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چکیده

قهستان یکی از ایاالت مهم ایران در قرون نخستین هجری به شمار مییرفیت هیه

نامش با خراسان عجین بود .این منطقه اگرچه در ساختار سیاسی و اداریِ بخشیی

از خراسان شمرده میشد اما در منابع متعدد جغرافیایی ،واحد جغرافیایی و ایالیت
مستقلی محسیو شیده اسیت .قهسیتان بیه دلییی موقعییت سیو الجیشیی ،بافیت

جغرافیییایی ،اقتدییاد مناسییی ،دوری از دسییت اه خوفییت و ح ییور گییروههییایی
مختلفی سیاسی ،قومی و مذهبی از دیرباز مورد توجه بوده است .نزدیکی قهستان

به سه ایالت مهم خراسان ،سیستان و هرمان ،این منطقیه را بیه مسییری ترانزیتیی و

گلوگاهی بی بدیی تبدیی هرده بیود .ایین پیشوهش در یدد پاسیخ ویی بیه ایین
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پرسش است هه اوضاع اقتدادی منطقه قهستان در قرون نخستین اسومی چ ونه

بود و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی آن چه نقشیی در تحیوالت اقتدیادی قهسیتان
داشت؟ یافتههای این پشوهش نشان میدهد هه تحیوالت تیاریخی متبیت (تبیات

حکومیت ،برقییراری امنیییت و بییههییارگیری نمییا هییای مالیییاتی عادالنییه) و منفییی

(جنگهای خانمانسوز ،ناامنی ،بیتباتی حکومتها ،اخذ مالیاتهای ناعادالنیه،
حوادث ناگوار طبیعی چون قحطی ،سیی و بیماریهای مسری) موجی گسیترش

مبادالت تجاری یا رهود اقتداد این منطقه در قرون نخستین اسومی شیده اسیت.
روش انجا پشوهش حاضر ،تو یفی ی تحلیلی و براساس منابع هتابخانهای است.

واژههای کلیدی :قهستان ،اقتداد ،خراسان ،هشاورزی ،دامداری ،ادرات.

 -1مقدمه
قهستان معر ههستان و مخفّف هوهستان است (دهخدا 539 :1344 ،و ابنخردادبه ،بییتیا 243 :و

ابنرسته .) 121 :1365 ،قهستان از ایاالت مهم ایران در قرون نخستین اسومی به شمار میرفیت هیه
بخش ا لی آن را استان خراسان جنوبی و شهرهایی از استانهای خراسان رضوی ،ییزد و ا یفهان

هنونی تشکیی می داد و هرسی این ایالت قائن بود .این منطقه در پنج قرن نخست هجری روایتگر

ح ور گروههای مختلف نشادی (اعرا  ،ترهان ،هردان ،خلجها ،زطها و  ،)...مذهبی (مسیلمانان،

زرتشتیان ،مسیحیان ،یهودیان و بوداییان) و اجتماعی (عیّاران ،مطوّعه و عالیک) بیود هیه از علیی

مهم آن می توان موقعیت ژئوپلیتییک ایین منطقیه و دوری از دسیت اه خوفیت را برشیمرد .اگرچیه

قهستان در این زمان به اقتدادش شهره نبوده ،اما بررسیها نشان میدهد هه این ایالیت از موقعییت

مناسبی در این زمینه برخوردار بوده است هه منابع به ورت پراهنده به آن پرداختهاند (ا طخری،

 154 :1347و ابیینحوقییی 180 :1366 ،و جیهییانی170 :1368 ،و مجهییولالمؤلییف 234 :1352 ،و

حموی بغدادی154 :1362 ،و ابنفقیه همدانی.)98 :1349 ،

دربارة موضیوع حاضیر دلبیری ( )1388در مقالیة «نقیش اقتدیادی سیسیتان در قیرون نخسیتین

اسومی» هلیاتی از هویت اقتدادی و فرهن ی مشترک اییاالت شیرقی اییران را بییان هیرده اسیت.

سادسی و الهیزاده ( )1393نیز در مقالة «تأتیر جغرافییای اقتدیادی قهسیتان در مناسیبات نزارییان و

سلجوقیان» به جغرافیای اقتدادی قهستان بعد از برهة زمانی مورد مطالعه پرداختهانید .نمیر بیه سیهم
ملموس اقتداد در زندگی بشر و برجست ی بیشترِ هنشهای افتدادی انسانها و با توجه بیه فقیدان

وجود پشوهش مستقی و منسجمی در با اوضاع اقتدادی ایالت قهستان در قرون نخستین اسومی،
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لزو پرداختن به این امر ضیروری اسیت .هیدز از انجیا ایین پیشوهش تبییین و تحلییی تحیوالت

اقتدادی قهستان در قرون نخستین اسومی و عمق بخشیدن به مطالعات تاریخی در ایین بیاره اسیت.

مقاله حاضر از نوع پشوهشهای نمری است هه با روش تو یفی ی تحلیلی ن اشته شده است.

شکل شماره  .1موقعیت تقریبی ایالت قهستان در پنج قرن نخست هجری

طبق شکل شماره  .2نقشه خراسان ،سیستان و قهستان در قرون نخستین اسومی
نقشهی هنونی ایران ( مأخذ :مهندس رضا مهجوری)(مأخذ :ابنحوقی)1366 ،

 .2تحوالت اقتصادی قهستان در قرون نخستین اسالمی
اقتداد یکی از هلیدیترین موضوعات برای بررسی تاریخ تحوالت قهستان است .برای آگیاهی از
اوضاع اقتدادی این منطقه ،پرداختن به چند مبحث حائز اهمیت است:
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 1.2امنیت راهها و شهرها
ایجاد امنیت در هر جامعهای عووه بر اینهه موجیی توسیعة سیاسیی ،اجتمیاعی و فرهن یی در آن

جامعه میشود ،رونق هسی و هار را هم بهدنبال دارد .از این جهت بررسی اوضیاع معیشیتیِ اهیالی
قهستان موضوعی مهم قلمداد میشود .از آنجا هه برخی شهرهای قهسیتان در حیوالی بیابیان واقیع
شده بودند ،همواره خطر در همین ایین منطقیه بیود .ایینگونیه نیواحی پیوسیته معبیرِ راهزنیان بیود

(ا طخری .) 185 :1347 ،یکی از علیِ جسارت راهزنان ،این ق یه بود هه نقاط مجاور بیابان تحت

لوای دو ل مختلفی بود و آنان هر زمان از سوی یک دولت مورد تعقیی واقع میشدند و به ناچار به

قلمرو دی ر حکومتها پناه میبردند (بارتولید .)160 :1372 ،قفی

هیا و بلیو هیا از جملیهی ایین

راهزنان بهشمار میآمدند هه در قسیمت جنیوبی هرمیان اسیتقرار داشیتند .قهسیتان نییز در تییررس

حموت آنها قرار میگرفت و ف ای آنجا را ناامن میهردند (نا رخسرو .)170 :1354 ،مقدسی
در تو یف بیابانهای اطیراز قهسیتان ،هرمیان و  ...سیاهنان آنجیا را انیدک ،راهزنیان را بسییار،

راههیایش را دشییوار ،آبیادیهییایش را پراهنییده و همیینگییاههییایش را تسیخیرناپذیر دانسییته اسییت
(مقدسی.)717 -716/2 :1361 ،

در زمان ع دالدوله امیر قدرتمند بویهی ( ) 372-338برای مدتی این راهزنان هنترل و مهیار

شدند (همان)؛ اما ردپای آن ها تا چند قرن بعد نیز در این مناطق آشکار است (دلبیری-33 :1388 ،

 .)50مقدسی دربارة نحوة برخورد هو ها و بلو ها با مرد این مناطق آورده است[« :قف

هیا بیه

هیچهس رحم نکنند ،به گرفتن دارایی بسنده نکرده ،گرفتار خود  ...با سنگ میهشند ،ایشیان سیر
اسیر را بر زمین نهاده ،همانند مار با سنگ میهوبند تا خرد شیود  ...هسیی جیز اسیتتنایی از چنیگ

ایشان رها نمیشود .من پرسید  :چرا چنین؟ گفتند :تا شمشیرهایمان فرسوده نشود  ...آنان با فوخن

جنگ میهنند و شمشیر نیز دارند .بلو ها خطرناکتیر از قفیسهیا بودنید [ ...اینیان هن یامی هیه
مردی را اسیر گیرند ،او را پیرامن بیست فرسینگ پیای برهنیه و شیکم گرسینه بیا خیود مییراننید»

(همان)717-719:؛ و در سفرنامهی نا رخسرو آمده است هه با رسیدن فردی به نیا امییر گیلکیی

( ) 444راههای این منطقه امن شد« :و اگر هوفجان به راه زدن روند سرهن ان امیر گیلکی بیه راه
ایشان می فرستد و ایشان را ب یرند و مال بستانند و بکشند و از محافمت آن بزرگ ایین راه ایمین و
خلق آسوده [شده است » (نا رخسرو .)170 :1354 ،نا رخسرو در طی هفده روزی هه در طیبس

بوده است ،امنیت آنجا را ستوده است« :شی درِ سرایها نبسیتندی و سیتور در هیویهیا باشید ،بیا

آنهه شهر را دیوار نباشد» (نا رخسرو.)170 :1354 ،

عووه بر طوایف و گروههایی هه در فو به آنان اشاره شد ،جنگهای پیدرپی هه نتیجیة آن

دست به دست شدن قهستان بود ،آسایش را از اهیالی ایین منطقیه گرفتیه بیود .ییک نمونیه از ایین
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ناامنیها ،ایجاد وحشت از سوی اسماعیلیان بود (برتلس141 :1346 ،؛ سادسیی و الهییزاده:1393 ،

 .)88 -73هرچند هه ممکن بود در برخی موارد در هوتاهمدت عامی امنیت باشند .سیلطان محمیود

غزنوی بسیاری از قواعد و فرمانهای آنها را لغو و راه ها را امین هیرد هیه در نتیجیة آن «والییات
معمور گشتند و هاروان تجار و اربا

ناعت در تیردد آمدنید» (همیدانی .)44 :1338 ،امنییت در

سراسر قهستان به یک اندازه نبود و به اقتدار امرا و تبات دولتها بست ی داشیته اسیت .بییهفیایتی

دولتها و حکا محلی ،بروز شیورش هیای متیوالی و بیدون پاسیخ ،شییرازه دادوسیتد و بازرگیانی

قهستان را از هم میگسست و بالعکس با برقراری امنیت در شهرها و راهها ،تمایی بیه فعالییتهیای
تولیدی و تجاری از سوی بازرگانان ،هشاورزان و دامداران بیشتر میشید .ایجیاد حدیار دفیاعی و

اقدامات امنیتی ،در جهت تأمین امنیت راهها انجا میگرفت .برقراری امنیت در این منطقه ،عیووه
بر اقتدار سیاسی ،رشد ف ای فکری و اقتدادی را در پی داشته است .پیامید ا یلی ایین جرییان در
این برهه ،افزایش تباتِ روانی میان مرد این ایالیت بیود هیه ایین خیود یکیی از عوامیی عمیده در

گردش سرمایه و رونق تجارت و هسی و هار بوده است.

 2.2راهها و مسافتها
راهها و جادهها یکی از مؤلفههای توسعة اقتداد در یک منطقه هستند .هرچیه راههیای ییک منطقیه

منمم ،مجهز و فا له مبدأ و مقدد به هم نزدیکتر باشد ،شاهد همتر شدن هزینهها و سرعت انتقال
هاالها و اجناس و در نتیجه شکوفایی اقتدادی آن منطقیه هسیتیم .در آتیار جغرافییدانیان مسیلمان

آمده است هه فا لة مناطق قهستان از همدی ر دور بوده و میان این راه ها و شهرها را بیابان احاطیه

هرده بود؛ اما با این وجود راهها منمم بودهاند و از این جهت با مناطق دی ر خراسان متفیاوت بیود.
فا لة هرهدا از مناطق قهستان با یکدی ر و دی ر نواحی ،برطبق منابع این چنین بوده است:

 1.2.2قاین :مقدسی فا لة قاین تیا تیون را ییک مرحلیه (ییک منیزل 6 :هیلیومتر) دانسیته اسیت
(مقدسی .)513/2 :1361 ،نا رخسرو این فا له را  18فرسنگ ( 18مرحلیه 108 :هیلیومتر) دانسیته

است هه هاروان قادر بود این مسیر را در چهیار روز طیی هنید (نا رخسیرو .)171 :1354 ،فا یلة

قاین تا گناباد  2مرحله (مقدسیی ،)513/2 :1361 ،تیا طیبس گیلکیی  3مرحلیه (ا یطخری:1347 ،

 ،)225تییا طییبس مسییینان 2روز (ا ییطخری ،)225 :1347 ،تییا خییور یییک روز ،تییا هنییدر  2مرحلییه
(مقدسی ،)513/2 :1361 ،تا سن ان یک منزل (ا طخری )223 :1347 ،و تا خوسیف ییک مرحلیه
بوده است (ابنحوقی .)171 :1366 ،فا له قاین تا زوزن را ا طخری  3مرحله (ا یطخری:1347 ،

 ،)225ابنحوقی سیه منیزل (ابینحوقیی ،)190 :1366 ،مقدسیی  3روز (مقدسیی )513/2 :1361 ،و
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نا رخسرو  18فرسنگ دانسته است (نا رخسرو .)171 :1354 ،در نزهت القلو در مورد فوا یی
قاین با دی ر شهرهای قهستان اینگونه آمده است« :از قاین به هر شیهر از قهسیتان غییر از ترشییز و
طبس گیلکی بیست فرسنگ راست باشد» (مستوفیقزوینی .)146 :1362 ،فا له قاین با چنید شیهر

خارج از منطقة قهستان نیز در برخی منیابع کهیر شیده از جملیه فا یلهاش بیا نیشیابور  36فرسینگ

(مستوفیقزوینی )178 :1362 ،و در جایی دی ر  9مرحله و فا لهاش تا هرات  8مرحله دانسته شده
است (حمویبغدادی.)301/4 : 1995 ،

 2.2.2گناباد :فا لة گناباد تا هندر  2روز ،تا قاین  2روز (ا طخری )223 :1347 ،و در جیایی 2

مرحلیه ،تییا سیین ان یییک مرحلییه (مقدسیی )513 /2 :1361 ،و در جییایی  2روز دانسییته شییده اسییت
(ا طخری.)223 :1347 ،

 3.2.2ترشیز :فا لة ترشیز تا قاین  2برید ( 4فرسخ) (مقدسی ،)513/2 :1361 ،تا هندر ییک روز

و تا نیشابور  4مرحله (ا طخری )223 :1347 ،و در جایی  28فرسنگ دانسته شده است (مسیتوفی-

قزوینی.)178 :1362 ،

 4.2.2زوزن :فا لة زوزن تا قاین را ا طخری  3مرحله (ا یطخری ،)225 :1347 ،ابینحوقیی 3

منزل (ابنحوقی ،)190 :1366 ،مقدسی  3روز (مقدسی )513/2 :1361 ،و نا رخسیرو  18فرسینگ
دانسته است .این فا له تا طبس  72فرسنگ (نا رخسیرو )171 :1354 ،و تیا سیومی ییک روز راه
بوده است (ا طخری.)223 :1347 ،

 5.2.2طبس :فا یلة طیبس تیا زوزن  72فرسینگ (نا رخسیرو ،)169 :1354 ،تیا قیاین  3مرحلیه

(ا طخری ،)225 :1347 ،تا رقه  12فرسنگ (ابنحوقی ،)170 :1366 ،تا نیشابور  40فرسینگ و تیا

ا فهان 110فرسنگ بوده است (نا رخسرو.)169 :1354 ،

 6.2.2تون :فا لة تون تیا قیاین ییک مرحلیه (مقدسیی )513/2 :1361 ،و در جیایی  18فرسینگ
(نا رخسرو ،)171 :1354 ،و تا رقّه  20فرسنگ دانسته شده است (ابنحوقی.)170 :1366 ،

 7.2.2خوسف :فا لة خوسف تا قاین قدبة قهستان یک مرحله (همان) و تا خور ییک فرسینگ
بوده است (ا طخری.)225 :1347 ،

 8.2.2خور :خور تا قاین یک روز و تا خوسف یک فرسنگ فا له داشته است (همان).

 9.2.2بوزجان :بوزجان تا مالن  2مرحله (مقدسی ،)513 :2 :1361 ،تا نیشابور  4مرحلیه (حمیوی

بغدادی )301/4 : 1995 ،و بهسخنی دی ر  38فرسنگ و تا هرات  30فرسنگ فا یله داشیته اسیت

(مستوفیقزوینی.)178 :1362 ،

 10.2.2سنگان :سین ان تیا قیاین ییک منیزل (ا یطخری )223 :1347 ،و تیا میالن ییک مرحلیه
(مقدسی )513/2 :1361 ،و بهسخنی دی ر یک منزل فا له داشته است (ا طخری.)223 :1347 ،
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 11.2.2کُندر :هندر تا قاین  2مرحله (مقدسی ،)513/2 :1361 ،تا ترشیز یک روز راه و تا گنابیاد
 2روز راه فا له داشته است (ا طخری.)223 :1347 ،

جدول  .1جدول فاصلهی شهرهای قهستان از همدیگر
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1
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بیان معیارهای مختلف؛ مرحله ،منزل ،فرسنگ (فرسخ) ،برید و روز برای طول مسییر شیهرها و

نواحی قهستان است .مورخان و جغرافیدانان از مسافتهای تخمینی خیود ییا آن یه در بیین اهیالی

منطقه (به ویشه تجار و دولتیها) معمول بوده اسیت ،اسیتفاده مییهردنید .فا یلهی اهتیر شیهرها بیا

هرسی این ایالت یی غیر از ترشیز و طبس گیلکی ییی حیدود  20فرسینگ اسیت امیا در میورد سیایر

مسافتها اختوز مشهود است .همین امر خود به رونق اقتدادی قائن بیه عنیوان قدیبة قهسیتان در
عر ههای مختلف ،همک شایانی هرده است.

 3.2خراج
خراج به بخشی از درآمدها و دارایی گفته میشد هه به منمور اداره امیور پایتخیت و توابیع آنجیا،
توسط دست اه دولتی از میرد گرفتیه مییشید و بیه تمیا بخیشهیای اقتدیادی اعیم از تجیارت،

هشاورزی و نعت تعلق میگرفت .هم نین ممکن بود به شیکیهیای گونیاگونِ هیاری ،پیولی و

جنسی دریافت شود و همواره یکی از مهمترین منابع مالی حکومتها بیه شیمار مییرفت(پاینیده و

دی ران .)144 :1393 ،خراج یکی از معیارهایی است هه می توان با استفاده از آن ،از میزان آبادانی
و تروت و البته اجحاز در حق مرد آگاه شید .میأمور و یول مالییات معمیوالل قبالیهای بیه خلیفیه

میسپرد هه به موجی آن موظف می شد مبلغ معینی مستقیمال به نا خیراج جمیعآوری و بیه خلیفیه
پرداخت نمایند ،هه در موارد بسیاری وی عووه بر آن مبلغ بهطور خودسر بر آن میزان میافیزود و

این امر معاش مرد  ،مخدو ال روستاییان را برهم میزده است (برتلس .)21 :1346 ،وضیع مالییات

پس از ورود اعرا به ایران باعث شده بود هه اهالی آن به هشاورزی و توسعة آن چندان تیوجهی

نکنند (پطروشفسکی43 :1354 ،؛ لمبتون.)74-73 :1345 ،

رونق و رفاه اقتدادی در برخی مواقع ،به دالیلی هم ون بویای طبیعی و آشفت یهای سیاسیی

استمرار نمییافت و فعالیت های تجاری و هسی و هار مرد قهستان مختیی مییشید .از مهیمتیرین

ی
هارهایی هه میتوانست به بازیابی فعالیت هیای تجیاری و رونیق اقتدیادی همیک هنید ،برقیرار ِ

معافیت های مالیاتی بود .اما بیشتر اوقات در قهستان نه تنها مالیاتها با درآمیدها انطبیاقی نداشیت و

معافیتی در هار نبود ،بلکه مالیاتهای غیرمتعیارفی نییز گرفتیه مییشید .در زمیان اموییان بیه علیت
اجحاز حکا این سلسله ،گروه هتیری از مرد اموک خود را رها هردند هه این امر برای امویان

مایة بحران مالیاتی شد (فرای .) 87-86 :1363 ،موضیوعی هیه بیشیتر باعیث خشیم میرد مییشید،

مالیاتبندی غیرقانونی بر هارهای دستی ،هدایای نوروزی و سیایر جشینهیا بیود .وضیع ایینگونیه

مالیات ها بیش از جزیه و خراج مرد را به ستوه آورد ،زییرا نمییدانسیتند هیه چقیدر بایید مالییات
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بدهند (الخطیی .)55 :1357 ،در این زمان با وجود تما این مسائی اموییان از منطقیة قهسیتان مبلیغ

 700/000درهم اخذ میهردند .این در حالی بود هه نیشابور ،هیرات و سیمرقند هیه منیاطق بسییار

پررونق بودند ،هرهدا حدود  1/000/000درهم پرداخت میهردند (همان .)80 :گرچیه عمیر بین

عبدالعزیز ( 101-99هی) سعی داشت این ارقا را تدحیح هند و ترتیبی اتخاک نمایید تیا میورد قبیول
همة طبقات واقع شود (همان )78 :اما عمرش هفاز نداد.

در زمان عباسیان اوضاع تا حدودی برای مرد این منطقه بهتر شد .از اتفاقات متبیت در تیاریخ

قهستان در این دوران ،گماشتهشدن فردی به نیا «ابوالعبیاس ف یی بین سیلیمان» بیود هیه در سیال

 . 167از سوی خلیفه مهدی ( 169-158هی) حکومت این منطقه را در دست گرفت .وی دسیت بیه
یک سلسله ا وحات زد و با مرد برخورد مناسبی داشت و چون خود خراسانی بود ،از شیکایات

مرد آنجا باخبر بود ،به همین جهت در گا اول مالیاتها را بخشید و «دستِ مهتران و سیرهن ان
را هوتاه هرد» (حبیبی .)462 :1367 ،هارهای نافع او باعث محبوبیت ابوالعباس ف ی در نیزد میرد

قهستان شد و به قول گردیزی «چنان محبوبیتی یافت هیه بیه قهسیتان  ...جیز رسیم وی نپسیندیدی»

(گردییزی .)284 :1363 ،قدامییه بیین جعفییر چنییین آورده اسیت هییه پرداخییت خییراج در زمییان وی

( ) 266به همان ورتی بود هه عبداهلل بن طاهر در سیال  221بیا قیمیت اسییران ،گوسیفندان و

هرباسها دریافت میهرد و تروتمند گردییده بیود؛یعنی چییزی حیدود  38/000/000درهیم .البتیه

قدامه در جدولی هه به ورت یکجا آورده ،خیراج خراسیان را  37/000/000درهیم آورده اسیت

(قدامه بن جعفر.)284 :1370 ،

ابنخردادبه میزان خراج طبس و قهستان را به ورت جداگانه آورده است .وی خراج طبس را

 133/880درهم از برداشت اول محدول و اضافه بیر آن  15/370درهیم از برداشیت دو و خیراج
قهستان را  787/880درهم از برداشت اول و از برداشت دو محدول  121/879درهیم و از غیوت

همکی هم حدود  2/600درهم دانسته است (ابنخردادبه ،بیتا .)35 :مقدسی در ایین زمینیه آورده
است« :نرخ خراج ارزان بود تا روزگار امیر حمید (نوح بن ندر (343 -331هی)) به سبی وامی هیه
برای انجا هاری گرفته بود ،خراج یک سال را دو برابر هرد ولی هم نیان تیا بیه امیروز بیر جیای

ماندپس  ...خراج قهستان [ 987/880درهیم شید » .در ایین زمیان خیراج میرو  1/132/184درهیم و
خراج هرات و نواحی آن  1/935/421درهم بود (مقدسی.)499-498/2 :1361 ،

چنان ه مواردی از جمله :اخذ مالییات عادالنیه ،گماشیته شیدن مؤدییان مالییاتی معتمید ،انجیا

ا وحات مالیاتی به نفع طبقات پایین جامعه (مخدو ال هشاوزان)؛ یرز هزینیه بیرای عمیران و

آبادانی(ایجاد راهها ،هاروانسراها و بازارها) و بهطورهلی نما مالیاتی عادالنه برقرار میشد ،اقتداد
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نیز متأتر از آن رونق مییگرفیت و چنیان یه اسیتفاده از اهیر زور بیرای سیودجویی مالییاتی ،اخیذ

مالیاتهای نامتعارز ،همتوجهی به طبقات پایین جامعه یی و مشخدال طبقه هشاورزیی و بهطیورهلی
نما مالییاتی ناعادالنیه برقیرار مییشید ،باعیث بییتیوجهی هشیاورزان بیه امیر هشیاورزی و حتیی

تعیینهنندة نوع برخورد با اوضاع سیاسی موجود بود .علیرغم سود دولتها و دست اه خوفیت از

این منبع در یک مقطع ،باعث بحران معیشتی مرد و در نتیجیه باعیث بحرانییشیدن اوضیاع خزانیة

حکومتی و افول اقتداد و در نهایت ویرانی منطقه میشد.
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 4.2منابع درآمد
اقتداد قهستان در قرون نخستین اسومی ،به طور عمده بر سه عندر هشاورزی ،دامداری ،تجیارت
و نعت مبتنی بود هه در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

 1.4.2کشاااورزی :مهیمتییرین منبییع درآمید و معیشییت مییرد قهسیتان در قییرن نخسییتین اسییومی
هشاورزی بوده است .از مهم ترین محدوالت هشاورزی این منطقه در برهة مذهور میتوان به این

موارد اشاره هرد:
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 1.1.4.2جوز (گردو)« :جوز معر گوز است هه گردهان باشید [ ...و جیوز گردهیان هنیدی

اسییت هییه نارگیییی باشیید» (تبریییزی .)347-348/1 :1341 ،دشییتبیییام محیییط مناسییبی بییرای بییه-

عمیآوردن این محدول بوده است (مستوفیقزوینی .)144 :1362 ،اشپولر از وجیود ایین محدیول
در قرون نخستین اسومی در منطقة قهستان خبر داده است (اشپولر.)201/1 :1364 ،

 2.1.4.2پسته :تون یکی از مهمترین مراهز تولید پسته نه تنهیا در قهسیتان بلکیه در هیی خراسیان
بود .نا رخسرو در این زمینه نوشته است« :و در شهر [تون درخت پستة بسیار بیود در سیرایهیا و

مرد بلخ و تخارستان پندارند هه پسته جز بر هوه نروید و نباشد» (نا رخسرو .)17 :1352 ،اشیپولر

طبس را هم از مناطق پستهخیز قهستان به شمار آورده است (اشپولر.)202/1 :1364 ،

 3.1.4.2انجیر :مقدسی انجیر ترشیز را بسیار معروز دانسته و نوشته است هیه بیه واسیطة گرمیی
هوای این منطقه میوههایش از سایر نقاط خراسان زودتر میرسد (مقدسی.)464/2 :1361 ،

 4.1.4.2عناب :در برهان قاطع دربارة عنا آمده است« :میوهایست شبیه به سنجد و در من جات
و مسهوت به هار برند و خوردن آن خون را از هند» (تبریزی .)796/1 :1341 ،عنیا درختیی

است هه با نا علمی « »ZiziphusVulgarisشناخته می شود (پوییان )32/1 :1368 ،و تیا آنجیا هیه
اطوع داریم فقط در جنو خراسان میتوان اینگونه را یافت .ایین محدیول آنچنیان مهیم بیوده
است هه وجه تمیایز دو طیبس از همیدی ر شیده بیود (جعفیری و دی یران .)69 :1393 ،چنیانهیه

جغرافی دانان طبس مسینان را طبس عنا و دی ر طبس را طبس خرما نا نهادند (ابنرسیته:1365 :

 .) 121مقدسی از وجیود عنیا فیراوان در طیبس مسیینان خبیر داده اسیت[« :طیبس مسیینان  ...در
درختان عنا غر است» (مقدسی.)571/2 :1361 ،

 5.1.4.2توت :منطقة قهستان از دیرباز از مناطق مهم در هاشت درخت توت بود .زا (جا ) یکی

از والیات فعال قهستان در این زمینه بود (ابنبطوطه .)468/1 :1376 ،توت عووه بر آنهه مییوهاش

برای اهالی این منطقه مدرز خوراهی داشت ،برگش نیز برای تغذیهی هر ابریشیم بیههیار میی-

رفت.

 6.1.4.2زعفران :زعفران گیاهی است از خانوادة زنبقکه با پییاز تکتییر مییشیود (پوییان:1369 ،

 .)48/1امروزه بیشترین و باهیفیتترین زعفران در قاین تولید میشود .این شیرایط تیا حیدودی در
قرون اولیه اسومی نیز وجود داشت (ا طخری ( ،)216 :1347ابینحوقیی ( )180 :1366و جیهیانی

( ) 171 :1368از وجود گی خوردنی در حد فا ی قاین و نیشابور سیخن گفتیه اسیت هیه آن را بیا

قیمت ارزان به همهجا میبرده اند .احتماالل این گی مورد نمر ،همان زعفران باشد ولی نکتیة عجییی
آن است هه زعفران گیاه ناشناختهای نبوده است هه این سه جغرافیدان به آن اشاره نکردهاند.
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 7.1.4.2ریواس :ریواس «نا رستنی است هه مرد بخورند ،و طعیم آن مییخیوش بیود  ...و در
برخی جاها هم ریباس آمده است» (انجوشییرازی .)1288/2 :1351 ،ابودلیف از وجیود رییواس در
این نواحی سخن گفته است (ابودلفعجلی.)154 :1354 ،

 8.1.4.2غلّه :گند و جو از مهم ترین محدوالت قهستان بود هه حتی نواحی اطراز برای خرید
غله به آنجا میآمدند .طبس یکی از مهم ترین این مراهز بود هه مشتریانی از نقاطی ماننید هرمیان
داشت (محمد بن ابراهیم .)118 :1343 ،از دی ر شهرها و نواحی قهستان در هشت غوت میتیوان

به بوزجان ،سن ان ،سیومی ،زوزن (مجهیولالمولیف ،)91 :1362 ،گنابیاد ،ترشییز ،زیرهیوه ،تیون

(مستوفیقزوینی ،)143-145 :1362 ،مالن و باخرز (لسترنج )382 :1364 ،اشاره هرد.

 9.1.4.2پنبه :گردیزی از وجود پنبهزارهایی در اطراز منازل اهالی زا خبرداده است (گردیزی،

 .) 275 :1363زاوه و خواز نیز از مراهز مهم تولید ایین محدیول بودنید (مسیتوفیقزوینیی:1362 ،
154؛ حافظ ابرو 34 :1349 ،مقدمه).

 10.1.4.2زیتون :مقدسی از وجود زیتون در ترشیز خبر داده است هه در سیطح وسییع بیهعمیی

میآمده است (مقدسیی .)464/2 :1361 ،میا در منیابع غییر از ترشییز بیه شیهر دی یری در قهسیتان
برنمیخوریم هه این محدول در آنجا تولید شده باشد.

 11.1.4.2موز :در قرن چهار هجری موز در مالن و باخرز و حدود آن بهعمیی مییآمیده اسیت
(لسترنج.)382 :1364 ،

 12.1.4.2انار :بهترین انار قهستان ،انار خواز بوده است (همیان .)302 :ترشییز نییز درختیان انیار
بسیار داشته است و نوعی انار به نا «طبسی» در آن وجود داشته هه به سیایر نقیاط از جملیه هیرات
ادر میشده است (اسفزاری.)280/1 :1338 ،

 13.1.4.2نااارنو و تاارنو :طییبس گیلکییی تنهییا تولیییدهننییدة اییین محدییوالت در قهسییتان بییود
(مستوفیقزوینی.)178 :1362 ،

 14.1.4.2انگور :ان ور قهستان ،بهویشه ان ور ترشیز ،بسیار باهیفیت بود هه عووه بیر اسیتفاده از

خود میوه ،برای تهیة شرا و هم نین بهطور وسیعی در تهیة هشمش بیههیار مییرفیت (مقدسیی،

389/2 :1361؛ مستوفیقزوینی .)143 :1362 ،مالن (مجهولالمؤلف )92 :1362 ،و خواز (لسترنج،
 )382 :1364هم از مهمترین نواحی تولید مویز در قهستان بودهاند.

 15.1.4.2خربزه :مقدسی قهستان را مهم ترین مناطق تولید خربیزه دانسیته اسیت و هیوای موییم

آنجا را دلیی هیفیت آن دانسته است (مقدسی.)462/2 :1361 ،در زا خربزهای به نا «بابا شییخی»

معییروز بییوده هییه بییه جاهییای مختلییف ییادر میییشییده (اسییفزاری )241/1 :1338 ،و از بییاخرز و
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مخدو ال قدبة مالن نیز نوعی خربزه بلند بهعمی میآمده هه در خراسان شیاخ

بیوده اسیت .در

تون نیز این محدول به ورت دیم بهعمی میآمده است (مستوفیقزوینی 241 :1362 ،و .)154

 16.1.4.2خرما :طبسی هه امروزه به نا طبس گلشن شناخته میشود ،بیا عنیوان طیبس خرمیا ییا
طبس تمر معروز بوده است (ابنرسته .)121 :1365 ،این منطقه در دوران پییش از اسیو یکیی از

مناطق تولید خرما بوده است .نرسیی ( ). 293-302پادشیاه ساسیانی در ایین منطقیه درختیان خرمیا

غرس نمود (حسینیمنشی .)109 :1385 ،طبس تنهیا منطقیهای از قهسیتان بیود هیه خرمیا در آنجیا
بهعمی می آمد .در زمان ساخت شهر سامرا توسط معتدم خلیفة عباسی (227-218هیی) ایین خلیفیه

دستور داد هه از این منطقه به سامرا نهال نخی بیاورند و غرس هنند (یعقوبی .)37 :1343 ،جغرافییدانیان

قرون اولیة اسومی از نخلستان های فراوان آنجا بسییار سیخن گفتیهاند(ا یطخری )216 :1347 ،و

قطعال در چنین منطقهای ،نخی نقش تعیینهنندهای در اقتداد مرد آنجا داشته است.

جدول  .2جدول اوضاع کشاورزی قهستان در قرون نخستین اسالمی
ردیف

محصوالت
کشاورزی

شهرها و مناطق مهم
تولیدی

مصارف کاربردی

محل صادرات
محصول

1
2

جوز (گردو)

دشت بیام

خوراهی -دارویی

مناطق مختلف خراسان و قهستان

پسته

تون و طبس

خوراهی

3

انجیر

ترشیز

خوراهی

4

عنا

تون ،قائن و طبس مسینان

5

توت

زا (جا )

״
״

7

زعفران

قائن

خوراهی -دارویی
خوراهی اهالی منطقه+
جهت تغذیه هر ابریشم
خوراهی -دارویی

״
مناطق مختلف خراسان ،قهستان
و فارس
مناطق مختلف خراسان و قهستان

ریواس

8

غله

خواز
طبس ،بوزجان ،مالن ،سن ان،
سومی ،زوزن ،گناباد،
زیرهوه ،تون و باخرز
زاوه و خواز

خوراهی -دارویی

״

خوراهی +نعت

هرمان

11

موز

مالن و باخرز

13

نارنج و ترنج

طبس گیلکی

6

9

پنبه

10

زیتون

12

انار

14

ان ور

ترشیز ،خواز و مالن

15

خربزه

تون ،مالن و باخرز

خرما

طبس گیلکی

16

ترشیز

خواز ،ترشیز و طبس

نعت

خوراهی
خوراهی
خوراهی

خوراهی
خوراهی (به عنوان میوه
یا هشمش) +نعت
(شرا )
خوراهی
خوراهی

مآخذ( :برگرفته شده از اطوعات و دادههای مقاله حاضر)

مناطق مختلف خراسان و قهستان
״
״
هرات و فارس

مناطق مختلف خراسان و قهستان
״
״
״
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 2.4.2دامداری :دامداری یکی از پیشههای ههن بشری با پیشینهای در حدود ده هزار سال است

(برایدوود .)173 :1363 ،پرورش دا یکی از ارهان اساسی زندگی مرد قهستان بهشمار مییآمیده
است .در منابع جغرافیایی مطالی زیادی در این رابطه آمده است .ا یطخری در ایین رابطیه آورده

است« :گوسفندداران آنجا [قهسیتان نشیینند» (ا یطخری .)216 :1347 ،هم نیین در میورد خیور
آورده است« :مردمان این جای ه ستور و گوسفند دارند» (همان) .ابنحوقیی نییز نوشیته اسیت« :در

بیابانهای میان شهرها و دیه ها اهیراد و دامیداران ( یاحی شیتر و گوسیفنددار) سیکونت دارنید».
هم نین در مورد خور آورده است« :مردمانش به تربیتِ ستوران اشتغال دارند» (ابینحوقیی:1366 ،

 .)180در حدودالعالم در مورد اهالی خور اینگونه آمده است« :خواستة مردمان این شهر بیشیترین

چهارپای است» (مجهولالمؤلف .)91 :1362 ،در ادامه در مورد خرگرد هم نوشته شده اسیت هیه:

«مردمان او خداوندان چهارپایاند» (همان) .جیهانی این منطقه را به عنوان یکی از هانونهیای مهیم
پرورش شتر و گوسیفند معرفیی هیرده اسیت (جیهیانی .)171 :1368 ،در قهسیتان از دیربیاز عمیدتال

حیواناتی پرورش داده می شد هه با شرایط اقلیمی منطقه سازگار باشند .اشپولر آورده اسیت هیه در
این منطقه بیشتر از قاطر استفاده میشد (اشپولر .)267/1 :1364 ،االغ هم در مناطق هویری و هم در

مناطق هوهستانی اهمیت قابیتوجهی داشته است .قیویتیر بیودن االغ و توانیاییاش در طییهیردن

مسافات طوالنی ،پایین بودن هزینة ن هداری و حمی بارهای سن ین از مزییتهیای اسیتفاده از ایین
حیوان بود (مارهوپولو .)36 :1350 ،شاید بعد از االغ بیشترین توجه به پرورش شتر میشد .چرا هه

شتر هم در مقابی گرسن ی و تشن ی پرطاقت بود و هم بار زیادی را حمی میهرد .چنانهه در این

زمینه ا طخری آورده است هه عبور از بیابان های قهستان و نواحی اطراز آن بسیار دشیوار اسیت

«م ر با شتر» (ا یطخری .)216 :1347 ،پیرورش گوسیفند و شیتر هیم بیه جهیت اسیتفاده از شییر،
گوشت و پشم و هرک از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.

 3.4.2صنعت و تجارت :مقدود ما از نعت چیزی است هه در مخیلة نعت ر ترسیم پذیرفته،
سپس به واسطة هنر و مهارت او به ورت شیء درآمده باشد .برای نعت تعاریف زییادی آمیده

است از جمله .1 :به هار بردن مهارت در جلوة زیبایی به واسطة تقلید یا ابتکار  .2ضبط زیباییهایی

هه ضمیرِ آدمی آن را دریافته است .3 .وسایلی هه بشر بیدان عقایید خیود را راجیعبیه همیال بییان

میهند (ویلسن .)2 :1366 ،ما در اینجا به این مهارت و در هنار آن به مقولة تجارت در نزد اهالی
قهستان خواهیم پرداخت.

قهستان به علت موقعیت طبیعی اش ،در مسیر مناطق مهمی از جمله خراسیان ،سیسیتان و هرمیان

بوده است و قطعال این خود به رونق اقتدادی قهستان همیک مییهیرده اسیت و همیانطیور هیه در
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بخش امنیت راه ها و شهرها گفته شد امنیت این منطقه و هر جیای دی یری باعیث رونیق ینعت و
تجارت و از بین رفتن این شرایط باعث تزلزل در این امر میشده است .بنیابراین اوضیاع تیا حیدود

زیادی تابع احواالت سیاسی و امنیتی بوده است.

از مهمترین شهرهای نعتی قهستان قدبة آن جیا یعنیی قیاین بیود .مقدسیی قیاین را تنهیا شیهر

نعتی قهستان دانسته است و از آن با عنوان «فرضیهالخراسیان و خزانیهالکرمیان» ییاد هیرده اسیت

(مقدسی .)321/2 :1361 ،گرچه در جای دی ری ترشیز را هیم مهیم دانسیته و از آنجیا بیه عنیوان

«دروازة عمان و بارانداز هرمان و خراسان» یاد هرده است (همان .)465 :این گفته نشاندهنیدة ایین
است هه در این زمان روابط تجاری بین قهستان و سواحی خلیجفارس وجیود داشیته اسیت .ضیمن

این هه عووه بر ترشیز ،از قاین نیز در عمان و دی یر منیاطق حاشییة آن بیه احتیرا ییاد شیده اسیت
(باسورث .)471 :1385 ،مقدسی با وجود گفتههای باال در میورد قیاین نکتیههیای متناق یی آورده

است[« :قاین نه خو شی دارد و نه تروت  ...درآمد اندک است  ...و نیازمندیها را وارد میسیازند»

(مقدسی .)471/2 :1361 ،جیهانی در مورد قاین خوز این نکته را آورده است« :بدانجیا یناعان
زیرک و استاد [دارد  ...والیت به غایت معمور و با دخی [است » (جیهانی .)170 :1368 ،عووه بر

قاین و ترشیز ،زوزن هم به هترت دادوستد شهرت داشیته و یکیی از دالییی نیا گیذاری آنجیا بیه

«بدرة هوچک» همین نکته بوده است (لسترنج .)382 :1364 ،با این او یاز مییتیوان گفیت هیه
تجارت در قهستان فراگیر و ادراتش چشم یر نبوده است .از مواردی هه احتماالل بر نزول اقتداد

این منطقه در قرن پنجم هجری تأتیرگذار بوده است ،هو اجباری ینعت ران منیاطق مختلیف بیه
غزنین بود (بیهقی )217 :1383 ،هه میتوان حدس زد در میان آنان هسیانی از قهسیتان نییز ح یور
داشتند .با این مقدمه به سراغ مهمترین تولیدات نعتی و تجاری قهستان میرویم:

 1.3.4.2تولید پارچه و پوشاک :پارچهبافی یکی از نایع مهم ایران از ههنترین ادوار بیوده

است .رنگها ،طرحهای مفدی و پی یده و جنس پارچههای ایرانی برجسیته بیوده اسیت (ویلسین،

 .) 149-13 :1366و به همین نحو این حرفه ،نعت پایة قهستان در برهة مورد مطالعیه بیوده اسیت.
انواع پارچه و پوشاک در قهستان بافته میشد .1 :بافت پارچههای سفید؛ شبیه پارچههای نیشیابوری

هه از آن برای تهیه پوشاک استفاده میهردند (لسترنج .)388 :1364 ،میالن و بیاخرز از مهیمتیرین
تولیدهنندگان این نوع هاال در قرن چهار هجیری بیه شیمار مییآمدنید (مقدسیی467/2 :1361 ،؛

لسترنج .2 .)388 :1364 ،بافیت جامه ی حریر هه بسیار زیبا بود اما به پای بیهق و نیشابور نمیرسیید

(ابنفند  .3 .)280 :1361 ،بافت پشمینه هایی هه بیه عنیوان هپنیک در منیاطقی متیی جیا شیهرت
داشت (اسیفزاری .)242/1 :1338 ،اهیالی زوزن نییز در بافیت پوشیاکهیای پشیمی تبحیر داشیتند
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(لسترنج .4 .)382 :1364 ،بافت انواع هرباس (پارچههای پنبهای) و پوسهای باهیفیت هه تیون در
این زمینه از بیشترین شهرت برخوردار بوده است (ابینحوقیی )180 :1366 ،و بعید از آن بوزجیان،

سیین ان ،سییومی و زوزن هییه اییینگونییه هاالهییا را بییه نیشییابور و دی ییر منییاطق ییادر میییهردنیید
(ا طخری .5 .)216 :1347 ،دستارهای ساختِ قاین بسیار شیهرت داشیته اسیت .در تیاریخ بیهقیی
آمده است هه میمندی ،وزیر سلطان مسعود غزنوی ،دستار قیاینی بیر سیر مییبسیته اسیت (بیهقیی،

 .6 .)170 :1383لبادهدوزی از دی ر نایع مرتبط به پارچهبافی در قهستان بود هیه زوزن قطیی آن

به شمار میآمد و هارگیاههیای زییادی در ایین رابطیه داشیت (مقدسیی .7 .)470/2 :1361 ،تولیید
ابریشم در قهستان از اهمیت قابیی تیوجهی برخیوردار بیوده اسیت .درختیان تیوت بیه خدیو

در

والیات جا و تون به وفور یافت میشد هه یکی از دالیی هاشت آن ،تأمین تغذیهی هیر ابریشیم
بود .تون ،گناباد ،خواز ،زاوه (مستوفیقزوینیی 166 :1362 ،و  )154و ترشییز (حیافظابیرو:1349 ،

 34مقدمه) از مهم ترین مناطق تولید ابریشمبودند .الز به کهر است هه از قباییی عیر ایین منطقیه
ازدی ها بودند هه در بافندگی مهارت داشتند و باعث رونق هاالهای نعتی از جمله تولید ابریشم،
پنبه و پیله شدند (الخطیی.)450 :1357 ،

 2.3.4.2صنایع دامی :طبیعی است هه اهالی ایین منطقیه عیووه بیر اسیتفاده از پشیم و گوشیت

دا ها ،از لبنیات هم استفاده میهردند.

 3.3.4.2تولید شراب و خشکبار :وجود ان ور فراوان در قهستان این امکان را به برخی از اهالی

آنجا میداد هه عووه بر استفادة م ستقیم از آن محدول ،بیرای تهییة شیرا و هشیمش نییز از آن

بهرهبرداری هنند (مقدسی .)389/2 :1361 ،ترشیز ،میالن و خیواز از ایین جهیت اهمییت تجیاری

داشتند (مجهولالمؤلف .)91 :1362 ،هشمش در هنار سایر اقیو خشیکباری متیی عنیا  ،انجییر،
پسییته و  ...از اهمیییت خا ییی در ف ییای بازرگییانی قهسییتان برخییوردار بییوده اسییت هییه در بحییث

هشاورزی به آنها پرداخته شد.

 4.3.4.2گیاهان دارویی و صنعتی :زعفران و ریواس نییز از مهیمتیرین تولییدات ایین منطقیه
بودند هه مدرز نعتی و دارویی داشتند.

 5.3.4.2زیرانداز :بعد از پارچه و پوشاک ،قهستان در بافت زیرانداز شهره بود هه نمونههایی از

آن عبارتند از .1:زیلو :این محدول از تون به سیایر نیواحی از جملیه نیشیابور یادر مییشید .تیون

مهمترین مرهز زیلوبافی در قهستان بیود (جیهیانی .)171 :1368 ،در قیرن پینجم هجیری در حیدود
چهار د هارگاه زیلوبافی در این شهر وجود داشته (نا رخسرو )170 :1354 ،و با این و ف شغی

غالی اهالی این شهر بوده است .2 .قالی :در نزد ایرانیها از دیرباز اهمیت قابیتوجهی داشته است.
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چنانهه هیی؛ هه از 1292-1296/. 1913-1917ش .در بیرجند مقیم بوده ،نوشته است« :ایرانییهیا

از اینهه پول خود را رز خرید قالی هنند ،پروایی ندارنید ،چیون روی قیالی میینشیینند ،نمیاز

میخوانند و سفرة خود را روی آن پهن میهنند و در نتیجه وقتیهه اتیا بیا قیالی مفیروش باشید،
تقریبال به تما معنی اسبا و اتاتیه آن هامی به حسا میآید» (هیی .)192 :1365 ،قهستان یکیی از

ایاالت ایران بود هه در این زمینه فعال بود .مقدسی قالی و قالی ه را یکی از اقو

ادراتی قهستان

دانسته است (مقدسی .3 .)475/2 :1361 ،نمد :نمد احتماالل در هنیار زیلیو بیرای اقشیار هیمدرآمید

قهستان مورد استفاده قرار میرفته و احتماالل هارگاههای نمیدبافی نییز در ایین منطقیه وجیود داشیته
است و شاید به جهت وجود پیشهی پشمهاری در تون و زوزن (همان 475 :و  )470بتییوان گفییت

این احتمال ،قرییی به یقین اسیت .4 .سجاده :مقدسی سجاده را یکی از مهمترین تولیدات قهسیتان
دانسته هه به نواحی مختلف ادر میشده است (مقدسی.)475/2 :1361 ،

 6.3.4.2استخراج فلزات :دو طبس از دیرباز دارای هانهیای میس بیودهانید (شیهیدی:1365 ،

 )192و شاید نا گذاری یکی از آن ها به طبس مسینان به همین جهت باشد .مناطقی متی خواز نیز
دارای سنگآهن بوده است .چنانهه حافظ ابرو آورده است[« :خیواز هیان آهین دارد هیه هیار

میهنند» (حافظ ابرو 34 :1349 ،مقدمه) .گرچه این گفته مربوط به قرن نهم میباشید امیا مییتیوان
حدس زد هه این گفتیه در میورد قیرون اولییه هجیری هیم ید مییهیرده اسیت و دلییی آن بیه

واژهشناسی هلمة «سن ان» خواز برمیگردد هه تدور میشود هه «سنگ آهین» بیوده اسیت و بیه
مرور زمان به ورت سن ان درآمده است.

مهمترین شهرهای نعتی قهستان قدبة آنجا یعنی قیاین (فرضیهالخراسیان و خزانیهالکرمیان)،

ترشیز(دروازة عمان و بارانیداز هرمیان و خراسیان) و زوزن (بدیرة هوچیک) بودنید .در شیهرها و

نواحی این منطقه ینعتهیاران و بازرگانیان میاهری فعالییت مییهردنید هیه حا یی آن تولیید و

ادرات انواع پارچیه و پوشیاک ،ینایع دامیی ،شیرا و خشیکبار ،گیاهیان داروییی و ینعتی،

زیرانداز و فلزات بود .این جریان بهویشه در نعت پارچهبافی از نمود خا ی برخوردار بوده است.

با این او از می توان گفت هه تجارت در قهستان آن نیان فراگییر نبیوده و یادراتش در حجیم
باالیی نبوده است.

 5.2بازار
ایجاد و توسعة راه های هاروانی ،هاروانسیراها ،افیزایش ارتباطیات اجتمیاعی و تبیادالت اقتدیادی
موجی شکی گرفتن ف ای بازرگانی و تولیدی موسو به «بیازار» شید (هییانی .)16 :1374 ،وجیود
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بازارهای مختلف در منطقة قهستان ،رونق تجاری این منطقه را فراهم میهرده اسیت .از مهیمتیرین

بازارهای قهستان میتوان به این موارد اشاره هرد .1 :بازار طبس :مقدسی از بازار طبس نیا بیرده و

آن را هوچک و محقر دانسته است (مقدسی .2 .)471/2 :1361 ،بیازار بیشیک :در شیهر بیشیک از

توابع زاوه بازاری پررونق وجود داشته است (همان .3.)467 :بازار تون :مستوفی در این زمینه آورده

است« :بازار [تون در گردِ حدار درآمده [است » (مستوفیقزوینیی .4 .)144 :1362 ،بیازار ترشییز:
مقدسی در این زمینه آورده است هه ترشیز «غیر از دهانهای ههن ،بازاری نوسیاز و [گیر دارد».
ترشیز به جهت وجود بازارهای آباد ،درگاه فارس و ا فهان و انبار خراسان هم بهشمار میرفیت و

بازاری پررونق داشته است (مقدسی .5 .)465/2 :1361 ،بازار گناباد :گناباد نیز دارای بیازاری مهیم

بوده است .در دل این بازار مسجد نیز وجود داشت (همان .)471 :به نمر میرسد هه هرهدا از این

بازارها ،به مانند نیشابور هه ال وی شهرهای قهستان به شمار میرفت دارای بازارها و هارگیاههیای

ا ناز مختلف بوده است (رک به :محمد بن منور.)181/1 :1366 ،

جدول  .3جدول اوضاع صنعت و تجارت قهستان در قرون نخستین اسالمی
ردیف

محصوالت
صنعتی و
تجاری

شهرها و مناطق
مهم تولیدی

مصارف
کاربردی

صادرات

اجناس یا کاالهای
شاخص

1

پارچه و
پوشاک

مالن ،باخرز ،جا ،
زوزن ،تون ،بوزجان،
سن ان ،سومی ،قائن،
گناباد ،خواز و زاوه

مدرز شخدی
 +نعت

مناطق مختلف
خراسان بویشه
نیشابور

2

نایع دامی

اغلی شهرها و مناطق
قهستان

هپنک جا  ،پارچههای
سفید مالن و باخرز،
پوشاکهای پشمی زوزن،
هرباسها و پوسهای تون،
دستارهای قائن ،لبادههای
زوزن و ابریشم جا و تون

3

تولید شرا

ترشیز ،مالن و خواز

4

5

6
7

مدرز شخدی+
نعت
مدرز شخدی+
تجاری

تولید خشکبار

تون ،مالن ،ترشیز و
خواز ،طبس مسینان

مدرز شخدی+
تجاری +دارویی

مناطق مختلف
قهستان

هشمش مالن ،ترشیز و
خواز ،عنا طبس مسینان،
پسته تون و طبس

گیاهان
دارویی و
نعتی

خواز و قائن

خوراهی +
دارویی

مناطق مختلف
قهستان

ریواس خواز و زعفران
قائن

زیرانداز

اغلی مناطق قهستان
بهویشه تون و زوزن

مدرز شخدی
 +تجاری

اغلی ایاالت
ایران

استخراج
فلزات

طبس گیلکی ،طبس
مسینان و سن ان
خواز

نعت و تجارت

شهرها و مناطق
مختلف
خراسان

مآخذ( :برگرفته شده از اطوعات و دادههای مقاله حاضر)

فرش در اغلی مناطق
قهستان شاخ بود/
هم نین زیلوی تون و نمد
تون و زوزن پرآوازه بودند.
مس طبس مسینان و طبس
گیلکی ،سنگآهن سن ان
خواز
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نتیجهگیری
اقتداد ایالت قهستان در قرون نخستین اسومی تابع امنیت بیود و بیه اقتیدار امیرا و تبیات دولیتهیا

بست ی داشت هه رشد ف ای فکری و اقتدیادی نییز حا یی آن بیود .راههیا و مسیافات بیه رونیق
اقتدادی قائن به عنوان قدبة قهستان در عر ههای مختلف ،همک شایانی هیرده اسیت .بیا وجیود
فوا ی نسبتال زیادِ شهرها و نواحی قهستان و وجود بیابان در اطراز این شهرها ،نکتة قابیی موحمیه

این است هه این راهها منمم و در پی یکدی ر آمده بودند .هشیاورزی در ایالیت قهسیتان در رأس

امور اقتدادی قرار داشت و به علت تنوع آ و هوایی انواع محدوالت گرمسیری و سردسیری به

عمی میآمد .رونقِ هشاورزی در این منطقه بالطبع باعث افزایش آمدوشد تجّیار و افیزایش عرضیة
تولیدات باغی و زراعی و در نتیجه ارزانی مایحتاج مرد و هم نین توسعه بیش از پیش این ایالیت

را به همراه داشته است .اقتداد منطقه در هنیار هشیاورزی متکیی بیه دامپیروری بیوده اسیت و هیر

ناحیهای همزمان با هار زراعتی در حد امکان و احتیاج به دامپروری نیز اشتغال داشته اسیت .اهیالی
قهستان به علت موقعیت ویشة منطقه ،در عر ة نعت و تجارت نیز فعالیت داشتند و با سایر مناطق

روابط تجاری برقرار میهردند هه حا ی آن تولیید و یادرات انیواع پارچیه و پوشیاک ،ینایع

دامی ،شرا و خشکبار ،گیاهان دارویی و نعتی ،زیرانداز و فلزات بیود .ایین جرییان بیهوییشه در

یینعت پارچییهبییافی از نمییودِ خا ییی برخییوردار بییوده اسییت .ایجییاد و توسییعة راههییای هییاروانی،

هاروانسراها ،افزایش ارتباطات اجتماعی و تبیادالت اقتدیادی موجیی شیکیگیرفتن بازارهیایی از
جمله بازار طبس ،تون ،تزشیز و گناباد شده بود هه رونق تجاری این منطقه را فراهم هرده بود.
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 _____ ( .)1361احسنالتقاسیم فی المعرفةاالقالیم .ج 2و .1ترجمیه علیینقیی منیزوی .تهیران:شرهت مؤلفان و مترجمان ایران.
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 هیی ،از .)1365( .نامههایی از قهستان .ترجمه محمدحسن گنجی .مشهد :آسیتان قیدس رضیوی ومرهز خراسانشناسی.

 یعقوبی ،احمد بن ابییعقو (ابنواضح) .)1356( .البلدان .ترجمهی محمدابراهیم آیتی .تهران :بن یاهترجمه و نشر هتا .

 _____ ( .)1347تاریخ یعقاوبی .ج .1ترجمیهی محمیدابراهیم آیتیی .تهیران :بن یاه ترجمیه و نشیرهتا .
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Abstract
Quhestan was one of the most important states of Iran in the early
Islamic centuries, which its name was associated with Khorasan.
Although it was part of Khorasan in the political and administrative
structure, it was mentioned in various geographic sources as an
independent geographic and state unit. Quhestan has been considered
for a long time due to its position of orientation, geographic texture,
proper economy, being at a distance of caliphate, and the presence of
various political, ethnic and religious groups. In close proximity to
Quhestan, the three major provinces of Khorasan, Sistan and Kerman
turned the region into an unmatched transit route. This research
attempts to answer the following question: what was the economic
situation in Quhestan region in the early Islamic centuries and what was
the role of its geographical and climatic position in economic
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developments of Quhestan? The findings of this research show that
positive historical changes (stability of the state, the establishment of
security and the application of fair tax systems), and negative historical
changes (burn wars, insecurity, instability of governments, unjust
taxes, natural disasters such as famine, floods and contagious diseases)
had led to the expansion of trade exchanges or the economic downturn
in the region during the early Islamic centuries. The method of this
research is descriptive-analytical and based on library resources.
Keywords: Quhestan, Econimy, Khorasan, Agriculture, Husbandry,
Exports

