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چکیده

موقعیت مناس��ب دولتش��هر جنوا و همکاری در جریان جنگهای صلیبی و تحول در تجارت از لحاظ
تش��کیالت و شیوه در آستانهی تشکیل امپراتوری مغول ،باعث شکلگیری مرحلهی جدیدی از تجارت
بینقارهای ش��د .تجارت برای مغول به عنوان یک س��نت در حکومت ایلخانان همچنان اهمیت داش��ت.
حضور تجار جنوایی در بنادر ش��رق طالع و دریای س��یاه و نیازهای دوجانب��ه موجب نزدیکی روابط دو
طرف ش��د و دورهی خاصی در مناس��بات تجاری ایران و دولتش��هر جنوا به وجود آمد .جنواییها به
ایجاد کنس��ولگری و اعزام کنس��ولهایی برای نظارت بر تجار خود در ش��هرهایی مانند تبریز پرداختند.
حکومتهای مس��یر جادهی ابریش��م که از منافع تجارت بینقارهای بهرهمند بودند ،با ایجاد تس��هیالت و
واگذاری امتیازاتی به تجار ،به روند تجارت س��رعت بخش��یدند .هرچند ایلخان��ان در انجام فعالیتهای
تجاری به مس��ائل سیاسی توجه نداش��تند ،به دنبال شکستهای متعدد در شام ،بخشی از فعالیتهای آنان
از مس��ائل سیاسی تأثیر پذیرفت .سیاس��ت ضربه به منافع تجاری همزمان با فعالیتهای نظامی دنبال شد.
ایلخانان در کس��ب همکاری متحدان جنوایی خود به دلیل منافع حاصل از تجارت با ممالیک ،موفقیت
چندانی به دست نیاوردند.
واژگان کلیدی :مغول ،ایلخانان ،جنوا ،تجارت.

 .1مقدمه

با فتوحات گس��تردهی مغول و ايجاد حكومتي فراگير در قسمت اعظم آسيا و شرق اروپا ،شرايط
مناس��بي برای پرداختن به تجارت در س��رزمينهاي دوردست فراهم شد .در اين زمان ،تجارت به
دلی��ل توجه و حمايت مغ��ول و تأمين امنيت براي تجار رونقي بيس��ابقه يافت .فتوحات مغول و
حضور تجار دولتشهرهاي ايتاليايي ،بهويژه جنوا در كنار صليبيان در شرق و تحول در مناسبات
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تجاري در این دولتش��هر و اصالحات انجامشده ،موجب شکلگیری روابط گستردهی تجاری
در قالب تجارت بینقارهاي شد.
با تش��كيل حكومت ايلخانان در ايران ،روابط دو ط��رف ادامه يافت .در زمان ايلخانان ،توجه
وي��ژهی مغول به منافع حاصل از تجارت ،بيش��تر ش��د .وج��ود راههاي ارتباطي مناس��ب و توجه
حكومتهاي مسير جادهی ابریشم ،به اين روند سرعت بخشید .ايلخانان پس از شکست در شام،
سياست ضربه به منافع تجاري مماليك را در پیش گرفتند و کوشیدند متحداني مانند جنوا بیابند.
در ای��ن مقال��ه مهمترين عوامل ايج��اد روابط تجاري بين دولتش��هر جنوا و اي��ران دورهی
ايلخان��ي را بررس��ي میکنی��م و میکوش��یم نق��ش سياس��ت ايلخان��ان در مقاب��ل ممالي��ك و
تأثي��ر آن در ايج��اد رواب��ط دوجانب��ه با جنوا را روش��ن کنی��م .همچنین ت�لاش میکنیم نقش
حكوم��ت فراگير مغ��ول به عن��وان حامی تجار و می��زان تأثیر سياس��تهاي ايش��ان در اتحاد با
تج��ار جنواي��ي در ش��رق و رونق تج��ارت را بیان کنیم .س��ؤاالت ای��ن پژوه��ش عبارتاند از:
1 .1تحوالت اقتصادي ،تغيير ش��يوههاي تجاري و تأس��يس اتحاديههاي بازرگاني چقدر بر
تجارت بینقارهای تأثیر گذاشته است؟
2 .2حكومتهاي مسير ترانزيتي كاالهاي شرق و غرب چقدر بر این روند تأثیرگذار بودهاند؟
3 .3شكس��تهاي ايلخانان از ممالیک تا چه اندازه بر سياستهاي اقتصادي ایشان تأثیرگذار
بوده است و تجار جنوايي چقدر با سياستهاي ايشان همراهي کردهاند؟
به نظر ميرسد نيازهاي دو طرف در گسترش تجارت نقش اساسی داشته است .توجه ويژهی
مغوالن به تجارت با توجه به عواید گس��تردهی حاصل از آن ،تحوالت داخلي در دولتشهرهاي
ايتاليايي ،تشكيل اتحاديههاي تجاري و تجارت گروهي و همكاري حكومتهاي مسير تجارت در
جهت ايجاد تسهيالت براي تجار جنوايي به گسترش تجارت ياري رساندهاند.
ب��ا وجود اهمیت موضوع رواب��ط ايلخانان با اروپا ،تاكنون پژوهش مس��تقلي در مورد روابط
تجاري و حتي سياسي ايران و جنوا در اين دوره انجام نشده است و تنها در البهالي منابع و مآخذ،
اشاراتي گذرا به این موضوع دیده ميشود .اميدواریم این پژوهش ،مقدمهاي بر پژوهشهاي جامع
و گستردهی بعدي در این زمینه باشد.
		

 .2پيروزي مغوالن و تحوالت داخلي جنوا ،مقدمهی رشد تجارت

مردم شهرهاي ايتاليا كه پس از هرج و مرج دورهی شارلماني با افول حيات اجتماعی و اقتصادي
مواجه ش��ده بودند ،به تدريج وضعيت خود را بهبود بخشيدند .در پي جنگهاي صليبي چهرهی
اين ش��هرها ،بهويژه ونيز و جنوا ،به كلي تغيير کرد .اندكي پيش از جنگهاي صليبي ،با اقدامات
عمراني جنواييها چهرهی ش��هر متحول ش��د ،جمعيت افزايش يافت و با تش��كيل مؤسس��ات و
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اتحاديههايي ،عالقهی بيش��تري به س��فرهاي دور و دراز برای تجارت ايجاد ش��د .مردم ايتاليا از
آمیزش س��نتهاي التيني و حقوق رومي ،انگيزهی الزم را براي بازيابي ش��كوه گذشته به دست
آوردند (باربادورو.)79 :1381 ،
اهالي شهر مردماني جنگاور بودند که به دلیل استعداد طبيعي شهر برای تجارت و قرار گرفتن
در ميانهی درياي مديترانه ،با راههاي كس��ب ثروت آش��نايي داش��تند؛ بنابرای��ن جنوا به يكي از
شهرهاي مهم اروپا تبديل شد .به تدريج بانكها در شهر با پرداخت وام به كسب قدرت پرداختند،
زمامداران را سرسپردهی خود کردند و بر دولت مسلط شدند (دورانت.)952: 1373 ،
با ش��روع جنگهاي صليبي تجارت شرق و غرب توسعه يافت و دولتشهرهاي ايتاليايي كه
پيش از آن در اين زمينه فعال بودند ،با تالشهاي اميران اروپايي برای دستاندازي به شرق ،نقش
پررنگتری ایفا کردند (جوهري .)85: 1374 ،برای انتقال س��ربازان صليبي به ش��رق نياز مبرمي
به نيروي دريايي وجود داش��ت كه تنها ش��هرهاي ايتاليايي اين قابليت را داشتند .پاپ دو نماينده
را همراه با مكتوبي به جنوا فرس��تاد و خواس��تار همكاري آنها شد .جنواييها با احتياط حاضر به
واگذاري دوازده كشتي جنگي و وسايل كافي برای حملونقل صليبيان شدند .به اين ترتيب ،در
سال  1097میالدی كشتيهای جنوايي عازم شرق شدند (رانسيمان.)148 :1386 ،
تص��رف مناطقي در ش��ام و ادامهی جنگه��اي صليبي ،براي جنوایيها آغ��از قدرتیابی و
ش��كوفايي س��دههاي بعدي بود .آنها از اقدام پاپ اوربان در آغ��از جنگهاي صليبي به عنوان
وس��يلهاي برای ايجاد وحدت خ��ود بهره بردند و جنوا را به يك��ي از مهمترين مراكز تجاري در
ارتباط ش��رق با غرب تبديل کردند .هدف جنواییها ،اجازهی صادرات و واردات گس��ترده در
مناط��ق تحت تصرف صلیبیان و ايجاد جاي پايي ب��راي خود بود ( )Byrne, 1920: 192-193که
طي جنگهاي صليبي بعدی ادامه یافت.
پس از تصرف قس��طنطنیه توسط التینیها در جریان جنگ صلیبی چهارم ،جنواييها فعاليت
خود را در س��واحل شام متمركز کردند و با س��رداران صليبي به مشاركت پرداختند؛ براي نمونه
بوهموند طي فرماني به ايشان اجازهی ساختن بازار ،كليسا و سي خانهی مسكوني در انطاكيه را داد
(رانسيمان.)331 :1373 ،
مدارك آرشيوهاي جنوايي اهميت توسعهی مناسبات با حكومتهاي صليبي در شام را روشن
ميکنند (اش��پولر441 :1374 ،؛ كاه��ن .)245 :1370 ،با وجود تالش آنها در فعال نگه داش��تن
تجارت ،مشكالتي نيز وجود داشته است؛ اختالف با ونيز ،حمالت صالحالدين و بعدها مماليك
نمونههایی از اين مشكالت بودند .در شانزده اوت  1261لوچتوگريمالدي ،درياساالر جنوايي ،در
عكا از ونيزيان شكست خورد و به صور عقبنشيني كرد (رانسيمان )387 :1373 ،و صالحالدين
نيز مستعمرات جنوايي را در سوريه فتح کرد .در كنار جنگها ،روابط تجاری ميان تجار مسلمان
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و اروپايي در جريان بود که به شکلگیری نوعی تجارت جهانی انجامید (.)Hobson, 2004: 47
جنواییه��ا نهتنه��ا در درياي مديترانه ،بلكه در درياي س��ياه س��يادت نس��بي به دس��ت آوردند
(بارب��ادورو77 :1381،؛ كاسمينس��كي .)90 :1346 ،اي��ن برت��ري تا زمان جنگ كيوجا در س��ال
 1378-81و پيروزي ونيز ادامه یافت.

 .3ايجاد سازمانهاي تجاري ،رونق تجارت

پژوهش��گران اروپايي تاريخ تجارت معتقدند ،با اینکه در ق��رون ميانه به علل مختلف در فعاليت
اقتصادي ركود حاكم بود ،ولي از قرن دهم تا اوايل قرن چهاردهم تالشهايي برای احياي اقتصاد
در برخي نقاط اروپاي غربي انجام شد ( .)William son, 2001: 1برخي پژوهشگران ،مانند هنري
پيرنه ،فتوحات تدريجي مسلمانان در اطراف مديترانه در سدههاي هفتم و هشتم را در كنار مسائل
داخلي اروپا در اين ركود تأثيرگذار ميدانند (.)Pirnne, 1925: 110
در قرون وسطي ،تضمين امنيت بازرگانان و كاالهاي ايشان مهمترین مشكل به شمار ميرفت.
به دلیل وجود مش��كالت و برای تأمين امنيت ،به مرور ايدهی ايجاد تش��كيالت صنفي مطرح شد
( )Greif, 2006: 100تا هماهنگي الزم بين تجار فراهم ش��ود .راهبرد اول اين س��ازمانها مذاكره
ب��ا اصناف و بازرگانان برای گس��ترش تجارت هماهنگ و سازماندهيش��ده ب��ود .با اين تحول
ايتاليایيها سفرهاي تجاري خود را در شهرهاي اروپا با ايجاد مراكز تجاري گسترش دادند .گرفتن
موافقتنامههاي مناسب امنيتي از حكام اروپا كه به الگويي برای دا دوستد در مناطق تحت كنترل
مسلمانان تبديل ش��د ،مهمترين تغيير اين دوره است .تجار اروپايي برای فعاليت در سرزمينهاي
اسالمي مجبور بودند موافقت حكام مسلمان را به دست آورند .در ادوار گذشته معموالً اماننامهاي
به تجار داده ميشد كه برگرفته از دستورات ديني بود .اين شيوه در زمان ضعف حكومتها و از
بين رفتن امنيت ارزشي نداشت؛ بنابراین به تدريج گرفتن تضمينهاي مناسب امنيتي و توافقنامه،
جايگزين اماننامه ش��د .امنيت حاصل از اين توافقات رغبت سفرهاي تجاري طوالني را افزايش
داد ،در نتيج��ه تجار جنوايي همزمان به متحدان سياس��ي حكومتهايي مانند ايلخانان و مماليك
تبديل شدند ( .)Greif, 2006: 100-101; Knight, 1998: 35در كنار تغيير روشها ،شكلگيري
س��ازمانهاي تجاري نيز در گسترش تجارت با مشرق اهميت دارد .اتحاديههاي تجاري به عنوان
نهادهای��ي برای نظ��ارت بر عمليات بازرگاني ،در خارج از مرزها و مناطق خاص ش��كل گرفت.
هدف آنها رهبري و س��ازماندهي تجارت ،گردآوري اطالعات برای استفادهی اعضاء ،تضمين
حق��وق تجار در خارج ،مقابله با افزايش مالياتها ،بهبود مكانيس��م انتق��ال كاال و مهمتر از همه،
تبعيت تجار از تصميم اتحاديه بود ()Greif, 2006: 100؛ چنانكه در مواقع قدرت به اعمال يا لغو
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تحريمها 1و جلوگي��ري از قاچاق كاال و مجازات ناقضان 2اقدام ميكردند (;khalil, 2003: 483

 .)Byrne, 1920: 213تجارت گروهي ش��یوهای برای كاهش خطرات ،كس��ب حداكثر سود و
نمونهی استراتژي آينده در حفظ مناسبات بود (.)Williamson, 2001: 21
از مزاياي ديگر اين اتحاديهها حمايت اعضا از هم درطول س��فر ،زندگي در كنار هم ،اقامت
در مح�لات خاص ،ذخيرهی كاالها در انبارهاي اتحاديه و ش��هادت ب��رای فروش كاالها بود .با
این همه ،موفقيت اتحاديهها به پش��تيباني همهی اعضاء آن وابسته بود (;Greif, 2006: 102-103
 .)Knight, 1998: 37اين اتحاديهها به مرور برای عملكرد بهتر ،نمايندگيهایی در مراكز تجاري
مهم ايجاد كردند كه در پيشبرد اهداف ایشان نقش مهمي ايفا ميكردند .ایجاد اتحاديهها اهميت
تاريخي تجارت گروهي و قدرت اصناف را به خوبي نشان داد.
عامل مهم ديگري كه به رش��د تجارت جنوا ياري رس��اند ،تغيير توافقنامهها بين سرمايهگذار
و عام��ل تجارت ب��ود .به تدريج نحوهی س��رمايهگذاري تغییر کرد و ش��يوهی س��رمايهگذاري
متعادلتر ش��د .همچنین تجارت با استفاده از س��رمايهی خانوادگي و اقوام گسترش يافت .با اين
تحوالت ش��هرهاي ايتاليا ،بهويژه جنوا ،براي چند قرن موقعيت برتر را كس��ب کردند و با ايجاد
ش��ركتها و انعقاد موافقتنامههايي سواحل مديترانه و دریای سیاه را تحت نفوذ خود درآوردند
(.)Byrne, 1920: 191; Abulafia, 1993: 524; Scamell, 1981: 162

 .4راههاي ارتباطي و نقش آنها در گسترش تجارت

در پيوند تجاري ايلخانان و جنوا ،راهها كه تحت نظارت حكومتهاي مختلف توس��عه مييافتند
اهمي��ت ويژهاي داش��تند .با توجه به اهميت تجارت براي مغ��والن ،از زمان چنگيز به حفظ رونق
مسيرهاي تجاري توجه ويژهاي شد .راهها به دو دستهی برونمرزي و درونمرزي تقسيم ميشدند
كه شامل مسيرهاي زميني و دريايي بودند (رضوي )278-273 :1390،و شهرها در مسير اين راهها
3
ايجاد شدند و توسعه يافتند.
در مس��يرهاي داخلي راهها بين دو دسته از شهرها رونق یافتند .دستهی اول شهرهاي كوچك
و متوس��ط ،مانند كازرون ،يزد و كاش��ان بودند که بازارهاي محلي كوچكی داشتند كه به توليد
كاالهايي برای صادرات ،از جمله پارچههاي كتاني ،ابريش��مي و قالي میپرداختند .دس��تهی دوم
شهرهاي بزرگ ،مانند تبريز ،مراغه ،همدان ،اصفهان ،شيراز و هرمز بودند كه در مسیر شاهراههاي
عمده قرار داش��تند ،انبارهاي بزرگ و بازارهاي عمده برای مبادلهی كاال داش��تند و از شكوفايي
 .1نمونهای از این تحریمها ،تحریم تجارت با تبریز در زمان ملک اشرف چوپانی در سال 1340م ،در پی مصادرهی اموال ایشان و خسارت
 200000هزار لیوری تجار جنوایی است.
 .2ب��رای نمون��ه جیوان��ی لوردن و وی��و الدی بندت��و را میتوان نام برد که از این ش��یوه برای گس��ترش تجارت با ش��رق اس��تفاده کردند
(.)Kedar, 1976: 25; WILLIAM SON, 2001: 6
 .3برای اطالع بيشتر در مورد نقش راهها در رشد شهرها ر.ك :خزايلي.1382 ،
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برخوردار بودند (پطروشفسكي.)22 :1366 ،
در ارتباط ايران و جنوا مس��يرهاي شمال و ش��مال غرب و مسير دريايي اقيانوس هند به خليج
فارس از اهميت بيشتري برخوردار بودند كه قسمتي از مسير جادهی ابريشم را تشكيل ميدادند و
بیشترین تجارت در امتداد اين مسير انجام ميشد.
شاخهی شمالي اين راه كه شامل دو قسمت بود ،از بنادر كريمه آغاز میشد و از طريق درياي
س��ياه به بنادر جنوبي آن و در ادامه به سرزمينهاي ايران ،بيزانس ،مصر و اروپا میرسید .شاخهی
جنوبي از طرابوزان آغاز میش��د و پس از عبور از س��احل درياي س��ياه و بندر اياس در ارمنستان
صغیر ،با پنج مسير فرعي به تبريز ميرسيد.
در اي��ن دوره راههاي دريايي از اقيانوس هند به درياي عمان و خليج فارس و همچنین مس��ير
دريای خزر رونق خاصي داش��تهاند .همچنین مس��ير دريايي بنادر هند و ماالبار به درياي سرخ كه
كاالها را از راه نيل و بيابانهاي مصر به قاهره و اسكندريه انتقال مي دادند ،حائز اهميت بوده است
(.)Potts, 2004: 18
ايلخانان پس از شكست از مماليك ،کوشیدند با رونق دادن به مسيرهاي تحت كنترل خود و
تمرکز تجارت در مسیرهای شمالی ،مسیر دریای سرخ را از رونق بیندازند (.)Hobson, 2004: 47

 .5مغول و حمايت از تجارت

مسئلهی تجارت براي امپراتوري مغول از اهميت بسياري برخوردار بود .مغوالن از ديرباز به نقش
تج��ارت در رفع نيازها و فروش محصوالت خود ،مانند انواع پوس��ت ،پي ب��رده بودند و«عقيده
داشتند كه تجارت مانند خون در پيكر كشور اهميت حياتي دارد» (ساندرز.)154 :1361،
چنگيز امنيت و شرايط مناسبي را براي تجار فراهم کرد ،در نتیجه «بازرگاني جايگاه شايستهتري
به دس��ت آورد و جماعت تجار صاحب اعتبار فراوان ش��دند» (رض��وي .)153 :1388 ،در زمان
قاآنها اين رسم دنبال شد و برخي جانشينان چنگيز با هديهی سرمايهی اوليه کوشیدند تجارت را
در ميان مغوالن تقویت کنند (اشپولر.)430-429 :1374 ،
سياس��ت تجاري چنگيز و جانشينانش توس��ط ايلخانان در ايران ادامه يافت .در ادوار اوليهی
حكومت ايلخانان ،رفتار هالكو با تجار بغداد و حمايت از ايشان در زمان تسليم خليفهی عباسي،
اي��ن جهتگي��ري را نش��ان ميدهد (جرجان��ي .)196 :1363 ،آباق��ا در نوامب��ر  1279با صدور
فرماني به زبان مغولي ،امنيت عبور و مرور را تضمين كرد؛ در نتيجه توجه به تجارت بيش��تر ش��د
(.)Amitai, 1995: 102
حماي��ت از تجارت در دورهی ايلخانان مس��لمان ادامه يافت .احمد تكودار در مكتوبي كه به

فصلنامة علمی -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا (س)

57

قالون ،سلطان مصر ،فرستاد ،از بازرگانان به عنوان ركن مملكت ياد کرد( 1اشپولر.)431 :1374 ،
از اين نامه ميتوان نوع نگاه ايلخانان به تجارت را دريافت كه تركيبي از ميراث گذشتهی مغول،
ماهيت تجارت و سابقهی تاريخي تجارت در ايران است (رضوي.) 227-226 :1390 ،
با توجه به ويژگي عهد ايلخانان و نيازهاي دول اروپايي ،كمكم باب مناسبات سياسي باز شد
و روابط تجاري نيز گسترش يافت .در دورهی ارغون و گيخاتو ،تبريز از رونق بسياري برخوردار
ش��د و تجار اروپايي ،بهويژه جنوايي ،به انتقال كاالهاي مختلف ،بهويژه ابريشم ،از طريق رود دن
و ولگا به اروپا پرداختند ( .)Bugriw, 1995: 5پس از انعقاد قرارداد نيم فائوم و به دس��ت آوردن
انحصار تجارت درياي س��ياه توسط جنواييها ،مس��ير طرابوزان اهميت يافت و تبريز بیشتر مورد
توجه قرار گرفت.
در زمان گيخاتو مناسبات قلمروی ايلخاني و دشت قبچاق حسنه شد (وصاف .)37 :1383 ،به
نظر میرسد با اين تحول ،تجارت از اين مسير آسان شده باشد.
با اصالحات غازان و ايجاد امنيت مناس��ب در راهها (رش��يدالدين ،)276 :1940 ،تجارت نيز
توسعه يافت و به مسائل بازرگانان رسيدگي شد .با حضور تجار از سراسر دنياي آن روز در تبريز،
شهر به مركز عمدهی تجاري تبديل شد .به دستور غازان تجار روم و فرنگ و مناطق دیگر در شنب
غازان س��اکن شدند ...« .تجاري كه از روم و افرنج رسند بار آنجا[غازانيه] گشايند» (رشيدالدين،
.)996 :1363
الجايت��و به طور ج��دي از بازرگان��ان حمایت میکرد .نمون��هی حمای��ت او را در ماجراي
آتشس��وزي س��ال710ه .ق در بغداد ميتوان دید (القاش��اني .)109 :1384 ،الجايتو کوشید راه
تجاري شمال را كه مورد استفادهی جنواييها بود ،باز کند .با توجه به حضور «اوزبيگ» ،سفيرخان
دش��ت قبچاق ،اين مسير باید مدتي دچار وقفه شده باشد .نتيجهی مذاكره ،گشودن دوبارهی اين
مسير بود .كاشاني در نوشتههای خود این مسئله را تأييد کرده و مینویسد« :راه بسته گشاده شود و
امتعه و اقمشه طرفين كه بر هم انباشته ميپوسند ...و از جانبين بدان احتياج است به يكديگر فرستيم
و تجار ...براي فوايد آم دوشد نمايند» (القاشاني.)146 :1384 ،
در دورهی ابوس��عيد ،تجارت جنواييها گسترش بيش��تري يافت ،ولي پاي تجار ونيزي نيز به
ايران باز ش��د .جنواييها براي تثبيت موقعيت خود در مسير تجاري از اوزبك خان اجازه گرفتند
ديوارهاي ش��هر كافا را تعمير کنند (ساندرز .)159 :1361 ،با مرگ ابوسعيد و از بين رفتن امنيت،
تجارت نيز دچار ركود شد.
 .1در بحث تجارت دورهی مغول نمیتوان به نقش مؤسساتی که جوینی آنها را ارتاق ( جوینی )88 -87 /3 :1370،نامیده بیتفاوت بود .این
مؤسس��ات اعضایی داش��تند که دارای جواز کسب بودند و از امکانات دیوانی ،مانند یام (ایستگاههای پستی ،برید) بهره میبردند و گاهی نیز
سود فراوانی از دا دوستد با رعایا به دست میآوردند .فعالیت این ارتاقها در پارهای از موارد گسترده و در حد بینالمللی بوده است (رضوی،
.)218 -216 :1388
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 .6نقش حكومتهاي مسير در توسعهی تجارت

مسيرهاي تجاري از سرزمينهايي عبور ميکردند كه موضعگيري حاكمان آنها در شكوفايي يا
انحطاط راهها تأثیر داشته است .از سال  1204بيزانس انسجام خود را از دست داد و سرزمينهايي
مانند طرابوزان به صورت مس��تقل به حيات خ��ود ادامه دادند .در جريان حملهی چهارم صليبي،
امپراتوري روم ش��رقي س��قوط كرد و قسطنطنيه به مدت  53سال به دس��ت فرنگيها اداره شد.
از اين زمان دولتش��هر ونيز به واس��طهی حكومت التيني قس��طنطنيه ،كنترل درياي س��ياه را به
دست گرفت .بيزانسيها چندين بار کوشیدند شهر را پس بگیرند .به نوشتهی ابنعبري زماني كه
ميخائيل [پالئولوگوس] به پادشاهي رسید ،تمام تالش خود را برای پس گرفتن آن به كار برد .با
بروز جنگ بين جنوا و ونيز در عكا و تخليهی ش��هر از ونيزيها كه نگهبان شهر بودند ،میخائیل
فرصت را مناس��ب يافت ،شهر را پس گرفت و سلسلهی پالئولوگها را تشكيل داد (ابنالعبري،
 .)370 :1377جنواييها در برچيده ش��دن حكومت بالدوين از قسطنطنیه در سال 1261میالدی،
همكاري نزديكي با میخائیل داش��تند؛ لذا بر اس��اس قرارداد نيمفائوم ( )Nymphaemدر س��ال
 1261جاي ونيز را در بيزانس و بندرهاي درياي س��ياه اش��غال کردند ،بازرگاني با آس��ياي ميانه
را تاحدود زيادي به انحصار خود درآوردند و ش��ريك تجاري ايلخانان شدند (دوراكه:1353 ،
 .)150اين قرارداد با توجه به موقعیت بيزانس در چهارراه سه قارهی آسيا ،اروپا و آفريقا موجب
ش��كوفايي تجارت جنواييها شد .روابط نزديك با بيزانس و روابط خوب بيزانس با ايلخانان به
سود جنواييها شد.
بيزانس در اين دوره به صورت دورانديش��انه سياس��ت موازنه را در پيش گرفت .با ازدواج دو
دختر امپراتور با آباقا و نوقاي ،برادرزادهی بركه ،موازنه به نفع بیزانس تغییر کرد (ساندرز:1361،
 .)130همچنین با مماليك روابط دوستانه برقرار کرد تا از حمالت ایشان جلوگیری کند.
عالوه بر بيزانس ،س��رزمينهاي دیگ��ر پيرامون قلمروی ايلخانان ،مانند طرابوزان ،ارمنس��تان
وگرجستان ،به عنوان رابط تجارت ايلخانان و جنوا اهميت داشتهاند .این مناطق در مسیر پایگاههای
تجار جنوایی در دریای سیاه ،بهویژه تانا قرار داشتند .به اعتقاد اشپولر «طرابوزان و ارمنستان صغري
از اين كار هم بهرهی اقتصادي ميبرد و هم از نظر سياسي از جانب كشورهاي مسيحي مغربزمين
تقويت ميشد» (اشپولر .)434 :1374 ،از سوي ديگر با ايجاد روابط همزمان با مصر و ايلخانان ،از
حمالت ایشان جلوگیری و موازنه را حفظ میکردند (بياني.) 303 :1379 ،
جنواييها با انعقاد تفاهمنامههايي با اردوي زرين و حكومتهاي مس��ير ،سعي داشتند امنيت
تج��ارت را بهوی��ژه در تان��ا حف��ظ کنن��د (.)Abulafia, 1993: 524; Williamson, 2001: 17
گرجستان يكي از مناطق مهم در اين مبادالت بود كه موقعيت استراتژيكي ،اهميت و نقش آن را
دو چندان ميکرد .امراي گرجي از ابتداي حمالت مغول در كنار ايش��ان قرار گرفتند و به ايفاي
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نقش پرداختند .ارمنستان نيز در مسير تجاری قرار داشت و وجود بنادر مهم و نقش سوقالجيشي،
اهمیت آن را دوچندان میکرد (اقبال .)579 :1353 ،پادش��اه ارمنس��تان به تجار ايتاليايي اجازهی
دادوستد از طريق بنادر آن ،بهويژه بندر اياس را داده بود (رانسيمان .)431 :1371 ،بازرگانان ارمني
حاميان حكومت مغول به شمار میرفتند .سياست مسالمتآميز و حمايت از مسيحيان ،موجب توجه
ويژه به ارامنه و تجار ارمني شد كه از سود حاصل از تجارت بينالمللي بهره میبردند .تجار ارمني
در همهی مس��يرهاي تجاري و شهرهايي مانند طرابوزان ،تبريز و سلطانيه فعال بودند و بندر اياس
نقطهی عطفي در تجارت با شرق دور به شمار مي رفت (.)Hovanisian, 2004: 262

 .7نقش اردوی زرین در تجارت ایلخانان با جنوا

با وخامت وضعیت روس��یه در قرن یازده ،اقوام ترک کومان که منابع اس�لامی نام آنها را قومان
ثب��ت کردهاند ،برای مدتی مناطق بین ولگا و دانوب را تحت کنترل خود درآوردند .در این زمان
جنواییها در کریمه و شهر تانا به فعالیت مشغول بودند (.)Yule, 1913: 291
حمالت اولیهی مغوالن در زمان چنگیز به مناطقی که رش��یدالدین «اوروس» مینامد ،س��بب
پایهگذاری حکومت مغوالن در روسیه شد (رشیدالدین .)669-665 /1 ،این حمالت از ترکستان
آغاز شدند .قواي مغول پس از شکستن مقاومتهای پراکندهی نيروهاي محلي به کریمه رسیدند،
آنج��ا را غارت کردند و س��پس در کرانهی رود کال��کا بر امیران متح��د روس غلبه کردند .این
حمالت پس از وقفهی کوتاهی در س��ال  1237میالدی به فرماندهی باتو از س��ر گرفته ش��دند و
مغوالن تا بلغارس��تان پیش رفتند (جوینی .)225-224 :1385 ،به دلیل برقراری ارتباط بین خاندان
جوجی با ممالیک و دش��منیهای هالکو و برکه ،اردوی زرین برای حفظ مرزهای جنوبی خود
مجبور شد حمله به اروپا را متوقف کند .مغوالن در کنار یکی از شعب ولگا شهری به نام «سرای»
احداث کردند که مرکز حکومت «آلتون اردو» ،اردوی زرین ،شد.
با این فتوحات ارتباط تجاری بین شرق و غرب که در عهد امپراتوری روم از رونق برخوردار
بود ،دوباره ش��کوفا ش��د و اروپاییها به واس��طهی مغوالن به مس��افرتهای طوالنی ،تجارت و
اکتشافات تشویق ش��دند؛ برای نمونه میتوان جیووانی داپین دکارپینی را نام برد که به مغولستان
س��فر کرد ( .)Schlager: 20-22اولین برخورد مغوالن و جنواییها در زمان حمله به روسیه روی
داد .مغوالن «پيش از برگش��تن س��ولداق را كه مركز ش��كوفان بازرگاني جنوایی بود در کرانهی
جنوبی کریمه غارت کردند» (دوراکه.)50 :1353 ،
بازرگانان جنوایی برای ایجاد رابطه با خان بزرگ تالش زیادی کردند و حتی هدایایی برایش
ارس��ال کردند ت��ا نظر موافق او را جلب کنن��د ( .)Scammell, 1981: 162آنها همچنین روابط
خود را با س��رداران مغول در روس��یه بهبود بخشیدند .جنواییها در کافا و بندرهای دیگر کریمه،
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پایگاههای تجاری برپا کردند و نمایندگان جمهوری از س��ال  1267در ش��هر س��رای به فعالیت
پرداختند (ساندرز.)154 :1361 ،
با اس��تقرار حکومت مغول در آس��یای مرکزی ،پایگاههای ایتالیایی در س��واحل دریای سیاه
تکیهگاه عمده برای دسترس��ی به ایران و ش��رق شدند« .در حدود س��نهی  1266حکومت مغول
ب��ه ژنیهای [جنواییه��ا] بلدهی کافا زمینی واگ��ذار کرد که یک کنس��ولگری و مخزنی برای
مالالتجارهه��ا و کاالهای خود بپا کنند» (گروس��ه .)660 :1368 ،حضور ایش��ان در این مناطق با
شدت و ضعفهایی تا دورههای بعدی ادامه یافت .جنواییها در کنار تجارت به دخالت در مسائل
سیاسی و غارتگری و بعدها ایجاد مستعمره پرداختند.
مهمترین کاالهای صادرش��ده از این مناطق انواع پوستهای قیمتی و مخصوصاً برده بود که
مصر مش��تری عمدهی آن محسوب میش��د (Williamson, 2001: 23؛ س��اندرز.)154 :1361 ،
براس��یانوس در کتاب بررسیهایی دربارهی بازرگانی جنواییها در دریای سیاه در قرن سیزدهم،
به این مس��ئله پرداخته اس��ت .جنواییها با هر دو طرف ،یعنی اردوی زرین و ایلخانان و ممالیک،
رابطهی تجاری داشتند.

 .8تبریز مرکز تجارت جنواییها

تبریز از دیرباز ش��هری تجاری در مسیر جادهی ابریش��م بود که با استقرار ایلخانان در آن اهمیت
بیش��تری یافت .پس از سقوط خالفت عباس��ی ،به مرور تبریز جای بغداد را گرفت و به مهمترین
شهر و مرکز تجارت غرب آسیا تبدیل شد .مارکوپولو و ادریک به عنوان سیاحان مسیحی در آغاز
و ابنبطوطه به عنوان سیاحی مسلمان در اواخر سلسلهی ایلخانی که در تبریز حضور داشتهاند ،به
اهمیت تجارت ،بازارها و مراکز تولیدی ش��هر اشاره کردهاند .ماکوپولو در مورد تبریز مینویسد:
«شغل عمدهی ساکنان آن بازرگانی و کارخانهداری است .در این کارخانهها پارچههای ابریشمی
و زریهای قیمتی میبافند .موقعیت تجاری این ش��هر به قدری خوب است که بازرگانان از همه
ط��رف از هندوس��تان ...هرمز برای خری��د و فروش به آنجا میآیند .بهترین س��نگهای قیمتی و
مرواریدهای اعلی را میتوان در این شهر به دست آورد» (مارکوپولو .)31 :1350 ،شرحی که وی
دربارهی فعالیت تجار جنوایی نوش��ته ،بکر و شگفتانگیز است (نوایی .)37 :1364 ،در پی ایجاد
رابطه با اروپا ،بازرگانی خارجی توس��عه یافت و جنواییها به صورت گس��ترده در تبریز حضور
یافتند و به ایجاد کنسولگری پرداختند (.)Heyde, 130
از چگونگی آغاز تجارت جنواییها در س��رزمینهای تحت س��لطهی ایلخانان ،بهویژه تبریز،
اطالع چندانی در دس��ت نیس��ت .علت این بیاطالعی سکوت منابع اس��ت؛ زیرا «تا پایان سدهی
سیزدهم میالدی گزارش بازرگانان و مبلغان کاتولیک دربارهی ایران بسیار ناچیز است .بازرگانان
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ظاه��را ً از تبری��ز فراتر نمیرفتند» (آلفونس .)113 :1381 ،ایش��ان حداقل بعد از  1270میالدی در
داخل خاک ایلخانان فعال بودهاند (.)Amitai, 1995: 103
تأسیس نمایندگی بازرگانی در سال  704ه .ق در تبریز ،به رشد تجارت یاری رسانید؛ «چون
اقدامات این بازرگانان برای ایلخانان نیز مفید بود ،آنها می توانستند آزادانه به دادوستد بپردازند.
ن حال ،نقش واس��طه در بازرگانی با خاور دور و هندوس��تان را به عهده
قلمروی ایلخانان در عی 
داش��ت» (اشپولر.)434 :1374 ،کنس��ولگری جنوا در تبریز  24عضو داشت و سرکنسول کام ً
ال به
امور بازرگانان جنوایی نظارت میکرد .ایشان برای اقدامات مهم به شور میپرداختند که حضور
 12نفر در جلسه ،برای تصمیمگیری کافی بود (.)Heyde, 130
اودوریک در سفرنامهی خود وضعیت تبریز این دوره را به تصویر میکشد و مینویسد« :هیچ
نوع کاال بر روی زمین نیست که انبارهای بزرگی از آن در تبریز یافت نشود .موقعیت شهر بسیار
خوب است؛ زیرا از تمام ملل جهان برای دا دوستد بدانجا میآیند» (جوادی.)135 :1351 ،
تج��ار جنوایی برای حفظ امنیت تجارت خ��ود به ندرت اطالعات��ی از اقدامات خود تحریر
کردهاند .تنها مورد به نوشتهی گابریل آلفونس ،شرحی است به نام راهنمای بازرگانی پگولوتی که
در  1340میالدی نوشته شده و در آن به منازل مختلف بازرگانی مسیر اشاره کردهاند (آلفونس،
.)132 :1381
هدف اصلی تجار جنوایی خرید ابریش��م بود« .به طور کلی هدف حکومتهای ایتالیایی در
توس��عهی نیروی سیاسی خویش در ایران ،خرید ابریش��م و در انحصار گرفتن آن بود که در آن
زمان بازاری گرم داش��ت و از جهت مرغوبیت جنس از ابریش��م چینی پیش��ی گرفته بود» (بیانی،
 .)357 :1379به نظر میرسد کارگاههای ابریشمریسی در تبریز در این دوره تأسیس شدهاند و در
س��دههای بعدی گسترش یافتهاند .ابنبطوطه که در اواخر دورهی ایلخانی ،یعنی زمان ابوسعید ،به
تبریز آمده ،موقعیت تجاری آن را تأیید کرده و مینویسد ...« :آن از بهترین بازارهایی بود که من
در همهی شهرهای دنیا دیدهام( »...ابنبطوطه226-225 :1337 ،؛ موحد.)88 :1376 ،
بعد از مرگ ابوس��عید و آش��وبهای روی داده در آذربایجان ،امنیت راههای تجارتی از بین
رفت و تجارت با مشکل عمده مواجه شد (اقبال .)574 :1379 ،از این زمان موقعیت تجار جنوایی
رو به وخامت گذاش��ت .اختالفاتی بین ملک اشرف و تجار جنوایی روی داد که موجب تحریم
تجارت با تبریز ش��د .ملک اش��رف در سال  1344سفیری به جنوا فرستاد تا با آنها سازش کند و
خسارات ایشان را بپردازد؛ ولی دوباره اموال آنان غارت شد .از سال  1358میالدی ( 759ه .ق) تا
 776(1374ه .ق) ،س��لطان اویس تالش کرد تجارت تبریز را رونق بخشد؛ ولی عدم امنیت ،طرح
وی را با مش��کل مواجه کرد .به نوشتهی کالویخو ،جنواییها برای حفظ امنیت خود زمینی روی
تپهای در نزدیکی شهر خریدند و قصد داشتند قلعهای در آن احداث کنند .اویس با وجود موافقت
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اولیه ،بعدا ً با س��اخت قلعه مخالفت کرد ،ولی جنواییها از تصمیم خود منصرف نش��دند و کار به
درگیری کشید (کالویخو.)162 –161 :1384 ،
با افول قدرت جنوا ،ونیزیها که از دورهی ابوس��عید در تبریز حضور داش��تند ،کمکم جای
ايش��ان را گرفتند و تجارتخانههایی در تبریز احداث کردند و تا دورهی ترکمانان به فعالیت خود
ادامه دادند.

 .9مماليك در سیاست تجاري ایلخانان

در دورهی مورد بررسی ،مصر و حکومت آن به عنوان احیاگر دستگاه خالفت عباسی ،از سویی
دشمن ایلخانان و از سوی دیگر دشمن اروپاییان به شمار میرفت؛ ولی این نکتهی مشترک آنگونه
که باید موجب اتحاد سیاس��ی علیه ممالیک نش��د؛ علت آن تضاد منافع هریک از دولتشهرها و
حکومتهای اروپایی بود.
صالحالدین ایوبی برخي حکومتهای صلیبی را از ميان برداشت و بقیهی آنها توسط ممالیک
برچیده ش��دند .این مسئله به دلیل سود کالن حاصل از تجارت ،باعث نشد روابط تجاری مصر و
دولتشهرهای ایتالیایی كه جنوا نيز از جملهی آنها بود ،تيره شود (اسماعیلی.)7-6 :1386 ،
دولتشهرهاي ایتالیا پیش از جنگهای صلیبی روابط تجاری با مصر داشتند .شهرهایی مانند
لونقل صلیبی��ان همکاری کردند ،روابط تجاری خود
جنوا و ونیز با آنکه در تس��خیر بنادر و حم 
را با مصر ادامه دادند (رانس��یمان .)424 :1371 ،همزمان با تجارت ،روابط سیاسی نیز برای تثبیت
موقعیت تجار برقرار بوده است و سفرای مشهور جنوایی در دربار سالطین مصر حضور مییافتند؛
برای مثال در س��الهای  1265–1263می�لادی ( 663–661ه .ق) و  1275میالدی ( 674ه .ق) بنا
بر نوش��تهی مقریزی و ابنفرات ،س��فرایی از جنوا در قاهره حضور داش��تهاند (ابنفرات 44 /7 ،؛
مقریزی .)495 /1 ،در این دوره جنواییها به طور منظم با تجار وابس��ته به سالطین مصر دا دوستد
داشتند (.)Amitai, 1995: 103
از مهمترین کاالهایی که توس��ط جنواییها به مصر ارسال میشدند ،بردگان ،فلزات و چوب
بودند که کاربرد نظامی داشتند و ارتش ممالیک نیاز مبرمی به آنها داشت .از سال  1291میالدی
جنواییها نبض تجارت برده ،به ویژه بردگان غیرمسلمان را به عنوان کاالیی استراتژیک در دست
گرفتند ( .)Hobson, 2004: 49; Northrup, 1998: 130جنواییها با وجود نکوهش هممذهبان
خود در مورد ارس��ال كاالهاي اس��تراتژيك ،برده وآهن ،با گرفتن پروانه و مجوز از دیوان عالی
جنوا ،به فعالیت خود ادامه دادند (رانسیمان.)401 :1371 ،
تجار جنوایی در تجارت خود با مصر مش��کل چندانی نداشتند و ممالیک با وجود حمایت از
حکومتهای صلیبی در س��وریه و پیوندهای تجاری با ایلخانان ،به دلیل سود حاصل از تجارت و
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نیاز به برده ،به عنوان نیروی انس��انی مورد نياز ارتش ،مزاحمتی برای ایش��ان ایجاد نمیکردند .از
همین مسئله مشخص است که چرا کلیسا ممنوعیتهایی برای تجارت با ممالیک ایجاد کرده بود؛
بهوی��ژه در مورد کاالهای��ی که کاربرد نظامی داش��تهاند ( .)Amitai, 1995: 103چنانکه گفتیم،
جنواییها توجهی به سرزنشها و محدودیتهای کلیسا نمیکردند و کار خود را پیش میبردند.
«م��ردم جنوا که پایگاههای ارزش��مند بازرگانی در کافا 1و جاهای دیگر کریمه به دس��ت آورده
بودند ،سودمندترین تجارت غالم و کنیز را بین قبچاق و مصر رهبری میکردند و روی این حساب
عالقه داشتند که روابط دوستانهی خود را با قاهره حفظ کنند» (ساندرز.)130 :1361 ،
همزمان با مصر ،جنوا تجارت با ش��مال آفریقا را نیز گس��ترش داد .درحالیکه پیش از س��ال
 1160میالدی ارزش تجارت با شمال آفریقا هرگز به بیش از  500لیور نرسیده بود ،از سال 1161
و بعد از توافقنامهی اتوبونیس ِدآلبوکیس و عبدالمؤمن که پانزده سال حقوق جنواییها را تأمین
میکرد ،حجم تجارت به بیش از دو برابر ،یعنی  1057لیور ،افزایش یافت (;Knight, 1998: 35
.)krueger, 1933: 379-380
از روابط تجاری سیاسی مصر و جنوا مجموعهای از مکاتبات موجود است (Goitein, 1973
 .);Williamson, 2001: 13با همهی کوشش نگارنده ،وجود چنین مجموعهای در ارتباط با ایران
دورهی ایلخانی مشخص نشد.
ایلخانان میکوشیدند سیاستهای تجاری را بدون مالحظات سیاسی محض برگزار کنند ،اما
بخش��ی از تالشهای سیاسی نظامی ،در راس��تای امور تجاری (رضوی )225 :1390 ،و بخشی از
سیاستهای تجاری ،با در نظر گرفتن مسائل سیاسی نظامی انجام میشد.
در پی ش��روع درگی��ری ایلخانان و ممالیک و شکس��ت مغوالن ،توجه ویژهای به تس��لط بر
مس��یرهای ترانزیتی ،برای ضربه به طرف مقابل احساس شد .هدف از این اقدامات ،فشار اقتصادی
برای تضعیف دشمن بود .اولین مسیر مهم ،مسیر آسیای صغیر به بنادر مدیترانه بود .در  20رمضان
 657ه .ق ،بیبرس با لشکری انبوه وارد آناتولی شد و در روز جمعه 10 ،ذیالقعدهی سال  657ه .ق،
قشون متحد مغول و سلجوقی را شکست داد ([بینا] .)25 :1377 ،ایلخانان از این زمان تالش زیادی
برای تس��لط بر آناتولی از خود نش��ان دادند .خانم دکتر بیانی علت وقوع جنگ ماردین را کنترل
راههای ترانزیتی میداند (بیانی.)340 :1379 ،
آباقا احتماالً بعد شکست از ممالیک ،از جنواییها تقاضای یاری کرده است ،ولی «جمهوری
بازرگانی جنوا چون میخواس��ت از بازرگانی مدیترانه منافع اقتصادی خویش را تأمین کند ،میل
نداشت به مملوک مصر حمله برد و او را از خود برنجاند» (ساندرز.)130-129 :1361 ،
از این زمان ایلخانان به دنبال محدود کردن تجارت مصر و محاصرهی ممالیک بودند و راههای
1. Kaffa
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تجاری شمال که تجارت برده از آنها صورت میگرفت و راههای آبی اقیانوس هند که کاالهای
لوکس ،ادویه و ...در آنها حمل میشد مورد توجه قرار گرفتند.
ه��دف ایلخانان قطع صدور برده توس��ط جنواییها بود .در صورت توافق با آن دولتش��هر،
ایش��ان قادر به اعمال کنترل مؤثر بر تجارت مهم ممالیک با قلمروی اردوی زرین از طریق بس��فر
به مصر بودند ( .)Amitai, 1995: 62-65ش��اید دلیل پیش��روی و توجه به آسیای صغیر نیز همین
عامل بوده است .مسئلهی مهم در مناسبات تجاری ایلخانان و جنوا ،مناسبات چندجانبهی تجار آن
است .آنها همزمان با اردوی زرین ،مصر ،بیزانس ،صلیبیان و ایلخانان روابط تجاری داشتند .منافع
حاص��ل از تجارت بین قارهای چنان بود که اختالفات را به حاش��یه میراند .اگرچه در پارهای از
مواقع تالشهایی برای ضربه به منافع رقیب انجام میشد ،این اقدامات نیز مانند تالشهای ارغون
مقطعی بودهاند .سیاس��ت تحریم مصر در اروپا نیز طرفدارانی داش��ته است .گیوم آده که از سال
تودوم ،به عنوان دومین اسقف سلطانیه اعزام
 1322تا 1324م ( )724-722از سوی پاپ ژان بیس 
شده بود ،کتابی در مورد چگونگی ریشهکن کردن مسلمانان نوشت .وی با اشاره به فروش اسلحه
و برده به ممالیک ،کسانی را که با مسلمانان مراوده داشتند و یا به آنها اسلحه میفروختند ،پسران
زش��تکار کلیسا مینامد که به ظاهر به کلیس��ای کاتولیک اعتقاد دارند ،ولی در عمل آن را انکار
میکنند و باید مثل سابق از کلیسا طرد شوند .وی مینویسد باید جلوی مسیحیان زشتکاری چون
تجار جنوایی و عیس��ویان اس��کندریه را گرفت (جوادی .)128–127 :1351 ،این دیدگاه به طور
کلی توسط دولتشهرهای ایتالیایی نادیده گرفته شد.
بروز اختالفات میان ممالیک و جنوا برای پیش��برد سیاس��ت ایلخانان فرصتی مناس��ب ایجاد
میکرد؛ برای مثال پس از س��قوط طرابلس ،جنواییها دچار زیان هنگفتی ش��دند و برای جبران
خسارت ،یک کشتی بزرگ مصری را در آبهای مدیترانه تصرف و بندر طینه را غارت کردند.
سلطان مصر در پاسخ ،دروازههای اسکندریه را به روی تجار و کشتیهای جنوایی بست و آنها با
عجله درخواست آشتی کردند (رانسیمان.)488 :1386 ،
در دورهی ارغون تالش ش��د ضربهی شدیدی به تجارت مصر وارد شود و مسیر دریای سرخ
از کنترل تجار مصری خارج گردد .احتماالً مس��یحیان ارغون را تش��ویق به این اقدام کردهاند تا
«تمام جهازاتی را که از هندوس��تان میآمد بگیرد و نگذارند از طریق دریای س��رخ به مصر بروند
و مجبورش��ان کند که به هرمز در خلیج فارس بروند» (پیگولوس��کایا .) 356 :1349 ،به نوش��تهی
ابنعبری ارغون در فکر اجرای این طرح بود و به همین دلیل نهصد دریانورد و کشتیساز جنوایی
را به خدمت گرفت .وسایل و چوب مورد نیاز تهیه شد ،ولی نقشهی ارغون به دلیل درگیری بین
خود جنواییها بینتیجه ماند (.)Richard, 1968 :49
شکس��تهای نظامی از ممالیک نشان داد که استراتژی حربهی اقتصادی کارآمدتر است؛ در
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این راستا ایلخانان با اقداماتی میکوشیدند قدرت اقتصادی قاهره را به تبریز منتقل کنند (جوادی،
 .)14 :1351اروپاییان نیز متوجه شدند راه دریایی از خلیجفارس برای آنان بهصرفهتر است« .هدف
کشورهای اروپایی این است که کاالیی که از هندوستان میآید ،از ایران عبور کند و راه تجارت
مصر را ببندد و کاالها مستقیماً به بنادر مدیترانه برده شود» (اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و
جمهوری ونیز.)13-12 :1352 ،

 .10نتيجهگیری

رونق دولتش��هرهای دریایی ایتالیا اندکی پیش از جنگهای صلیبی و همکاری ایش��ان با امرای
اروپایی در جریان این جنگها ،فرصت مناسبی برای گسترش فعالیتهای تجاری در شرق فراهم
1
کرد .روابط نزدیک با امیرنش��ینهای صلیبی و بیزانس موجب شد جنواییها در بنادر شرق طالع
( )levantموقعیت برتر را به دست آورند.
همزمان با این وقایع ،نحوهی تجارت در جنوا از لحاظ روش و تشکیالت دچار تحول شد .با
ایجاد تش��کیالت صنفی و اتحادیههایی برای تجارت گروهی ،امکان نظارت و حمایت از اعضاء
فراهم شد .جایگزینی موافقتنامه و تضمین امنیتی به جای اماننامه ،توجه به تجارت را بیشتر کرد.
این تحول با تشکیل امپراتوری مغول که بر سرزمینهای پهناوری از اقیانوس آرام تا اروپای شرقی
سیطره داشت ،تکمیل شد و به گسترش تجارت بینقارهای انجامید.
ش��یوهی مغول در حمایت از تجارت ،به عنوان سنت در حکومت ایلخانان تداوم یافت .توجه
ایلخانان به تجارت به دلیل نیازهایش��ان و س��ود فراوان آن بود .قرار گرفتن ایران در مسیر جادهی
ابریش��م که به بنادر دریای سیاه و مدیترانه منتهی میشد ،به بهرهمندی ایلخانان از مزایای تجارت
قارهای انجامید .همچنین حمایت حکومتهای مس��یر تجاری ،مانند بیزانس از تجار جنوایی ،این
روند را سریعتر کرد.
با اینکه ایلخانان میکوش��یدند امور تجاری را فارغ از مس��ائل سیاس��ی انجام دهند ،بخشی از
سیاس��ت تجاری آنها در چارچوب مالحظات سیاس��ی انجام میشد .شکس��ت ایلخانان در شام
موجب ش��د به دنبال متحدانی در برابر ممالیک باش��ند .با توجه به نیاز ممالیک به آهن و برده ،در
صورت جلب نظر جنواییها ضربهی مهمی به ستون فقرات سپاه مصر وارد میشد .تالشهایی نیز
برای ضربه به مس��یر تجاری دریای سرخ انجام میشد تا راه تجاری این مسیر به قلمروی ایلخانان
تغییر یابد .این استراتژی ایلخانان به دلیل سود سرشار حاصل از تجارت با مصر ،با استقبال چندانی
از سوی جنواییها مواجه نشد .تجار جنوایی جز در موارد اختالف با ممالیک ،تمایلی به همکاری
از خود نشان ندادند ،اما این موضوع مانع تداوم روابط تجاری دو طرف نشد.
 .1بنادر شرق دریای مدیترانه از یونان تا مصر.
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