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چکیده

یکی از تحوالت عصر مغول در عرصة جغرافیای سیاسی قرار گرفتن

آسیای میانه ،دشتت قچاتا  ،ایتراق ،قز تاز ا آنتا ولی در حاکمیتت
مغوالق بود .از نتایج بالفصل چنین دگرگونیای در نواحی نتا بترد،،
گستتترم مناستتتات ت تتاری ا بازرگتتانی بتتین اقتتوا ا م تتل م ت ت

آسیایی بود که ی چندین دهة آیند ،آثار آق به سرزمینهای غربتی
آسیا ازجم ه به اراپا هم رسید .در چنین اضعیتی ،یکی از فعالتترین
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منا ی که در گسترم مناستات ت اری بین آستیا ا اراپتا آقهتم بتا
محوریت ایراق ظاهر شد ،دالتشهرهای ایتالیایی انیز ا جنوا بود.

موضوع این پژاهش ،چگونگی مناستات ت اری این دالتتشتهرها،

انیتتز ا جنتتوا ،بتتا مراکتتز ت تتاری ایتتراق ا ای انتتاق استتت .موقعیتتت

جغرافیایی ایراق در حد فاصل ارتتاط شتر ا غترو ا سیاستتهتای

ای اناق در زمینتة حمایتت ایتژ ،از ت تارت ا ج تب ت تار اراپتایی

موجب رای آاردق ت ار انیزی ا جنوایی به ایراق شد؛ هماناقکته

در سوی دیگر توسعة کارگا،های ابریشمبتافی در شتهرهای ایتالیتا ا
نیاز متر به ابریشم خا آسیا در کنار سایر تولیدات مشر زمین نظیتر

ادایهجات ا دیگر مواد خا تولیدی ،انگیتز،هتای قدرتمنتدی بترای

توجه ت ار جمهوریهای انیز ا جنوا بته مراکتز ت تاری ایتراق بتود؛
به وری که آناق از یک سو پارچههای کتاق ،ن ی ا پشمی ،چتوو،

ف ز ا شمشهای ال ا ن ر ،را از اراپا به آستیا اارد متیکردنتد ا از

دیگر سو ،محصوالت ا کاالهایی هماوق ابریشم خا ایراق ا چین،

ادایة هند ،زعزراق ،زاج ،پنته ا بردگاق دشتهای قچاا را به اراپتا

منت ل میکردند.

واژههای کلیدی :ایراق ،ای اناق ،انیز ،جنتوا ،ت تارت ،را،هتای
ت اری.
 .1مقدمه

توجه به زمینههای تاری ی ا جغرافیایی ،ا راند مناستتات ت تاری ایتراق ا دالتتشتهرهای
ایتالیایی در عهد ای انی براساس مراجعته بته منتاب ا استناد مترتت  ،موضتوع محتوری ایتن
پژاهش است .بهتازگی دربارة ت ارت دالتشهرهای ایتالیایی انیز ا جنوا با ایراق در عهتد
ای انی بهصورت مست یم ا غیرمست یم ،پژاهشهای بستیاری صتورت گرفتته استت کته در
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نوع خود درخور توجه است .در کتتاو شتهر ،سیاستت ا اقتصتاد عهتد ای انتاق 1اثتر ستید
ابوالزضل رضوی به ور پراکند ،مسئ ة حضور ت ار دالتشهرهای ایتالیا در ق مرا ای انتاق
مورد توجه قرار گرفته استت .همانتین ،در برختی آثتار پژاهشتی دیگتر هماتوق «جایگتا،

اقتصادی آنا ولی در عصر س وقیاق ا ای اناق» 2ا «ت تارت ا را،هتای ارتتتا ی آنتا ولی

در زماق ای اناق» 3نحوة شکلگیری مناستات ت اری ا مسیرهای رااب ت اری ای اناق بتا
اراپا ا غترو سترزمینهتای استالمی بته مرکزیتت سترزمین آنتا ولی بررستی شتد ،استت.
تاز،ترین پژاهش دربارة موضوع مورد بحث ،م الة «راابت ت تاری ایتراق ا جنتوا در عهتد
ای اناق» 4است که ب شی از متاحث مربوط به پژاهش حاضر را دربرمیگیرد.

در پتتژاهش حاضتتر ،براستتاس مراجعتته بتته منتتاب تتتاری یِ تکمی تتی ا بتتهمنظتتور تکمیتتل
پژاهشهای پیشین ،ابعاد رقابت دا دالتشهر ایتالیتایی انیتز ا جنتوا را در برقتراری رابةتة
ت اری با مغوالق نشاق داد ،ا یافتههایی دقیق ا مستتند درمتورد مستیرهای ت تاری شتمال ا
جنوو ا گونههای کاالهای مورد ت ارت رفین در مسیرهای ت تاری شتر ا غترو بیتاق
کرد،ایم .در این پژاهش درپی یافتن پاسخ ایتن پرستشهتاییم :ت تار انیتزی ا جنتوایی در
فضای رقابت با همدیگر ،در چه شرایةی اارد مناستات ت اری با ای اناق شتدند بتا توجته
به چه ضرارتهایی مراکز ت اری خود را از مصر ا مدیترانه به مرکز ت تاری تتریتز منت تل
کردند در جریاق مناستات ت اری شر ا غرو چه سهمی داشتند
با فراپاشی خالفت عتاسی در مرکز عرا ا ختارج شتدق عترا از مرکزیتت سیاستی-
اقتصادی جهاق اسال که از نتایج حم ة مغوالق بود ،تغییرات بسیاری در مستیرهای ارتتتا ی
ا درنتی ه را،های ت اری پدید آمتد کته یکتی از مهتمتترین آقهتا انحةتاط جایگتا ،مستیر

 .1رضوی ،سید ابوالزضل ( .)1390شهر ،سیاست ا اقتصاد در عهد ای اناق .چ .2تهراق :امیرکتیر.

 .2رضوی ،سید ابوالزضل (« .)1390جایگا ،اقتصادی آنا ولی در عصر س وقیاق ا ای اناق» .تتاریخنامتة ایتراق بعتد از
اسال  .س .2م .3صص.109-83

 .3امامی خویی ،محمدت ی (« .)1385ت ارت ا را،های ارتتا ی آنا ولی در زماق ای انتاق» .پژاهشتنامة ع تو انستانی.
م .52صص.92-77

 .4کریمی ،ع یرضا ا محمد رضائی (« .)1392رااب ت اری ایراق ا جنوا در عهد ای اناق» .م ة تاریخ اسال ا ایتراق.
م .108صص.68-51
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ارتتا ی ا ت اری خراساق -بغداد ا تغییتر آق بته خراستاق -آذربای تاق ا آنتا ولی ا از آق
ریق دریای سیا ،ا مدیترانه بود که زمینهساز اهمیت شا،را ،ت تاری ختاار دار بتا اراپتا از
را ،ایراق شد .در این دار ،،تحت حمایت ختوانین مغتول ،مناستتات ت تاری چتین ا دیگتر
سرزمینهای شرقی ا مرکزی آسیا با غرو آسیا ا ممالتک فرنتد در دا مستیر مهتم ان تا
میشد :یکی از ریق چین -ترکستاق -شمال دریای خزر تا بالد بنادر دریای ستیا ،هماتوق

کافا 1در شتهجزیترة کریمته ا دیگتری از ریتق چتین -ترکستتاق -خراستاق -آذربای تاق-
رابوزاق در آنا ولی ا از آن ا به مدیترانه ا دریای سیا،؛ به وری که ایراق در کانوق مستیر
دا قرار داشت .اهمیت یافتنِ را ،ارتتا ی ا ت اری چین با غرو آسیا ا اراپا بته محوریتت
ایراق ،دیری نگذشت که تحت حمایتهای سیاسی ای اناق ،به بستری اساسی برای ارتتتاط
ت اری ایراق با دالتشهرهای ایتالیایی متدل شد .همانتاقکته در ستوی دیگتر ،انیزیتاق بتا
دریافت اختار مربوط به آغاز فص ی جدید در موقعیت ت اری ب شهای شمال غربی ایتراق
که درحال تتدیل شدق به مرکزیت سیاسی ای اناق بود ،در رقابت با جنواییهتا کته عمومتا
در حوزة مسیر ت اری شمالی ا شعتات فرعی آق فعال بودند ،فعالیتهای ت اری خویش را
در مستتیر ت تتاری جنتتوبی بتته مرکزیتتت تتریتتز متمرکتتز کردنتتد .بتتهایتتژ ،اینکتته تتعتتیو ا
سیاستتتهتتای مالیتتاتی س ت ت ا بازدارنتتدة ممالیتتک مصتتر درقتتتال ت تتار ایتالیتتایی ا رفتتتار
انحصار تانة ت ار ممالیتک مصتر بتا انیزیتاق -کته بتا تحمتل هرگونته ختواری ا بتهناچتار
کاالهای شرقی را از آقها میخریدند ا به اراپا میبردند -در توجه انیزیها بته ت تارت بتا
ای اناق ا حضورشاق در تتریز بیتأثیر نتود ،است .هماناقکه سیاستهای متتنی بر تستاهل
مذهتی ای اناق با مسیحیاق ا خومرفتتاریشتاق بتا بازرگانتاق ا تتالم آقهتا بترای ای تاد
امکانات ا امنیت نستی برای فعالیتهای ت اری بازرگاناق ،باعث اشتیا سوداگراق اراپایی
به ارتتاط با مراکز ت اری ایراق در ق مرا سیاسی ای اناق شد ،بود.

 Caffa .1ریشة این ک مه عربی است ا تحری

کافر است .این ااژ ،بتهمعنتای نتامنمن استت .بعتد از پیترازی تاتارهتا،

آقها نا این شهر را تغییر دادند .این حوادث در قرق داازدهم میالدی رخ داد که جندهتای صت یتی جریتاق داشتت ا
امچراتوری ر شرقی در نهایت ضع
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در نگا ،اال ،برای پی بردق به آغاز رااب دالتشهرهای ایتالیا ا ایتراق کته بتا پتیشقتدمی
انیزیاق شراع شد ،چنین تصور میشود که اجود دشمن مشترک بهنا ممالیتک مصتر بتین
ای اناق ا دالتهای مسیحی ،باعث نزدیکی ا توجته ایتن جمهتوریهتا بته مراکتز ت تاری
ایراق شد .اما با دقت بیشتری به موضوع درمتییتابیم کته منتاف حاصتل از ت تارت بتود کته

درنهایت ،موجب جذو ت ار ایتالیایی بهسوی ای اناق ا همانتین اقتتال ای انتاق بته تر
آناق شد؛ زیرا زمینهها ا معادالت رااب دالتشهرهای ایتالیایی با ای اناق ا بهایژ ،انیزیاق
متزاات با شرای مناستات ای اناق با دیگر دالتها ا جوامت مستیحی اراپتایی بتود .بترای
مثال ،کشمکش ای اناق با ممالیک مصر موجب شتد کته میتاق مغتوالق ایتراق بتا صت یتیوق
سوریه ا دالتهای مسیحی اراپا بهخصوص فرانسه ا ژق رااب سیاسی متتنی بر همگرایتی
برقرار شود؛ امتا در چنتین شترایةی انیزیتاق از ممالیتک حمایتت کردنتد ا در لشکرکشتی
مغولها به شا  ،جانب مم وکاق را نگه داشتتند ا در حمایتت از پیترازی مم وکتاق در نتترد
عین جالوت ع یه مغوالق ن ش مهمی ایزا کردند (رانستیماق .)231 /3 :1360 ،ع تت موضت
متزاات انیزیاق این بتود کته آقهتا نمتیخواستتند پایگتا ،ت تاری ختود در ستواحل شتر
مدیترانه ا ازجم ه اسکندریة مصر را بهااسةة تیر ،شدق راابةشاق با مم وکاق مصر از دست
دهند (هماق)427 ،؛ به وری که انیزیتاق بتهرغتم خواستتة پتا متنتی بتر عتد حمایتت از
ممالیک ا گرایش به ای اناق ،تا مدتها براستاس منتاف ت تاریشتاق ،بته برقتراری راابت
حسنه با ممالیتک مصتر ا حزتا جایگاهشتاق در مراکتز ت تاری استکندریه ا دمیتاط مصتر
مشغول بودند (شتارا150 :1380 ،؛  .)Rosamond, 2006: 16حتی در ااضاع بحرانی هم
که رااب انیز ا مصر به دشمنی میگرایید ،رااب ت اری انیزیاق با ممالیک قة نمتیشتد
ا آقهتتتا از ریتتتق کتتترت ،کاالهتتتای ت تتتاری ختتتود را بتتته مصتتتر صتتتادر متتتیکردنتتتد
( .)Ashtor, 1986: 536پیوندها ا مناف ت اری انیزیاق با ممالیک بهحدی بود کته حتتی
زمانیکه مصر با اردای زریتن ع یته ای انتاق متحتد شتد ،بتود ،ت تار انیتز ا جنتوا ااستةة
بازرگانی بین ممالیک ا اردای زرین شد ،بودند ( .)Rutz, 2007: 1در این فضای آشتزتة
سیاسی حاکم بین ممالیک مسیحی اراپا ا ممالیک مست ماق مصتر ا شتاخههتای ای تانی ا
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اردای زرین (آلتوق اردای) ،بین ت ار انیتزی ا جنتوایی رقابتتهتای تنگاتنتد ت تاری ا
بازرگانی حاکم بود؛ اما آقها بداق مالحظة دستهبندیهای سیاستی حتاکم ،حزتا جایگتا،
ت اری ا کسب سود از ریق مناستات بازرگانی ا بهدست آاردق بازارهای جدید برایشتاق
در االویت بود (رضوی.)231 :1390 ،
تا زماق شکلگیری مناستات ت اری بین ای اناق ا ت ار دالتشهرهای ایتالیایی ،ب ش
اعظم ت تارت ایتالیتاییهتا از ریتق ق مترا شتاخة اردای زریتن مغتوالق بتا شتر صتورت
میگرفت .در این ب ش ،ت ار جنتوایی قتتل از حم تة مغتوالق بته دشتت قچاتا  ،در مرکتز
ت اری سودا یا سولدایا در کریمه ت ارتخانههایی داشتند .ایتن شتتهجزیتر ،کته از توابت
امچراتوری بیزانس بود ،توس جتته ا ستتتای ،از سترداراق چنگیتز ،در ستال 1222 / 619
مورد ه و قرار گرفت ا ی آق ت ارتخانتههتای جنتوایی غتارت شتد (گراسته:1378 ،
)406؛ اما چندی نگذشت که به ااضاع پیشین برگشت ا موقعیت ت اری آق مورد حمایتت
مغوالق دشت قچاا قرار گرفت؛ زیرا در این زماق درمورد اینکه مسیر ت اری شر آسیا با
اراپا از ریق سرزمینها ا را ،ت اری خوارز  -الگا ا از شمال دریای خزر به دریای ستیا،
باشد یا از ریق خراستاق -آذربای تاق -آنتا ولی ،بتین فرمتاقراایتاق مغتول دشتت قچاتا
(موسو به اردای زرین) ا فرماقراایاق مغولی حاکم بر ایراق (موسو بته ای انتاق) رقابتت
زیادی حاکم بود؛ به وری که خوانین مغولی اردای زرین در م تا ااستةههتای بازرگتانی
خاار آسیا با باختر اراپا درصدد گسترم مسیرهای ت اری چین ا ب ارا از ریق خوارز ا
شمال دریای خزر بهسمت اراپا بودند ا بهمنظور دستیابی به چنین هدفی ،بازرگانتاق را بته
درنوردیدق مسیر والنی دربار خاق مغول در خانتالیغ از ریق دنیچر ا الگا به کریمه ،مرکز
اص ی بازرگاناق ایتالیایی در سواحل دریتای ستیا ،،تشتویق متیکردنتد (لوکتاس/1 :1376 ،
 .)454هماناقکه در همین مسیر ت اری ،مغتولهتا اغ تب غنتایمی را کته از غتارت نتواحی
مغ وو بهدست آارد ،بودند ،بته قیمتت نتازل بته ت تار ایتالیتایی متیفراختنتد ا درم ابتل،
کاالهای اراپایی مورد نیازشاق را از آقها میخریدند؛ به وری که قاف ههای چینی ا مغولی
مالالت ار،های آسیای مرکزی ا شرقی ،ا ت ار عرو ا ایرانی ادایهجات ،جتواهر ،اجنتاس
ا مصنوعات م ت
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ت اری را تحت حمایتهای خوانین اردای زرین از ریق دشت قچاا به مرکز کریمته در
دریای سیا ،ا به محل است رار کشتیها میرستاندند ا ستچس ت تار انیتزی ا جنتوایی از را،
سینو به ساحل بیزانس ا اراپا انت تال متیدادنتد (شتیتانی 538 /2 :1345 ،ا  .)539در ایتن
زماق جنواییهای فعال در بندر کریمته از ریتق ختوارز  ،ادایتهجتات ،جتواهر ،اجنتاس ا
مصنوعات م ت

هنداستاق را به این بندر میآاردند ا با کشتتی بته اراپتای غربتی حمتل

میکردند (هماق.)539 ،
بهرغم ساب ة حضور ت ار انیزی ا جنوایی در مسیر ت اری شمال دریای خزر ،در مستیر
ت اری جنوو -که از خراساق به آذربای اق میگذشت -حضور ت ار انیز ا جنوا ا رااب
آقها با ای اناق دیرتر ا با آهند کندتری شراع شد .بهنظر میرسد تتا زمتاق گی تاتو کته
مناستات ای اناق با خوانین اردای زریتن در سترحدات شتمالی ایتراق تیتر ،بتود ،بتهجهتت
سیاستهای خوانین اردای زرین ،ت تار ایتالیتایی چنتداق رغتتتی بترای برقتراری مناستتات
ت اری با مراکز ت اری ااق در ق مرا ای اناق در ایراق نداشتند .از زمانی که این مناستتات
حسنه شد ،بهتدریج پای ت ار ایتالیایی که عمدتا جنتوایی بودنتد ،بته برختی مراکتز ت تاری
ایراق گشود ،شد (رضوی .)250:1390 ،اصا

نیز به این رایداد اشتار ،کترد ،استت« :در

عهتتد گی تتاتو چتتوق ن تتای اارث مم کتتت منگوتیمتتور گشتتت بتته تتتوارد رستتل ا ت تتارت
مراسالت ،را ،ت ار ا ارتاقاق گشاد ،شتد» (اصتا  .)51 :1338 ،امتا ایتن گزتته بتدین معنتا
نیست که تا این زماق ،مناستات ت اری بین ت ار ایتالیایی بتا ای انتاق اجتود نداشتت؛ زیترا
خاقهای مغول حاکم بر ایراق همانند خاقهای دشتت قچاتا بته عوایتد حاصتل از ت تارت
آگا ،بودند؛ به همین ستب از زمتاق هالکتو ت تار ایتالیتایی در تتریتز استت رار یافتته (بویتل،
 )390 /5 :1387ا به ستال ( 1260 / 658در زمتاق هالکتو) االتین شترکت ت تاری را در
تتریز تأسیس کرد ،بودند ( )Morgan, 2000: 61ا یا آباقاخاق در سال  1279 / 677بتا
صدار فرمانی به زباق مغولی ،امنیتت عتتور ا مترار را در را،هتا تضتمین ا شترای را بترای
رانق ت ارت فراهم کرد (رضایی ا کریمی .)56 :1392 ،بااجود این ،رااب ت تاری ایتراق
با انیز ا جنوا به گستردگی االوس زرین نتود .دلیل این امر شاید ناشی از مناستات تیر ،بتین
ای اناق با خاقهای االوس زرین ا االوس جغتای ،برتری موقعیت خوانین مغول قچاتا در
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ج ب ت ار ایتالیایی ،ا رااب بحرانی ا آکند ،از جند ا جدال ای اناق ایتراق بتا ممالیتک
مصر بود که موجتات ناامنی را در مسیرهای ت اری آنا ولی ،شا ا مدیترانه فراهم کرد ،بود.
غیر از تتریز ،از این دار ،ت ار انیزی ا جنوایی در رقابت با هم ،در حال گسترم نزتوذ
خود در دیگر مراکز ت اری ایراق بودند .انیزیها درحالی که بهمنظور گسترم مناستاتشتاق
با مراکز ت اری ایتراق در بنتدر هشتترخاق بترای ختود پایگتا ،ت تاری تشتکیل داد ،بودنتد،
جنواییها هم در شمال دریای خزر مست ر شتد ،ا مراکتزی را بترای ت تارت ا حمتلان تل
دریایی به را ،انداخته بودند .کشتیهای انیزی از را ،دریای خزر ستالی شتش یتا هزتت بتار
ابریشم ا ادایة آسیا را به اراپا حمل میکردند ا جنواییها مشتغول رقابتت بتا آقهتا بودنتد
(ثواقتب)151 :1381 ،؛ بتته توری کتته ایتن رقابتتت در متواردی بتته تتالم بتترای کارشتتکنی
درم ابل همدیگر هم من ر میشد .برای مثال در زماق ارغوقخاق ،ت ار جنتوایی در رقابتت
با انیزیها که بیشتر جریاق ت ارت شر به غرو را برعهتد ،داشتتند ،پتیشنهادهتایی را بته
خاق مغول دادند که گونهای تالم بترای کاستتن از نزتوذ ت تار انیتزی ا عایتدات ت تاری
آقها بود؛ به وری که در سال  1288 / 657سنای جنوا بهاسی ة ای ه م آدا  -کته بعتدها
اس

اعظم کاتولیک س ةانیه شد -رحی را به ارغوقخاق پیشنهاد کرد که بهموجب آق

مسیر ت اری هند -دریای سرخ -مصتر کته بته نزت انیتزیهتا بتود ،بته مستیر هنتد -هرمتز-
اصزهاق -س ةانیه -ارض را  -قسةنةنیه تغییر مییافتت (استناد مربتوط بته راابت تتاری ی
ایراق ا انیز13 :1352 ،؛ جوادی .)102 :1378 ،این پیشنهاد هم به نز ای اناق مغتول بتود
ا هم به نز جنواییها؛ زیرا از یک سو ایراق به کانوق این مسیر ت تاری متتدل متیشتد ا از
دیگر سو بهجای مصر بهعنواق مرکز نزوذ اقتصادی انیزیها ،قسةنةنیه ا مدیترانته بتهعنتواق
کانوق حضور جنتواییهتا ،بته م صتد ایتن مستیر ت تاری تتتدیل متیشتد .التتته ،ایتن تر
ب ندپراازانه درحد یک پیشنهاد باقی ماند ا ای اناق هیچگتا ،نتوانستتند آق را اجترا کننتد؛
زیرا فاقد نااگاق دریتایی الز بترای ان تا ایتن کتار بودنتد .همانتین ،در ایتن میتاق دراق

دالتشهر جنوا بین تصمیمگیرندگاق آق هماوق جنواییها ا گول ها 1ا گیت نهتا 2تتنش
ا درگیری حاکم بود (.)Richard, 1952: 168-177
1. Goulf
2. Giblen
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 .3گسترش فعالیت تجار ونیزی و جنوایی در قلمرو ایلخانان

تالمهای ت ار جنوایی برای گسترم نزوذ ت تاریشتاق در ایتراق در زمتاق گی تاتو نتتایج
بیشتری داشت؛ به وری که آقها با استزاد ،از فرصت پیشآمد ،ا رضایت ختوانین مغتولی
دشت قچاا  ،در زمینة انت تال ابریشتم گتیالق از ریتق دریتای ختزر -دق -الگتا بته اراپتا
موف یتهای بیشتری بهدستت آاردنتد (پولتو .)35 :1350 ،التتته ،در زمتاق گی تاتو گتیالق،
سرزمین ابریشتمخیتز ایتراق ،تاحتدادی مستت ل از ق مترا سیاستی ای تانی بتود ،ا احتمتاال
بازرگاناق جنوایی در راستای فعالیتهای ت اری خودشاق در این ایالتت ،بتا ت تار ا حکتا
مح ی این منة ه در ارتتاط بود،اند ( .)Bagrow, 1956: 5اما ااج فعالیتهای ت ار انیز ا
جنوا در ایراق مربوط به زماق غازاق ا متمرکز در شهر تتریز بود؛ به وری کته در ایتن دار،
تتریز به مهمترین مرکز ت اری شر با غرو ا به کانوق عرضه ا متادالت کاالهای آسیایی
ا اراپایی متدل شد ،بود .از فعاالق اص ی این کانوق ت اری ،انیزیها بودند .انیزیهتا قتتال
بیشتر در مراکز ت ری مصتر عهتد،دار ایتن اظتای

بودنتد ا حتاال بتهع تت ای تاد پتار،ای

اختالفات در مصر ا فراهم شدق شرای بهتر در ق مرا ای انتاق ایتراق ،مرکتز فعالیتتهتای
ت تتاری ختتود را از مصتتر بتته تتریتتز منت تتل کتترد ،بودنتتد؛ بتتهگونتتهای کتته انیزیتتاق در م تتا
ااسةههای ت اری آسیا ا اراپا ،در شهر تتریتز مصتنوعات ایتالیتا ا ستایر بتالد فرنتد را بتا
مصنوعات چین ا هند ا نیز با ا سهتا ا م متلهتا ا دیگتر منستوجات ستاخت خراستاق،
کاشاق ا یزد متادله میکردند (مظاهری.)574 /2 :1372 ،
در دارة ال ایتو نیز انیزیاق فعالیتهای ت اری خود را با مراکز ت اری ایتراق گستترم
دادند .سنای انیز با فرستادق سزیری بهنتا تومتاس بته ایتراق در ستال  ، 1307 / 705بترای
ج ب نظر رضایت ال ایتو جهت حمایت از ت ار انیتزی فعتال در ت تارتخانتههتای ایتراق
بسیار تالم کترد .در زمتاق ابوستعید هتم ت تار انیتزی ب تش عمتدة فعالیتتهتای ت تاری
خودشاق را در تتریز ا س ةانیه متمرکز کرد ،بودنتد (جتوادی112 :1378 ،؛ ای تتر:13265 ،

27؛  .)Howorth, 1888: 631در این زماق سزیری انیتزی بتهنتا میشتل دالتینتو 1در ستال
 1320 / 720به ایراق آمد ا برای گسترم سهم ت اری انیزیهتا بتا ایتراق ،قتراردادهتای
1. Michele Dalbino
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ت اری چشم گیری با ابوسعید منع د کرد که ازجم ة آق عتارتاند از :تأستیس کنستولگری
در ایراق ا ساختن سکونتگا،هایی برای راهتاق مسیحی ،اصال رامهتای مالیتاتگیتری ا
تأمین امنیت بیشتر مسیرهای ت اری (اسناد مربوط به رااب تاری ی ایراق ا جمهوری انیتز،
 .)13 :1352در آنا ولی را،های ت اری پتس از عتتور از ست ةاقختاق ،آ ختاق ،قیصتریه ا
سیواس بهسوی شر ا را ،ای غین ،آ شهر ،استحاق و ا قون تارلو بتهستوی غترو متیرفتت
(امتتامی .)83 :1385 ،در دارة ای انتتاق ،ت تتار ایتالیتتایی ا رامتتی ا ستتایر دال غربتتی اارد
عالئیه ،بندری در جنوو آنا ولی ،میشدند (هماق .)84 ،التته ،فعالیت انیزیها در مراکتز ا
مسیرهای ت اری ایراق-آنا ولی متمرکتز نتتود؛ ب کته آقهتا در ایتن دار ،از ریتق جزیترة

قترس ا ارمنستاق صغیر ا بندر ایاس 1کاالهای شرقی را به اراپا صادر میکردنتد .بتهنوشتتة
مارکو پولو ( ،)20 :1350بندر ایاس از بندرهای مهم بازرگانی ا محل رفتاآمد بازرگانتاق
کشورهای م ت

ازجم ه انیز ا جنوا بود.

جنواییها هم در رقابت با انیزیها ،بیشتر در مراکز ا مستیرهای ت تاری شتمال دریتای
سیا ،یعنی در بندرهای کافا ا تانا فعالیت میکردند؛ اما یکی از مشکالت این مستیر ت تاری
آق بود که اغ ب بهع ت مناستات بدِ ای اناق ا خوانین دشت قچاا  ،مسداد بود ا ت تارت
در آق با کندی ا اقزه ان ا میشد .بنابراین ،ت ار جنوایی از ریق دریای خزر به گیالق ا
مازندراق میآمدند ا به صدار ابریشم ایراق میپرداختند .بهنوشتة متارکو پولتو ()25 :1350
هم در قرق هزتم ه ری دریانورداق ژق در دریای خزر کشتیرانی کرد ،،از ریق این دریتا
ابریشم گیالق را صادر میکردند؛ زیرا برای رفتاآمتد جنتواییهتا بته ایتراق در ایتن مستیر
مشکالتی اجود داشتت .در حتالی کته در آق ستوی منازعتات سیاستی ،ای انتاق ا ختوانین
مغولی دشت قچاا جهت افتزایش در آمتدهای مالیتاتی ختود از ریتق رانتق ت تارت ،بته
تسهیل جریاق ت ارت در مسیرهای شمالی حد ااس بین دریای خزر ا دریتای ستیا ،عالقتة
زیادی داشتند .بهنظر میرسد بااجود ای اد مناستتات حستنه بتین ترفین در زمتاق گی تاتو،
 .1انصاری دمش ی ( )334 :1382ایاس را از شهرهای شا ا نا اص ی آق را ایاذ ذکر کرد ،ا آق را لنگرگا ،شهر ستیس
بر کنار دریای مدیترانه دانسته است .با توجه به اینکه سیس پایت ت ارمنستاق صغیر بود ،ایاس نیز براساس نوشتة متارکو
پولو ،از شهرهای ارمنستاق صغیر بهشمار میرفت.
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هنوز موانعی در رفتاآمد ت ار باقی ماند ،بود؛ به همین ستب ازبتک ،ختاق مغتولی دشتت
قچاا  ،سزیری را به دربار ال ایتو اعزا کرد تا دربارة را،کارهای رانق ا گسترم ت تارت
در مسیر مذکور گزتاگو کند .نتی ة مذاکرات داجانته این شد که «را ،بسته گشتاد ،شتود
ا امتعه ا اقمشة رفین که بر هم انتاشته میپوسند ا میریزند ا از جانتین بداق احتیاج استت
به یکدیگر فرستیم ا ت ار [ ]...برای فواید آمداشتد نماینتد» (کاشتانی .)146 :1348 ،نتتایج
این اقدا به نز ت ار جنوایی هم بود؛ زیرا همزماق با تمرکز فعالیتهای ت تاری انیتزیهتا
در مسیر تتریز -قسةنةنیه ،جنواییها هم در شمال ا در مسیر دریای خزر -دریای ستیا ،کته
به مراکز ت اری تانا ا کافا در شتهجزیرة کریمه ختم میشد ،متمرکتز بودنتد ا از همتین را،
برای خرید ابریشم گیالق ا انت ال آق به بندرهای دریای سیا ،اقدا میکردنتد (ابتنعمتری،
 .)241 /3 :1423ابتتنبةو تته بتتهختتوبی ایتتن مستتیر ا مراکتتز ت تتاری ا ت تتار فعتتال در آق را
توصی

کرد ،است« :شهر ازا (تانا) بر ساحل دریا ااق شد ،استت جنتوایىهتا ا دیگتراق

براى ت ارت به آن ا مىآیند ا کزا شهرى است بزرگ که در امتداد ساحل دریا ااق شتد،
مرد آق مسیحى ا غالتا از اهل جنوا هستند» (ابنبةو ته .)397 /1 :1376 ،بتهنظتر متیرستد
ارزاق بودق ابریشم گیالق در قیاس با گرانی ابریشم چین بهع ت هزینههتای زیتاد حمتل آق،
موجب شد ت ار جنوایی به خرید ا انت ال ابریشم از دریای خزر بته مراکتز ت تاری دریتای
سیا ،عالقة ایژ،ای داشته باشند ()Tezcan, 2009: 168؛ به وری که غیر از مستیر شتمال،
بازرگاناق جنوایی در زماق ال ایتو ا ابوسعید برای خرید ا صدار ابریشم گتیالق ،بته تتریتز
میآمدند ا ب ش مهمی از ابریشمی را که از الش به تتریز آارد ،میشد ،خریتداری ا بته
اراپا صادر میکردند ( .)Lopez, 1943: 74این اقدا نشتاق متیدهتد فعالیتتهتای ت تار
جنوایی به مسیر ت اری دریای خزر -دریای سیا ،محداد نتتود؛ زیترا آقهتا بترای گستترم
دامنههای ت ارت با ایتراق از قترق چهتاردهم متیالدی (هشتتم ه تری) غیتر از تانتا ا کافتا،
فعالیتهای خود را به مسیر ت اری تتریز -رابوزاق به دریتای مدیترانته هتم منت تل کترد ،ا
همچای انیزیها ا در رقابت با آقها که سهم عمدة ت تاری ایتن مستیر را داشتتند ،اقتدا بته
انت ال ابریشم ایراق به ایتالیا متیکردنتد ( .)Ibid, 169ب تش فرعتی ایتن مستیر ت تاری در
امتداد به شمال از ریق سراو ا اردبیل به دربند در قز تاز ا از آن تا دشتت قچاتا متصتل

7/27/2015 3:59:00 AM

Text [26].indd 59

 / 60مناسبات تجاری جمهوریهای ونیز و جنوا با ایران عصر ایلخانی

میشد ا پیونددهندة مناستات ت اری نهچنتداق چشتمگیتر ق مترا ختوانین دشتت قچاتا ا
ای انتتاق بتتود (رضتتوی13 :1388 ،؛ souther Italy and Florentine economy

 .)onlinlibraray.wiley.comهماناقکه مسیر ت اری دریای سیا -،رابتوزاق -تتریتز از
دیگر را،های ارتتا ی ت ار ایتالیایی با ایتراق بتود ا از بستترهتای متتادالت ت تاری شتر ا
غرو محسوو میشد (اشچولر.)433 :1351 ،
 .4اقالم تجاری و کاالهای مبادالتی

ابریشم یکی از رایجترین ا مهمتترین کاالهتای ت تاری در نظتا متتادالتی ایتن دار ،بتود.

ابنبةو ه از پارچههای ابریشمی بهنا کم ا یاد کرد ،است که در بغتداد ،تتریتز ،نیشتابور ا
چین تولید ا به ازمیر ارستال متیشتد (ابتنبةو ته .)390 /1 :1376 ،پگولتوتی کته در تول
سالهای  1340-1330 / 741-731از مراکز ت اری در شمال دریتای ستیا ،ازجم ته تانتا،
کافا ،سترای ا آستتاراخاق ا نیتز از مراکتز ت تاری در جنتوو هماتوق رابتوزاق ،تتریتز ا
آنا ولی دیدق کرد ،،ابریشم خا ا تولیدات ا منسوجات بهعملآمد ،از آق را غالتبتترین
کتاالی ت تاری نامیتد ،استت ( .)Pegolotti, 1936: 26-32; Tezcan, 2009: 170در
راستای انت ال ابریشم تولیدی ایراق ا دیگر کاالهای تولیدی شر بته اراپتا ،جنتواییهتا در
سالهای  703ا  1304 / 706ا  1307در تتریز ا رابوزاق ت ارتخانههایی برپتا کردنتد
( .)Tezcan, 2009: 174آناق ابریشم ایراق را از ریق تانتا ا کافتا یتا از را ،رابتوزاق بته
ایتالیا حمل میکردند ( .)Ibid, 170انیزیها نیز در رقابت با جنواییها سالی حتداد شتش
تا هزت کشتی از ابریشم ایراق ا ادایة هند به اراپا میبردند ( .)Canbek, 1978: 48تتق
یادداشتهای پگولوتی ،غیر از ابریشم در تانا ااق در شتتهجزیترة کریمته ،کاالهتایی ماننتد
مو  ،آهن ،ق  ،سرو ،مس ،ادایه (مثل ف زل ا زن تیل) ،کتاق ،راناس ،پیته ،پنیتر ،راغتن،
عسل ،ابریشم ،زعزراق ،کهربا (عنتر) ،صابوق ،برنج ا ...در ح م زیاد (عمتد )،یتا بته م تدار
کم (خرد )،متادله میشد .این تاجر ف ورنسی براساس مشاهدات خود کاالهای صادرشد ،از
ریق را ،ت اری دشت قچاا به دریای سیا ،را که از ریق مسیر ت اری شتمالی در تانتا بته
ت ار غربی فراخته میشد ،به این شر بیاق کرد ،است :پوست ستمور ،قتاقم ،راستو ،گربتة
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قةتی ،گرگ ،آهوی کوهی ،پوست گاا ،اسب ،بوفالو ا خز که عموما در بستههای ختاص
خود عرضه میشد؛ هماناقکه ال ا ن ر ،،مراارید ،گند ا همه نوع غ ه ،شتراو یونتاق ا
شتتتراو فرنتتتد از محصتتتوالت ا کاالهتتتای اراپتتتایی بتتتود کتتته در تانتتتا ت تتتار انیتتتزی
ا جنتتوایی بتته مشتتر زمتتین منت تتل متتیکردنتتد .در مناستتتات ت تتاریِ تانتتا ،پتتول رایتتج
سومو ا آسچر بود که از ن ر ،تهیه میشد .چهار درصد عواید حاصل از فعالیتهتای ت تاری
ت ار انیزی ا جنوایی در مرکز ت تاری کافتا بتهعنتواق عتوارض مالیتاتی دریافتت متیشتد

( ;Pegolotti, 1936: 26-32; Souther Italy & Florentine Economy
.)Pegolotti Pegolotti's Merchant Handbook

با توجه به گسترم گارگا،های تولیدی ا صتنعتی در دالتتشتهرهای ایتالیتا ،صتادرات
جنوا ا انیز به شر شامل شمشهایی در شتکلهتای م ت ت

از جتنس تال یتا ن تر ،بتود.

هماناقکه محصوالت ت مالتی مثل پارچة پشمی ،کتاق ،پوشاک ا پارچتههتایی از جتنس
خز شمالی ،مرجاق دریای مدیترانه ،چتوو ،ف تزات ،متواد غتذایی ،شتراو ،راغتن زیتتوق،
میو،های خشک ،عسل ،حتوبات ا غالت از دیگر اقال صادراتی ت ار انیزی ا جنتوایی بته
بازارهای مشر زمین بود ( .)E. Laiou, 2002: 3-9یکی دیگر از اقال مهتم ت تاری ایتن
دار ،که بین مغوالق ا ت ار ایتالیایی رااج داشت ،ت تارت بترد ،بتود کته عمومتا در مستیر
شمالی ااق در دشت قچاا که به شتهجزیترة کریمته در دریتای ستیا ،ختتم متیشتد ،رااج
داشت .ت ارت برد ،ا بهایژ ،صادرات آق از شر به اراپا در ایتن دار ،ماننتد دیگتر اقتال
ت اریِ رایج بیشتر ناشی از ت اضایی بود که در دالتشهرهای ایتالیا ا مصتر نستتت بته کتار
بردگاق اجود داشت .آنا ولی در مسیر انت تال بردگتاق از دشتت قچاتا بتهستوی ستواحل
مدیترانه قرار داشت ا ت ار ایتالیتایی از بنتدرهای دریتای ستیا ،بردگتاق را بترای فترام بته
ستتواحل مدیترانتته متتیبردنتتد (امتتامی .)84 :1385 ،دشتتت قچاتتا در حکتتم کتتانوق اص ت ی
گردآاری ا صدار برد ،به بازارهای دریای سیا ،بود که عموما بهااستةة لشکرکشتیهتا یتا
ااضاع بد اقتصادی ا درقتال مالیاتهای معوقته ،توست ختوانین مغتول از بتین اقتوا راس،
م ار ا تاتار گردآاری ا صادر میشد (ابنعمری)191 /3 :1423 ،؛ به وری کته حاکمتاق
اردای زرین از ریق خرید ا فرام برد ،ا عرضة آق در بازارهای اراپتا کته متورد توجته
ایتتژة ت تتار جنتتوایی ا انیتتزی بتتود ،استتت تال ا ستتود سرشتتاری را بتتهدستتت متتیآاردنتتد
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( .)Dicosmo, no date: 1اراپاییاق از بردگتاق خریتداریشتد ،بترای کتار در بازارهتای
مدیترانتته یتتا در کارگتتا،هتتا ا منتتازل ایتالیتتاییهتتای ستتاکن کریمتته استتتزاد ،متتیکردنتتد
( .)Philips, 1985: 1هماناقکه جنواییاق کارااقهای ت اری بسیاری را که حامتل بترد،
بودنتتد ،از ریتتق دریتتای ستتیا ،یتتا از ق متترا ای انتتاق در آنتتا ولی بتته مصتتر متتیفرستتتادند

( .)Rutz, 2007: 105اریگو 1فهرستی از بردگاق خریدافرامشتد ،در ستالهتای  767ا

 1366 / 799ا  1397را که متع ق به یتک کتارااق ت تاری بتود ،متورد توجته قترار داد،
است 274 :تاتار 30 ،یونانی 8 ،راس 5 ،بتردة مستیحی بوستنیایی ا  22مست ماق کته در بتین
بردگاق ف

 28مرد بودند ا ب یه بردگاق زق یا دختراق جتواق را شتامل متیشتدند (.)Ibid

برد،های مرد معموال در اسکندریة مصر فراخته میشدند؛ اما برد،های زق را بهستوی ایتالیتا
میبردند که شامل راسها ،چرکسها ا تاتارها بودند (.)Crouzet, 2005: 157-170
در مسیر ت اری جنوبی که ت ار انیزی ا جنوایی در فعالیتتهتای ت تاری رایتج در آق
ن ش مهمی داشتند ،ابریشم خا یا مصنوعات ا پارچههای حاصل از آق که عموما متع ق بته
چین ا مراکز تولیدی ایراق بود ،مهمترین محصول ت اری بهشمار میرفت .هرچند در ابتتدا
بیشتر ابریشم چین مورد توجه بود ،از قرق هزتم بتهبعتد ابریشتم تولیتدی در ایتراق ا ازجم ته
گیالق شهرت بیشتتری یافتت ا متورد توجته ت تار انیتزی ا جنتوایی قترار گرفتت .گتیالق

مهمترین مرکز تولید ابریشم ایراق بود ا حمداهلل مستوفی در کتتاو نزهتتال توو منتا ی

هماوق تولم ،رشت ،فومن ا الهی تاق ،شتزت ا نیستار را مهتمتترین مراکتز تولیتد ابریشتم
گیالق یاد کرد ،استت (مستتوفی .)203 :1362 ،در کنتار گتیالق ،اردبیتل ،بردعته ا دربنتد،
شهرهایی هماوق مرا ،نیشابور ،ری ،یزد ا کرماق نیز در زمینة تولید ا عرضة ابریشم دارای
جایگتتتتتاهی ایتتتتتژ ،بودنتتتتتد (بارتولتتتتتد39 :1375 ،؛ اقتتتتتتال آشتتتتتتیانی560 :1380 ،؛

 .)Spuler, 1900: 17ابریشم تولیدی ایراق در این زماق از حیث کیزیت ا ح تم تولیتدی
بهحدی رسید ،بود که با ابریشم چین برابری میکترد؛ بته توری کته مةتابق استناد ت تاری
ایتالیاییها در قراق میانه ،انواع ابریشم ایراق مانند ابریشم استرآباد ،گیالق ،آمل ا مازندراق،
دی م ا مرا شا ،جهاق دارای شهرتی ایژ ،بود ،است (.)Heyd, 1975: 65
1. Origo
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ع ت توجه ایژ ،به ابریشم ایراق توس ت ار انیزی ا جنوایی آق بود کته در ایتن زمتاق
صنعت پارچهبافی ا نخریسی ایتالیا به ابریشم نیاز ایژ،ای داشت ا ابریشم خا ایراق یکی از
مهمترین ا ضراریترین مواد الز بترای استتزاد ،در کارخانتههتای ریستندگی ا بافنتدگی
ایتالیا بود ( .)Mattee, 1999: 1یکتی از رخدادهتای اقتصتادی ایتن دار ،در نظتا اقتصتاد
دالتشهرهای ایتالیا گسترم کارگا،های بافندگی ا تولید پارچه بود که همتین امتر ت اضتا
برای مواد خا مرتت با تولید منسوجات را افزایش داد ،بود؛ به وری که در قترق ستیزدهم

میالدی در ف ورانس ،بارست ونا ،1مارستی 2ا چنتدین بنتدر ایتالیتایی ،صتنعتگراق بتهصتورت
ت صصی به تولید پارچههای ض یم ا خشن ا پارچههای بادبانی متیپرداختنتد .در منتا ی

هماوق سیسیل ،3کاالبریا 4ا آپولیا 5هم پارچههای ارزاققیمتت ا باصترفهای تولیتد متیشتد
( .)Mazzaoui, no date: 1-2در چنین ااضاعی ،انیز ا جنوا بهعنواق دا منة تة ت تاری
ا صنعتی در شمال ایتالیتا ،صتادرکنند ،ا مرکتز صتدار پارچتههتای تولیتدی ایتالیتا بودنتد؛
به وری که صادرات پارچههای تولیدی ایتالیا به آستیا ا جوامت م ت ت
اهدا

استالمی یکتی از

ت اری مهم برای ت ار انیتزی ا جنتوایی بتهشتمار متیرفتت .در ایتن دار ،،پارچتة

ف ورانسی ،پارچة ابریشم لوکا ا م مل جنتوا از مهتمتترین صتادرات ت تار جنتوا ا انیتز بته
مراکز ت اری ایراق ا دیگر نواحی آسیا بود (  .)Liscak, 2012: 27-28ت ار انیز ا جنوا
که ن ش ااسةه را بین ت ارت شر ا غرو ایزتا متیکردنتد ،ابریشتم را بته قیمتت ارزاق از
چین ا ایراق میخریدند ا با کشتیهای خود به شمال ایتالیا حمل میکردنتد ا در بازارهتای
آن ا به قیمت گراقتر میفراختند ( .)Lopez, 1943: 74بهنظر میرسد انیتز ا جنتوا تنهتا
دالتشهرهای ایتالیا بودند که بتداق ااستةه بته ایتراق رفتتاآمتد متیکردنتد ا کاالهتای

ت اری را از ریق تتریز به اراپا میبردند؛ زیرا لوکا 6از دیگر دالتشهرهای ایتالیا بتود کته
ت ار آق عمدة ابریشم خود را که تولید مازندراق ا گیالق بود ،بهااسةة بازرگانتاق جنتوایی
فراهم میکردند .در همین زمینه ،لوکا در سال  1153 / 654با جنوا قراردادی منع د کترد

1. Barselona
2. Marsey
3. Sicil
4. Calabria
5. Apulia
6. Lucca
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که بهموجب آق در ت ارت نااگاقهای ت اری جنوا شریک متیشتد ا جنتوا بتا استتزاد ،از
کشتیهای ت تاری ،ابریشتم ختا ا ارزاق را کته از نتواحی گتیالق ا استچانیا ا حتوزة شتر
مدیترانه ترانزیت کرد ،بود ،به لوکا میداد ( .)Rosamond, 2006: 23هماناقکه منتا ق
جنوبی ایتالیا ا سیسیل هم بیشتر تولیدات ابریشمی خود را از ایراق (منة ة گیالق) ا بیتزانس
اارد میکردند (.)Ibid, 23
ادایه کاالی بسیار مهم ا با ارزم دیگری بتود کته در بتازار انیتز ارزشتی برابتر بتا تال
داشت (ساندرین .)95 :1384 ،ادایهجات مشر زمین در قراق اسةی کاالیی گراقبهتا بتود
که در ساختن دارا ،شربت ،مرهم ا عةر ،نگهداری ا کنسرا کردق مواد غذایی ،ا بهعنواق
چاشنی ا از بین بردق بوی بعضی مواد غذایی کاربرد داشت (هماق .)98 ،بازرگانتاق انیتزی
ا جنوایی برای خرید ادایة هند تالم زیادی میکردند .آنتاق ادایتهجتات هنتدی هماتوق
می ک ،ف زل سزید ،زن تیل ،ف زل سیا ،،زعزراق ،هل ا دارچین را میخریدنتد (همتاق)98 ،
ا از ریق کابل به اارگنج ا آستاراخاق یا با عتور از ایراق بته استترآباد ا از آن تا بتهاستی ة
قایق به آستاراخاق ا از آن ا به اراپا منت ل میکردند ( .)Gorden, 1950: 316زعزتراق از
دیگر موادی بود که در ایتالیا ت اضای زیادی برای آق اجتود داشتت؛ بته توری کته ارزم
زعزراق در اراپا بیشتر از ف زل بود (.)Summary, 2000: 59
 .5نتیجه

س ةة مغوالق بر ب شهای زیادی از آسیا ا اتحتاد آنتاق بتا دالتتهتای مستیحی اراپتا ا از
سوی دیگر در اختیار گرفتن جاد،های ت اری آسیا با اراپا -که در شمال ا جنتوو دریتای
خزر امتداد داشت -فرصتی مناسب برای ت تار جنتوایی ا انیتزی فتراهم کترد تتا بتواننتد از
جغرافیای سیاسی پدیدآمد ،ا گرایش ای اناق بهسوی غرو بهر ،برند ا به ای تاد مناستتات
ت اری با ایراق بچردازند .است رار حکومت ای اناق در ایراق ،امنیت ای ادشد ،در ول را،ها
ا همانین ارتتا ی که با حکومت مغولی مست ر در چتین بتهاجتود آمتد ،امکتاق مناستتی را
برای رفتاآمد ت ار ا انت ال کاالهای چینی به ایراق فراهم آارد .در این میاق ،ت ار انیزی
ا جنوایی که مشتا خرید کاالهای شر بودند ،توانستند بین چین ا هند بتا مراکتز ت تاری

7/27/2015 3:59:01 AM

Text [26].indd 64

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 65 /

ایراق مانند تتریز ا س ةانیه ارتتاط برقرار کنند .آناق در کنتار تولیتدات ایرانتی ،محصتوالت
صادراتی شر آسیا را نیز در تتریز بهدستت آاردنتد .همانتین توانستتند بتا حتذ

ااستةة

ت اری شر ا غرو بهنا ممالیک مصر ،اقدا به خرید مست یم این کاالهای شرقی کننتد ا
از حمایت خاقهای مغولی در این را ،بهر،مند شوند .ت ار این دا جمهتوری همتوار ،درپتی
مناف ت اری خود بودند ا تا زمانی که ممالیک مصر مناف انیزیها را تأمین متیکردنتد ،بتا
آق سرزمین ت ارت میکردند؛ اما با از بین رفتتن منتاف ت تاری آنتاق در مصتر ،از آق پتس
بیشتر به ای اناق توجه کردند .درپی گسترم مناستات ت اری بین ای اناق بتا ت تار انیتز ا
جنوا ،آناق کاالهای تولیدی ایراق مانند ابریشم خا  ،مراارید ،رنتد ،زاج ،پتتاس ،پنتته ا...
در کنار تولیدات شر آسیا را کته صتنای اراپتایی بته آقهتا نیتاز داشتت ،بته اراپتا منت تل
متتیکردنتتد ا در م ابتتل ،تولیتتدات غربتتی را بتته ایتتراق متتیآاردنتتد ا از ایتتن را ،ستتود
فرااانی میبردند .در کنار آق ،ای اناق نیز با گسترم مناستات ت اری با غرو چه از ریتق
دریافت مالیات از کارااقهای ت اری ا چه با مشتارکت در امتور ت تاری ،عوایتد فرااانتی
بهدست میآاردند.
دارة ای اناق آغاز مناستات ت اری ایراق با غرو بود ،است .از آق پس ،ایتن مناستتات
شکل گسترد،ای یافت ا در دارة تیموریاق ،ترکماناق آ قویون و ا صزویاق بته ااج رستید.
از برقراری مناستات ت تاری بتین ایتراق بتا ت تار ایتالیتایی متیتتواق دریافتت کته موقعیتت
جغرافیایی ایراق بهخصوص تتریز برای ای اد پیوندهای ت اری بین شر ا غرو تا چته حتد
اهمیت داشته است ا بهااسةة ای اد این پیوند ،درآمدهای کالنی عاید حکومتهتا ا مترد
میشد؛ اما امراز ،این جایگا ،ت اری ا اقتصادی فراموم شد ،است .بتا رایکترد اقتصتادی
به گذشته ،این تواناییها را میتواق شناخت ا احیا کرد تتا از ایتن ریتق ،بته رانتق اقتصتاد
کشور کمک کرد .از سوی دیگر ،مناستات ت اری بتین ای انتاق بتا دالتتشتهرهای ایتالیتا
م دمهای برای گسترم مناستات سیاسی ا فرهنگی با غرو در دار،های بعد شد.
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