90 ابن اسفندیار،( شدید میآن تول
جغرافیانویسان  است؛شدهفراوانی کشت میپنبه در مزارع طبرستان به . پنبه.4-1-2

: ـ (برای نمونه نک اندبه کشت پنبه در طبرستان اشاره کرده های مختلفو مورخان دوره
شبیه حوقل کیفیت پنبه طبرستان به گزارش ابن .)198؛ مستوفی، 2/381 ابن حوقل،

). در دوره اسالمی 2/381 ابن حوقل،است (پنبه مرغوب صعده وصنعای یمن بوده
های ای رونق بیشتری در طبرستان یافت، چه آموزههای پنبهاحتماال استفاده از پارچه

پوشی و پرهیز از پوشش ابریشمین تأکید داشته، موجب اسالم که برساده زیستی و ساده
است، از دیدگاه بولیت در گذشته هیچ شدهای میهای پنبهترغیب به استفاده از جامه

اقتصاد و جامعه ایرانی « بولیت،کاالیی به اندازه پنبه نقشی چنین مهم در ایران نداشت (
  ). 62- 61 ،»در اوایل دوره اسالمی

توان از آن ذیل پنبه یاد کرد کنف و کتان بوده از محصوالت دیگر طبرستان که می
  ).354 مقدسی،است (شدهچه از آن استفاده میکه در تولید پار

. آب و هوای طبرستان برای پرورش گل و گیاه بسیار مطلوب . گل و گیاه2- 1- 5
فردوس است. در سده سوم پزشک، داروشناس و نویسنده کتاب طبی و دارویی بوده

ن طبری، از گیاهان دارویی و خواص آنها و ن ، علی بن سهل مشهور به ابنالحکمة یز ربّ
                                                                                                                                        

 است. های مختلف متفاوت بودهمن بزرگ مقابل من کوچک است و مقدار آن در ایالت. 1
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است، مانند زنجبیل برای درمان وفور یاد کردهداروهای ترکیبی گیاهی در طبرستان به
 آمد (ابنتر کردن رخساره میکه به کار روشن» 1الف بلخیخِ«سکسکه؛ پوست درخت 

ن طبری،  ابن (3، نسترن، یاسمین، نسرین و گل خیری2)؛ گل شنبلید 561، 522ربّ
در «است: فندیار در ستایش نرگس طبرستان نوشتهاس). ابن2/120، 1/76اسفندیار، 

. ترنج طبری هم کاربرد دارویی هم داشته .)1/84همو، ( »جهان به بوی آن نرگس نیست
کریستن ( اندکرده کننده بهشت یاداست؛ حتی در دوره ساسانی از آن به عنوان تداعی

ن، ماصندل و ماخلوق به کشت گیاهان دارویی مانند مازعفرا حدود العالم. در )499سن، 
 ). 145 حدودالعالم،است ( در ساری اشاره شده

گل الله نیز در میان انواع گلهای طبرستان شهرتی بسزا داشت. رویش این گل در 
(منوچهری،  4زار تشبیه کرده استساری چندان بود که منوچهری دامغانی آنجا را به الله

داشته، باشگفتی از الله و نسرین این راوندی نیز، که مدتی در طبرستان حضور ). 101
گالب طبرستان نیز شهرت  ). عالوه بر گل الله،358راوندی، منطقه یاد کرده است (

  ).117(خاقانی شروانی،  5داشت
توانست موجب تولید و فروش و القاعده میها و معطرات علیپرورش این مایه از گل

  ها باشد.حتی صادرات انواع عطرها و گالب
انجیر، انگور،گردو و بادام  های درختی از انار،انواع میوهها و مرکبات. . میوه2- 1- 6
 آمدهعمل میوفور در طبرستان بههبهای زمینی مانند هندوانه، خربزه و خیار تا میوه

 ؛179هللا،  ؛ رشیدالدین فضل1/175 ؛ ابن اسفندیار،2/381حوقل،؛ ابن145دودالعالم، ح(
ن طبری از انگورهای مرغوب طبرستان و )؛ ابن4/13وی،؛ یاقوت حم35گیالنی،  ربّ
گرفتن آب انگور  عمل آوردن باده سخن گفته و افزوده که خود شاهد طریقهچگونگی به

ن طبری، است (ابنبوده   ). 1/190؛ ابن اسفندیار، 498، 44 ربّ
یرین و های ششد، ابودلف از ترنجمانند امروز، تولید می طبرستان، نیز در مرکبات

ه نوشته ب). 79ابودلف، ( استتر بود، یاد کردهآبدار طبرستان که از سایر نقاط خوشمزه

                                                                                                                                        
 ). »خالف«. یکی از انواع درخت بید (دهخدا، ذیل 1
 ).»شنبلید« . گلی زرد رنگ و به شکل و قد مانند بهار نارنج (دهخدا، ذیل2
 ).»گل خیری«شود (دهخدا، ذیل بهار هم خوانده می. نوعی از گل که به نام گل همیشه3
 زار ساری  تابازگشت سلطان از الله  هـــه شهنشــــر درگـــ. دانی که مقیمم ب4
 ند ابا گالب طبری از بطر آمیخته  شب و بازش به صبوحکرده می راوق از اول .5
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ویژه در آمل )، به148 جیهانی،(» نارنج و ترنج را حساب نیست از بسیاری و نیکویی« جیهانی
های  ) که نه تنها در سده145 حدودالعالم،و ساری مرکبات از محصوالت عمده بوده (

که مدتی در  راحةالصدور،نویسنده کتاب  شده؛ راوندیلکه در قرون بعد کشت مینخستین، ب
انواع « نویسدهای گوناگون طبرستان یاد کرده، میطبرستان زندگی کرده بود، از میوه

آن اشاره کرده که شاهزادگان از رنگ و بوی آن  سپس به ترنج ؛»ها را آنجا دیدم نعمت
). ترنج طبری بیرون از 51، . رشیدالدین فضل هللاـ ؛ نیز نک358راوندی، ( کردند استفاده می

  ). 586، بیهقی؛ 537 ثعالبی،طبرستان نیز شهرت داشته است (
درخت توت هم به صورت جنگلی و هم پرورشی در طبرستان رایج بوده و از برگ آن 

  ). 213الفون، ( اندکردهبرای تغذیه ابریشم استفاده می
  

  حیات جانوری .2-2
(بهشهر  . پرورش کرم ابریشم در بیشتر نقاط طبرستان از لمراسک. کرم ابریشم2-2- 1

 ).252؛ فرانک، 57 ؛ گیالنی،404 ؛ قزوینی،313اصطخری( کنونی) تا آمل رواج داشت

)؛ در 123ابن حوقل، ( استآمدهبذر ابریشم طبرستان از جرجان می حوقلگفته ابنبه
به ابریشم آنجا نیز  ،االهای مخصوص طبرستانضمن نام بردن از ک المخلوقاتعجایب

نیز از فراوانی ابریشم طبرستان یاد  آثارالبالد). صاحب 247 طوسی،اشاره شده است (
 ).404قزوینی، است ( کرده

عنوان محصولی توان تصور کرد که بخشی از کشاورزان طبرستانی به ابریشم بهرو می به هر
  اند.کرده ابریشم استفاده میاف و بزرگان بیشتر از اند؛ خاصه که اشرویژه توجه داشته

گمان برخورداری طبرستان از مراتع فراوان و مزارع بی . دام و احشام.2-2- 2
تواند حاکی از رونق دامداری در آنجا باشد؛ گرچه در منابع چیزی پیوسته و آب کافی می

پیشه اهالی طبرستان را  )148آید. جیهانی (چشم نمیجز اشاراتی گذرا در این باره به
) 205است. اصطخری (کرده کشاورزی و دامداری دانسته و از فراوانی چهارپایان آنجا یاد
 در کنار. دانستی میمدارنیز طبرستان را سرزمینی دارای استعداد کشاورزی و دا

است چهارپایانی چون گاو و گوسفند از وجود گاومیش هم در طبرستان سخن گفته شده
)؛ گرچه دانسته نیست که آنها را اهالی طبرستان پرورش 1/436، مروج الذهب، مسعودی(
اند. بردهسر میها بهکه این حیوانات نیز مانند جانوران غیر اهلی در بیشهاند یا ایندادهمی

از (های درشت، شترمرغ و گوسفند های محلی از فراوانی گاو، اسب، مرغالی تاریخدر البه
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ل/ دُلنبُنوع دُ ؛ 124-123، 2/119 اسفندیار،ابناست (در طبرستان یاد شده 1)لو زِ نبَ
طور خاص تواند دلیلی بر توجه به پیشه دامداری در طبرستان باشد. به) که می35گیالنی، 

  ).199 ،مرعشیاست (منطقه لپور سوادکوه، چراگاه مناسبی برای گاو وگوسفند بوده
) و 601، بیهقی. ـ نکاست (ماهی بودهانواع ه دریای خزر صیدگا . دریازیان.2- 2- 3
شد. از محصوالت دریایی و پرندگان تأمین می یانبخشی از خوراک و درآمد طبر معموالً

ابن حوقل، است (در منابع، ماهی در کنار برنج غذای اصلی مردم این ناحیه معرفی شده
به . )284: بارتولد، ـ ؛ نیز نک354؛ مقدسی، 212، اصطخری، 144 حدودالعالم،؛ 2/381

ن طبری های درختی را که بومیان طبرستان برگ ،)509( نوشته علی بن سهل بن ربّ
انداختند تا ماهیان بمیرند و بر روی آب است، کوبیده در آب میبوی بسیار بدی داشته

شدن به گوید که هنگام خورده ای ماهی در طبرستان سخن میمقدسی از گونه .2آیند
 ). حتی در خراج ارسالی به مرکز خالفت در بغداد368 مقدسی،زد (یب میها آسدندان

تواند حاکی از که این می  )1/175ابن اسفندیار، است (ماهی شور نیز وجود داشته
  فراوانی صید آن باشد. 

  
  . مواد کانی2- 3

دهد دست میترین منبعی که اطالعات نسبتا درخور توجهی از معادن طبرستان بهقدیم
های معدنی بود. شناس و آشنا به سنگاست که مؤلف آن، خود، معدن رنامه ابودلفسف

ای واقع در یکی از او از معادن طالی طبرستان یاد کرده و بهترین جنس آن را در دره
و زاج سفید طبرستان هم  3است؛ او از معادن زاج دانسته» خشم«های آنجا به نام کوه

                                                                                                                                        
هـای مختلـف اسـتفاده    بافتـه دست های گوسفند در طبرستان است که از پشم آن درزل یکی از نژاد .1

 ).95 شود (رستمی، می
. برپایه فقه امامی و حنفی ماهی باید زنده از آب بیرون آورده شود، وگرنه گوشت آن حرام است (طوسـی،  2

متـی وجـود نـدارد    )؛ اما در فقـه شـافعی و مـالکی چنـین حر    5پور، ؛ شافعی250/ 2؛ محقق حلی، 4/60
). از آنجاکه بسیاری از طبریان گرایش زیدی داشته و زیدیان نیز در فقه پیـرو ابوحنیفـه   6،8پور، (شافعی
که ایـن روایـت ابـن    است؛ مگر ایناند، صید ماهی مرده برای حنفیان و امامیان حلیت شرعی نداشتهبوده

پیش از ایـن کـه مـرده باشـند، از آب بیـرون       ربّن طبری را چنین تبیین کنیم که صیادان این ماهیان را
 است.  زدهمی که چنین کاری از کودکان و نوجوانان صرفا به قصد تفریح سرآوردند، یا اینمی

از کارکردهای مهم آن  ای معدنی به شکل بلور با کاربردهای متنوع در صنایع، طب، آشپزی.زاج، ماده .3
 ).4/655 ت (غفوری،استفاده در رنگرزی و صنعت چرم سازی اس
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آید. ابودلف همچنین کف ه کار سفیدکردن نقره سیاه میب که استسخن گفته و افزوده
). در منابع از معادن گوگرد 80- 79ابودلف، است (سرب را منحصر به طبرستان دانسته

نزدیک کوه دماوند معادن سنگ سرمه (انتیمون) و کف نقره  و طبرستان هم یاد شده
-1/79ن اسفندیار، ؛ اب5و، ؛ ناصرخسر147جیهانی،(مرتک) و سرب و زاج وجود داشت (

گفته او در صنعت کرده که به مسعودی هم به گوگرد زرد نزدیک قله دماوند اشاره ).80
). از معادن آهن و سرمه و سرب شهر 1/108،مسعودیاست (و کیمیا کاربرد داشته

است  ناحیه دماوند نیز یاد شده شهمار و معادن آهن شهرهای ویمه و شلنبه در
). در نواحی غربی طبرستان از روزگاران قدیم 76 ؛ ابودلف،147 ،148 حدودالعالم،(

شهر لمراسک نیز اشاره شده که نمک  معادن آهن وجود داشت. به معادن نمک در حومه
  ).35 ؛ فهیمی،145 حدودالعالم،است (کردهگرگان و طبرستان را تأمین می

سیاسی و  ها تاریخور گزارشدر بسیاری از منابع در دسترس، ازآنجاکه مح
های تاریخ اقتصادی و اجتماعی اعتنای های حکومتگر است، به مباحث حوزه سلسله

ای در طبرستان به دهد که عدهها نشان میاست؛ اما نفس همین گزارشچندانی نشده
  رچه معدنکاری دشوار و پرخطر بودهاند. گهای مرتبط با معادن اشتغال داشتهفعالیت
ای جذاب و توانسته برای عدهویژه در معادن طال و نقره میان بهسبب سود  فراواست،  به
  شد به درآمدهای سرشار رسید.کننده باشد؛ چه با برداشت و صادرات آن میوسوسه

  
 ها و صنایعمشاغل، پیشه. 3

های نسبی آنجا خاصه با محصوالت و مواد های خاص هر ناحیه با مزیتمعموال پیشه
رو طبیعی است که در جایی چون طبرستان مشاغل رد. از اینخام ارتباط تنگاتنگ دا

 بسیاری در پیوند با تولیدات و محصوالت کشاورزی و جنگلی و آبزیان شکل بگیرد.
مثابه کاال و وجود چنین منابع متنوع و سرشار بدین معناست که برخی از این منابع به

ه و همه اینها البته مستلزم ایجاد آمدکار میعنوان مواد و دستمایه تولید بهبرخی هم به
ای برای عنوان مادهالمثل برنج هم در حکم کاال بود و هم بهاست؛ فی اشتغاالتی بوده
فروش رساندن آن مستلزم وجود و ایجاد آمد و هم تولید و بهکار میساخت دارو به

  است.مشاغلی چند بوده
ترین شغل یداست که اصلیاما با توجه به کثرت و تنوع محصوالت کشتزارها، پ

مردمان طبرستان کشتگری و برزیگری، و اقتصاد آنجا نیز عمدتا بر کشاورزی استوار 
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اند. ها هم کمابیش با کشاورزی پیوند داشتهها و پیشهاست؛ سایر صنایع و کارگاهبوده
 ها انجامید: از یک سو سرمایه الزم را برایکشاورزی از دو جهت به رشد صنعت و پیشه

های صنعتی فراهم می آورد؛ زیرا درآمدهای زمین به دست صاحبان امالک طرح
رسید؛ از سوی دیگر مواد خام صنایع در درجه اول متکی به محصوالت کشاورزی  می

که صنعت نساجی به پنبه،کتان و ابریشم، و صنعت عطرسازی متکی بر گل و بود، چنان
). از جمله مشاغلی 11شیخلی، ی داشت (ریاحین، و صنعت تولید شکر به نیشکر وابستگ

برد اینهاست: مشاغل توان به وجود و رواج آنها در طبرستان پیکه با استناد به منابع می
  کاری. وابسته به کشاورزی، نساجی، فرشبافی وهنرهای وابسته آن، صنایع چوبی و معدن

مان طبرستان که برنج غذای اصلی مرد آنجا از کاری.مشاغل مرتبط با برنج .3-1
 های مختلفی در ارتباط با آن ایجاد شده باشد. احتماالًتوان تصورکرد که شغلبود، می

اند؛ از کردهو از این راه ارتزاق می ای فعالیت داشتهبرای تبدیل شلتوک به برنج خالص، عده
داری شده که این خود ارتباط بین کشاورزی و دامکاه آن نیز برای علوفه دام استفاده می

های امرار معاش کشاورزان طبرستان، توان حدس زد یکی از راهمی دهد. نیزرا نشان می
که برای آماده کردن زمین شالیزار نیاز به  آنجا آوری برنج بوده است. ازکشت و عمل

ای با پرورش این گاوها توان چنین فرض کرد که عدهگاوهای مخصوص کشاورزی بوده می
اند. نیز چون کشت و داشت و برداشت کردهبه دیگر کشاورزان ارتزاق میو کرایه دادن آنها 

بایستی حضور درازمدتی در محل پذیر است، برزگر میبرنج فقط در فصول گرم امکان
). بنابراین برای کشت و داشت و برداشت محصولی 104کوالییان، ( باشدزراعت داشته بوده

  اند. هامشغول به کار بودهتچنین مهم حتما بخش زیادی از کارگران مد
توان به عنوان محصولی با از زعفران نیز می مشاغل مرتبط با زعفران.. 2- 3

هایی که درباره لشکرکشی امویان به طبرستان در کارکرد اقتصادی نام برد؛ از گزارش
 98توان بر جایگاه مهم زعفران در اقتصاد طبرستان واقف شد. در سال دست است، می

یزیدبن مهلب، سردار اموی، پس از فتح گرگان عازم گشودن طبرستان شد،  هجری که
خبر یافت که اهالی گرگان بر حاکمان عرب شوریدند؛ از این رو مصلحت دید با اسپهبد 
نامه طبرستان آشتی کند تا بتواند از پس سرکوب شورشیان گرگان برآید. در پیمان

هزار درم پول و  جمله هفتصد سی ازصلح، اسپهبد طبرستان متعهد شدمبالغ و اجنا
-6/540؛ طبری 328بالذری، ( چهارصد بارِ زعفران یا بهای آن را به سردار اموی بپردازد

نامه بر اسپهبد کنندگان این پیمان)؛ حتی اگر مراد تحمیل2/450مسکویه، ؛541
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این اندازه تولید  باشد و اساساًطبرستان، دریافت مابازای نقدی چهارصد بار زعفران بوده
توان دریافت که میزان استحصال آمیز بنماید، باز هم میاز زعفران در طبرستان اغراق

ساز اشتغال افراد تردید زمینهزعفران از مزارع طبرستان نظرگیر و قابل توجه بوده و بی
  است.  شدهفراوانی می

. همچنین تولید گیاهان دارویی نیز مشاغل مرتبط با گیاهان دارویی. 3-3
ن طبری در  کرده است. از وفور اطالعاتی که ابنای را فراهم میاشتغال عده احتماالً ربّ

سده سوم  درباره گیاهان دارویی و خواص آنها و نیز داروهای ترکیبی گیاهی در 
تغال توان به اش)، می2- 1- 5. همین مقاله، بخش ـ نکاست (دست دادهطبرستان به

 حدود العالمکه در داروسازان و طبیبان طبری در زمینه داروسازی پی برد. همچنین این
در ساری اشاره شده که  3و ماخلوق 2ماصندل 1زعفران، به کشت گیاهان دارویی مانند ما
ای از اشتغال تواند نشانهمی)، 145 حدودالعالم،( شدبه بیرون از طبرستان صادر می

  طبرستان در کشت گیاهان دارویی و فرآوری و دادوستد آنها باشد.ای از اهالی  عده
 های انبوهی در طول تاریخ داشتهکه طبرستان جنگل آنجا از صنایع چوبی.. 4- 3

)، طبیعی است 4/13؛ یاقوت حموی، 76؛ قزوینی، زکریا، 120؛ ابن حوقل، 79ابودلف، (
که به مقتضای وضع  اقلیمی  باشد؛ خاصه که صنایع چوبی در این منطقه پررونق بوده

 کردندها و بناهای آنجا بیشتر از چوب و نی استفاده میطبرستان در ساخت خانه
ساختمانی ایران . همچنین الوارهای )123؛ ابن حوقل، 172؛ اصطخری، 148 جیهانی،(

). 1/161باسورث، است ( شدهویژه طبرستان تأمین میاغلب از مناطق ساحلی خزر به
که  های مهم در طبرستان ساخت ظروف و صنایع دستی چوبی بوده، چنانیشهیکی از پ

). در 212؛ اصطخری، 148جیهانی، ( شدجا صادر میشده از چوب به همهوسایل ساخته
است تصریح شده 5شمشاد و شوحط4منابع بر مرغوبیت چوبهای موسوم به خدنگ،

مرکز چوب خدنگ،  لبالد،آثاراگزارش صاحب  ) به247 ؛ طوسی،145 حدودالعالم،(
طبرستان بوده و درودگران محلی ابزار چوبین خانه، مانند قاشق، ظروف و طبق را به 

                                                                                                                                        
 ).1/150 (اسالمی، . در اصل ماء الزعفران، به معنای آب زعفران، عصاره زعفران1
 (همانجا). شد. آب صندل، عصاره چوب درخت صندل که برای درمان بیماری ها استفاده می2
 ).38(ابریشمی،  های گیاهی که برای مصارف دارویی کاربرد داشت. از انواع عرق3
  ).»خدنگ«شد (دهخدا، ذیل گ که برای ساخت تیر و نیزه استفاده می. چوب خدن4
  ).»شوحط«ساختند (دهخدا، ذیل نوعی درخت کوهی که از چوب آن کمان می .5
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های چوبینه کردند؛ درودگران ری ساختهساختند و به ری صادر میهای مختلف میرنگ
آراستند که خریداران طبرستان را دوباره خراطی کرده، صیقل زده، با نقش و نگار زیبا می

بو بودن و تنوع رنگش در ). از چوب خدنگ به خاطر خوش404قزوینی،فراوان داشت (
و  های چوبی )؛ ظروف و بشقاب401لسترنج، ( شدههای تسبیح نیز استفاده میساخت دانه

های طبرستان به ویژه آمل  های بزرگ و کوچک و طبق نیز در کارگاهآالت چوبی مانند کاسه
جنوبی  )؛ همچنین در مناطق جنگلی حاشیه39؛ بارتولد، 146، حدودالعالم( شدهتولید می

   ).2/215اشپولر، ( سازی دایر بوددریای خزر صنایع مبل
  ).122 یاوری،کاری روی چوب نیز در طبرستان رونق بسزا داشت (عالوه بر اینها هنر کنده

 . مراحل مختلف کاشت و برداشت و فرآوریمشاغل مرتبط با پنبه و کتان. 5- 3
توانست موجب ایجاد مشاغلی شده باشد. گرچه کاشت و داشت پنبه چندان پنبه می

هایی نبود. مراحل مقدماتی شامل مشکل نبود، برداشت و فرآوری آن خالی از دشواری
ها ها برای جدا کردن الیاف و پاک کردن ذرات چسبنده و جدا کردن دانهزدن قوزهچوب

آن صاف کردن الیاف برای ریسیدن است. سپس و حالجی کردن با دست بود که هدف 
رسید. بسته به نوع بافی میشد و به مرحله پارچهریسی، پنبه رشته میدر مرحله نخ

رسید. این روند گرفت و سپس نوبت به دوزندگی میتولیدی رنگرزی صورت می پارچه
- والت تماماست. حمل و نقل و بازاریابی محصمستلزم تمرکز و تقسیم تخصصی کار بوده

عنوان کاالیی کشاورزی، های توزیع نیاز داشت. چنین بود که پنبه بهشده نیز به شبکه
توانست نقشی فراتر از یک موجب تحرکی اقتصادی بوده و کشت و فرآوری آن می

محصولی ساده داشته باشد و احتماال درصد قابل توجهی از ساکنان طبرستان از این راه 
ند. در کنار پنبه، کشت کتان هم چنین روندی داشت و موجب اکردهامرار معاش می
- مستلزم صرف وقت و کوشش و مهارت بوده تاناست. تولید کشدهاشتغالزایی می

شد، الیاف درونی گیاه بایستی زدن جدا میکه بذرهای کتان با شانهاست؛چون پس ازآن
نسبی  جداسازیستلزم ند. این روند که به خیساندن معروف است، مشدمیبیرون آورده 

کارگرفتن مقدار زیادی از آب جاری است. سپس به دنبال از هم باز مزرعه یا بهخود در 
تکه کردن است که در این مرحله الیاف از ساقه یا کردن، نوبت حالجی کردن و تکه

پنبه، آب و ، تیبول( شود تا نوبت به مرحله خشک کردن برسدبخش چوبی گیاه جدا می
). البته تخم کتان را 35 ،ای از تاریخ جهاندر ایران اوایل دوره اسالمی لحظه هوا و شتر

  ).185 البرزکوه، ،ستوده( خوردندبعضی اوقات برشته کرده، با گندم می
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ای نیز های کتانی و پنبهها و جامهپارچه با توجه به کشت کتان و پنبه در طبرستان،
های و جامه شدای در طبرستان بافته مینبهشده است. دستار پدر این منطقه تولید می

های لفوری از قرون نخستین به ها و شالکتانی این سرزمین شهرت فراوان داشت و کتان
 ؛ محمد بن منور،145، حدودالعالم؛ 2/339ابن حوقل، شده است (جاهای دیگر صادر می

های رنگین کتان )؛ در هدایای ارسالی اسپهبد خورشید به منصور عباسی از112، 62-63
و جنبه صادراتی  های کتانی آمل نیز معروف بودهها و شالاست. جامهنیز نام برده شده

ای از اهالی از ). در هر حال عده1/175، همانجا؛ ابن اسفندیار، حدود العالمداشته است (
  اند.بودههای کتانی میدرکار تجارت فراوردهکردند و دستاین راه درآمد کسب می

ویژه صنعت ابریشم در شمال ایران به مشاغل مرتبط با نوغانداری.. 6- 3
فرای،  ؛115 ؛ وولف،2/501متز، است ( های دور مورد توجه بودهطبرستان از گذشته

کرم ابریشم بیشترین زمان زندگی الحکمة فردوسگفته مولف به  )؛161 پوربهمن، ؛182
ناست (ابن ررا در طبرستان داشته ). اهالی طبرستان با داشتن امکانات 516طبری،  بّ

وسیع و فراوان برای پرورش کرم ابریشم این موقعیت را داشتند که بتوانند ساالنه فصول 
ای یعنی معینی را به کار تولید ابریشم اختصاص دهند. کار صنعت نوغان به صورت دوره

له، گرفتن ابریشم شدن به کرم، تغذیه کرم برای ساختن پیکردن تخم برای تبدیل آماده
های ریزی دوباره با روشهای مرغوب برای تشکیل پروانه و تخماز پیله و انتخاب پیله
موجد اشتغال برای افراد زیادی ). این فرایند خود 23الفون، ( شدسنتی دنبال می

 ترین منابع عایدات طبرستان بودهشد. در قرون نخستین اسالمی ابریشم یکی از مهم می
  ).347 مانی،نعاست (
و  »مشاغل مرتبط با پنبه و کتان«های که ذیل زیرعنوانبا این نساجی.. 7- 3
ای و کتانی اشاراتی به نساجی و تولید برخی از البسه پنبه »مشاغل مرتبط با نوغانداری«

است، نظر به اهمیت موضوع، مبحث نساجی در طبرستان در اینجا  و ابریشمین شده
  .شودجداگانه بررسی می

ای های اولیه جامعه بشری است و هیچ جامعهترین نیازپوشاک بعد از خوراک از مهم
خانه هم مفروشات نیاز بماند. نیز در میان اسباب تواند از تهیه، تولید و مصرف آن بینمی

  بافی همواره از صنایع پراهمیت بودهاست. از این رو پارچهو پرده همیشه وجود داشته
ها همچنین نشانه طبقه اجتماعی یا پیوستگی مذهبی یا شغل اینها جامه است؛ عالوه بر
های پارچه همانند پول ای از پوشاک و تختهاند. همچنین ایجاد خزینهو پیشه هم بوده
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ها هم های حفظ ثروت بود نیز نشان از اهمیت دوچندان نساجی دارد. دولتنقد که از راه
کردند. بنابراین  پارچه هم کارکرد پوششی ی قبول میغالبا پارچه را به جای مالیات نقد

 ،؛ باسورث1 پور، طالب( و حفاظتی داشت و هم کارکرد و داللت اجتماعی و فرهنگی
  ).148 ؛ ویلسن،2/210؛ اشپولر، 1/152

بافی همین سبب، صنایع پارچهها یا از پنبه بوده یا از ابریشم و کتان و کنف؛ بهپارچه
 1های ابریشمین، قزین،تباط داشته است. به نوشته منابع، انواع جامهبا این محصوالت ار

های ابریشمین و از میان جامه شد؛ای در طبرستان بافته میپشمین، کتانی، پنبه
و جامه سرخ  ساری 2از جامه حریر و پرنیان و خاوخیز های طبرستان، خاصه آمل، پارچه

؛ 1/77 اسفندیار، ابناست ( شده پشمین رویان که جنبه صادراتی نیزداشته، یاد
های ابریشمی ها، پارچه)؛ در میان انواع پارچه146، 145 حدودالعالم،؛ 212 اصطخری،

اسفندیار، اسپهبد است. به گزارش ابن بیشتر مورد توجه اشراف و پادشاهان بوده
  ).1/173 ابن اسفندیار،( پوشیدپارچه ابریشمی رنگین می، یعنی خورشید همواره دیباج

شده در آمل و ساری به لحاظ زیبایی  های بافتهبه گزارش مقدسی، پارچه
دارابجرد های تصریح کرده که جامه نیزحوقل )؛ ابن359 مقدسی،است (انگیز بوده  شگفت

). مقدسی نیز در مقایسه میان 300/ 2ابن حوقل، طبرستان است ( به مرغوبیت البسه
های فارس، نمونه طبرستانی آن را بهتر ا کیسهشده در طبرستان بهای بافتهکیسه
). ابودلف از پارچه مخصوص و عجیبی در طبرستان یاد کرده که 367 مقدسی،( داند می

بافتند که هر یک از آن عباها چندین دینار ارزش داشت. عالوه بر عبا با آن نوعی عبا می
بار و اشتهار داشته های مخصوص طبرستان که بیرون از این والیت هم اعتاز دستمال
). دستار یا عمامه نیز از زمان سامانیان تا خوارزمشاهیان از 80ابودلف، است (یاد شده
شده و در دوره کاربرده میترین پوشش سر بوده و این دستارها همراه با طیلسان به رایج

؛ 71بلخی، ( های نیکو به دستار طبری معروف بوداسالمی، دستارها و عمامه
زرین است (ویژه در دوره آل بویه بسیار زیاد بوده). شهرت این دستارها به327غیبی،
(در قرن پنجم) ضمن نقل حکایتی به دستار طبری  اسرارالتوحید ). در 2/514 کوب،

اشاره شد که از آمل طبرستان برای هدیه به نیشابور آورده شد و ده دینار نیشابوری 

                                                                                                                                        
  ).75 پور، قزین به ابریشم ارزان قیمت گفته می شود (طالب .1
معنای کـرک و پـرز   است که به معنی نوعی پارچه است؛ به خاوخیز به صورت خاوجیز نیز ضبط شده .2

  ).»خاوخیز«(دهخدا، ذیل  استهم آمده
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). صرف نظر 63، 62محمدبن منور، است (دهقیمت داشت و کامال مناسب فخرفروشی بو
های رونق صنعت بافندگی در طبرستان این بوده که ها یکی دیگر از نشانهاز این گزارش

بخشی از مالیات و خراجی که والیان و فرمانروایان طبرستان به مرکز خالفت 
اسپهبد که در خراج ارسالی چنان است؛ها و منسوجات قیمتی بودهفرستادند پارچه می

سبز ابریشمی وسیصدجامه و شال لفوری نیز  خورشید به منصور عباسی از سیصد جامه
  ).227 ؛ زکی،1/175ابن اسفندیار، است (یاد شده

با این مایه از رونق و اشتهار صنایع نساجی، تولیدات مازاد آن بایستی صادر هم شده 
ستان به مناطق مختلف و باشد. در منابع نیز چنانکه گذشت، از صادرات ابریشم طبر

است اینکه این محصول در خارج از مرزهای طبرستان پرطرفدار سخن گفته شده
 ). 212؛ اصطخری، 2/382 ابن حوقل، ؛148جیهانی، (

در کنار نساجی، انواع فرش، گلیم و حصیر در  بافی و هنرهای وابسته.فرش. 8- 3
؛ ابن اسفندیار، 247طوسی،  ؛145 حدودالعالم،( شدهای طبرستان تولید میکارگاه

حدود ؛ 567 فقیه، ابن( شد). قالی در بیشتر نقاط طبرستان بافته می34 ،گیالنی ؛1/173
- فرش و حصیر آمل را دارای شهرتی جهانی  حدودالعالم). صاحب 157؛ 145 ،العالم

گوش و زربافت این شهر و رویان تمجید و به حصیرهای ستبر های سپیددانسته از گلیم
های همه این ). وی به تفاوت146، 145 حدود العالم،( کندنیکوی مامطیر اشاره می و

از سیستان فرش افتد برکردار طبری و «گوید:  که میاست و چنانزیراندازها آگاه بوده
فرش «دهد . این عبارت او نشان می)192 وولف، ،102(همان، » های برکردار جهرمیزیلو
است. این اشارات های اسالمی معروف بوده، در سرزمینهای نخستیندر سده »طبری

است. بافی ایران طبرستان بودهدهنده این است که یکی از مراکز قالیمنابع مختلف نشان
های سلطان که یکی از درخواستویژه آمل در صنعت فرش و گلیم سرآمد بوده، چنانبه

است  ر دست قالی و زیلو بوده) از آملیان، پس از فتح شهرشان، هزاق429مسعود (د. 
  ). 192وولف، ؛ 597، بیهقی(

با توجه به وجود معادن مختلف در طبرستان، که در سطور باال  معدنکاری.. 9- 3
های مرتبط با معدن ای نیز در طبرستان به فعالیتتوان گفت عدهبدان اشاره شد، می

را داشته، اما با توجه به  های خاص خوداند. گرچه کارهای معدنی دشواریاشتغال داشته
ای جذاب و وسوسه توانسته برای عدهویژه در بخش طال و نقره میسودهای فراوان به

  کننده باشد که با برداشت و صادرات آن به درآمدهایی برسند.
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 بندیگیری و جمعنتیجه. 4
ای داشت طبرستان از دیرباز موقعیت جغرافیایی ویژهپایه منابع جغرافیایی و تاریخی،  بر

ها در ای و محصور بودن با کوهو خصوصیاتی چون مجاورت با دریا در نواحی جلگه
های جنگل مناطق کوهستانی جنوب، برخورداری از آب و هوای معتدل، بارندگی فراوان،

است.  بوده های ایران متفاوت و متمایز کردهانبوه و خاک حاصلخیز آنجا را از سایر بخش
جمله برنج،  ن شرایطی، محصوالت زمینی و درختی گوناگونی ازسبب وجود چنیبه

ها و گیاهان دارویی بسیار متنوع در ها و مرکبات، گلزعفران، نیشکر، پنبه، انواع میوه
است. ذخایر جانوری طبرستان نیز بسیار ارزشمند و متنوع بود، آمدهعمل میآنجا به
است. گرفتهمیدریازیان و کرم ابریشم را در بر که از انواع دام و احشام تا پرندگان وچنان

های طبیعی طبرستان گذشته از اینها، وجود معادن زر و سیم و سرب و...نیز از مزیت
است. این مایه از مواهب طبیعی موجب شده بوده تا این ناحیه، در دوره مورد بوده

ی و نبردهای های مقطعهای اول تا چهارم هجری، بررغم ناآرامیپژوهش، یعنی سده
های حکومتهای مجاور یا مأموران دستگاه خالفت عباسی، اندازیهای رقیب و دستگروه

مند گردد. یکی از نتایج چنین بر سر هم از اقتصادی پررونق و عوایدی چشمگیر بهره
رَف و مشاغل مانند کشاورزی (با همه پیشهمزیت های متنوعی که بر هایی ایجاد انواع حِ

بایستی شکل گرفته باشد)، دامداری، نوغانداری، ناسب نوع کشت میگرد آن به ت
بری و نجاری، ساخت بافی، خیاطی، قالیبافی، حصیربافی، چوبصیادی، داروسازی، پارچه

  است. ظروف و ابزارآالت مختلف چوبی و دادوستد  و تجارت آنها بوده
  
 منابع

 ،ردانـی افشـین پرتـو، تهـران: میرمـاه     گاسـتینه ، پژوهش و رتاریخ رویانآملی، موالنا اولیاء هللا، 
 ش.1393

  ش.1387سروش،  ن:ترجمه محسن ثالثی، تهراجاده ابریشم،آیرین، فرانک، دیوید براونستون، 
پدیـده  ، تهـران:  تصحیح عبـاس اقبـال آشـتیانی   ، تاریخ طبرستانحسن، اسفندیار، محمدبنابن 

  ش.1366 چاپ دوم، ،خاور
  م.1938بیروت: دارصادر،  االرض، ةصورد، حوقل، ابوالقاسم محم ابن

ن طبری، علی بن سهل،  نقی منـزوی و محمـدابراهیم ذاکـر،    ، ترجمه علیةفردوس الحکمابن ربّ
  ش.1391تهران: چوگان، 

  هـ.1416یوسف الهادی، بیروت: عالم الکتب،  تحقیق، البلدان، ابن فقیه، ابوبکراحمد بن محمد
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)، تهران: تجارت و مصرف المعارف تولید، ةدایر( وز تا امروززعفران از دیر ،محمدحسن ابریشمی،
  ش.1383امیرکبیر، 

بـا تعلیقـات و تحقیقـات والدیمیـر     ، سفرنامه ابودلـف در ایـران  ابودلف، قاسم بن عیسی عجلی، 
  ش.1354ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی، تهران: زوار، مینورسکی، 

  ش.1390ین، شلف :ساری، مازندران در تاریخاسالمی، حسین، 
، مترجم مریم میراحمدی، تهران: علمـی و  تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر، برتولد، 

 ش.1379فرهنگی، 
 م.2004، بیروت: دارصادر مسالک و ممالکاصطخری، ابواسحاق ابراهیم، 

لـب  (طا ، ترجمه حمـزه سـردادور  تذکره جغرافیای تاریخی ایرانبارتولد، واسیلی والدیمیروویچ، 
  ش.1308چاپخانه اتحادیه تهران،  :زاده)، تهران

  ش.1355 ، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر،تاریخ غزنویانباسورث، ادموندکلیفورد، 
  م. 1988الهالل،  ةکتبمو  بیروت: دارفتوح البلدان،  بالذری، احمدبن یحیی،

تصحیح رضا انزابی نـژاد،  ، به مقامات حمیدیبلخی، قاضی حمید الدین ابوبکر عمربن محمودی، 
  ش. 1365تهران: نشر دانشگاهی، 

، ویراسـتاران:  برآمدن اسـالم  :در، »اقتصاد و جامعه ایرانی در اوایل دوره اسالمی«بولیت، ریچارد، 
  ش.1393نشرمرکز،  :سارا استوارت، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران وستا سرخوش کرتیس و

، ترجمه شهرام ای از تاریخ جهانوایل دوره اسالمی  لحظهپنبه، آب و هوا و شتر در ایران اهمو، 
 ش.1398غالمی، تهران: نشرتاریخ ایران، ، 

اکبر فیاض، مشـهد: دانشـگاه فردوسـی، چـاپ دوم،     ، تصحیح علیتاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 
 ش.1356

 ولکشـاورزی و مناسـبات ارضـی در ایـران عهـد مغـ      پطروشفسکی، ایلیا، ترجمه کریم کشاورز، 
  ش.1344موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،  :تهرانمیالدی)،  14و  13های قرن(

، طراح هلن دارتول، ترجمه هـاجر ضـیاء سـیکارودی،    پوشاک درایران باستانپوربهمن، فریدون، 
  ش.1386ویرایش علمی دنیا مملکت دوست، تهران: امیرکبیر، 

ثمـارالقلوب فـی المضـاف و    مد بن اسماعیل، ثعالبی نیشابوری، ابو منصور عبدالملک بن ابن مح
 ق. 1384دارالمعارف، : ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهرهالمنسوب

، علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقـات فیـروز   ، اشکال العالمجیهانی، ابوالقاسم بن احمد
  ش.1368نشر آستان قدس رضوی، به مشهد: منصوری،

کوشـش منـوچهر سـتوده، تهـران: کتابخانـه طهـوری،       ، بـه الی المغرب حدودالعالم من المشرق
 ش.1362

، تصحیح ضیاءالدین سـجادی،  دیوانالدین بدیل ابراهیم بن علی حقایقی، خاقانی شروانی، افضل
  ش.1382تهران: زوار، 
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 ش. 1335مجلس شورای ملی، : ، تهراننامهلغتاکبر، دهخدا، علی
  ش.1394، تهران: نشرنی، : تاریخ و ادبیات ایرانریشاهنامه ابومنصودهقانی، محمد، 

، بـه تصـحیح   السرور در تاریخ آل سلجوق یةالصدور و آ ةراحراوندی، محمدبن علی بن سلیمان، 
  ش.1364محمد اقبال، حواشی و فهارس مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر، 

  ش.1386، تهران: فرهنگستان هنر، های سوادکوهدست بافتهرستمی، مصطفی، 
)، بـه اهتمـام   مـتن فارسـی دربـاره فـن کشـاورزی     (آثار و احیـاء،  همدانی، هللا  رشیدالدین فضل

منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران: موسسه مطالعـات اسـالمی دانشـگاه مـک گیـل شـعبه       
 ش.1368  ،تهران
 ش.1390، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تاریخ مردم ایران، عبدالحسین، زرین کوب

، ترجمه محمدعلی خلیلـی، تهـران: اقبـال،    بعد از اسالم "تاریخ صنایع ایران، محمد حسن، زکی
 ش.1363

(آثار و بناهای تاریخی مازندران غربی)، تهران: انجمن آثار و از آستارا تا استاربادستوده، منوچهر، 
  .ش1374مفاخر فرهنگی، 

 ش.1389بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،  :، تهرانالبرزکوههمو، 
، در »پنجگانـه  مـذاهب  فقـه  در دریـایی  گوشتحرام و حالل حیوانات بررسی« پور، ایوب،شافعی

  سایت مرجع دانش:  
https://www.civilica.com/modules.php?name=OnlinePayment&op=returnSaman 

 ، تصحیح حسن خرسان، تهران: دار الکتب االسالمیة،االستبصار شیخ طوسی، محمد بن حسن، 
 ش.1363چاپ چهارم، 

، ترجمه هادی عالم زاده، تهران: مرکز نشر اصناف در عصر عباسیشیخلی، صباح ابراهیم سعید، 
 ش.1362دانشگاهی، 

  ش.1393، تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء، تاریخ پارچه و نساجی در ایرانطالب پور، فریده، 
به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم،  ک)،تاریخ طبری(تاریخ الرسل و الملوجریر، طبری، محمدبن

   ق.داراالتراث،  بیروت:
، بـه اهتمـام منـوچهر سـتوده،     عجائـب المخلوقـات  طوسی، محمد بن محمود بن احمد طوسی، 

  ش. 1382تهران: علمی فرهنگی، 
: زیر نظر کاظم موسـوی بجنـوردی، تهـران    ،دانشنامه فرهنگ مردم ایران، »زاج« ،غفوری، عاطفه
 ش.1394لمعارف بزرگ اسالمی، اةمرکز دائر

  ش.1385، تهران: هیرمند، هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانیهشتغیبی، مهرآسا، 
  ش.1392، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: سروش، عصر زرّین فرهنگ ایرانفرای ریچاد، 

هـای جنـوب غربـی دریـای خـزر از دیـدگاه       فرهنگ عصـر آهـن در کرانـه   فهیمی، سید حمید، 
  ش. 1381 سمیرا، ، تهران:شناسی انباست

https://www.civilica.com/modules.php?name=OnlinePayment&op=returnSaman
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  تا. ، بیروت: دارصادر، بیآثارالبالد و اخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمد،  
  ش.1351سینا، ، ترجمه رشید یاسمی، تهران: ابن، ایران در زمان ساسانیانکریستن سن، آرتور
 ش.1394، ساری، گلچینی، ، کشف مازندران باستانعلیکوالییان، درویش

  ش.1353نا،  بی :، تهرانشاهنامه و مازندران، صادق، کیا
، تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهـران: بنیـاد فرهنـگ    تاریخ مازندرانگیالنی، مالشیخعلی، 

 ش.1353ایران، 
، ترجمـه و تـدوین جعفـر خمـامی زاده، تهـران:      صنعت نوغان در ایران  . ل،هـالفون.ف، رابینو، 

  ش.1372نگی، سسه مطالعات و تحقیقات فرهؤم
، ترجمـه محمـود عرفـان، تهـران:     های خالفـت شـرقی  جغرافیای تاریخی سرزمینلسترنج، گی، 

  ش.1377علمی و فرهنگی، 
 ، ترجمـه علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو، تهـران: امیرکبیـر،      تمدن اسالمی در قرن چهـارم متز، آدام، 
  ش.1364
  ق.1418 ،ششم چاپ الدینیة، وعاتالمطب مؤسسة قم: ،النافع المختصر حسن، بن جعفر حلی، محقق

،مقدمـه و تصـحیح و تعلیـق    اسرارالتوحید فی مقامات الشـیخ ابـی سـعید   منورمیهنی، محمد بن
  ش.1366کدکنی، تهران: آگاه، محمدرضا شفیعی

، به کوشش محمدحسین تسبیحی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانمرعشی، میرظهیرالدین، 
 ش.1361تهران: شرق، 

کوشـش محمـد   ، بـه القلـوب  ة، نزهـ قزوینی، حمدهللا بن ابی بکـربن محمـد بـن نصـر    مستوفی 
  ش.1336دبیرسیاقی، تهران: طهوری، 

، به کوشش اسعد داغـر، قـم:   مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، 
    ق. 1409، ةدارالهجر

 ش.1379ی، تهران: سروش، ، به کوشش ابوالقاسم اماماالممتجاربمسکویه رازی، ابوعلی، 
  ق. 1411قاهره: مکنبه مدبولی،  ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیممقدسی، ابو عبدهللا محمد بن احمد، 

 ش.1338د دبیر سیاقی، تهران: زوار، ، به کوشش محمدیوان منوچهری دامغانیمنوچهری دامغانی، 
  ش.1381، تهران: توس، تاریخ مازندرانمهجوری، اسماعیل، 

 ش. 1373، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران: زوار، سفرنامهاصر خسرو، ن
  ش.1358، جلد اول، تهران: خوارزمی، تکامل فئودالیسم در ایراننعمانی، فرهاد، 
زاده، تهـران: انقـالب اسـالمی،    ، ترجمه سیروس ابراهیمصنایع دستی کهن ایران، .وولف، هانس ا

 ش. 1372
  ش. 1317بروخیم،  :، ترجمه عبدهللا فریار، تهرانصنایع ایران تاریخکریستی،  .ج ،ویلسون

 م.1995، بیروت: دارصادر، معجم البلدانیاقوت حموی، 
  ش.1390، تهران: مهکامه، شناخت صنایع دستی ایرانیاوری، حسین، 





 


