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چکیده
بررسی تاریخ ایران نشان میدهد که چگونگی دسترسی به دریا و اجرای حاکمیت بر آبهای آزاد ،همواره یکی از برنامههاای
مهم در سیاست خارجی دولتهای حاکم بر این کشور بوده است .موقعیت جغرافیایی ایران و همجواری یاا نددیکای باه دریاا در
شمال و جنوب ،برای دوتهای حاکم بر ایران این امکان را فراهم میکرد تا عالوه بر حفظ امنیت دفااعی خاود ،ن اش فعاالی در
روند گسترش تجارت بینالمللی ایفا کنند.
دولت ایلخانان مغول در قرن هفتم قمری/سیددهم میالدی ،در سرزمین پهناور ایران مست ر شد که از جیحون در شرق تا فرات
در غرب و از کرانه جنوبی دریای سیاه در شمال تا خلیج فارس در جنوب گسترده بود .این دولت با اجارای سیاسات دریاایی در
مناسبات خارجی ،توانست یکی از بازیگران اصلیِ تجارت بینالمللی در اواخر قرون وسطی شود .مؤلفههای این سیاسات دریاایی
عبارت بودند از :حاکمیت بر قف از و انتخاب آذربایجان به عنوان تختگاه؛ حاکمیت بر بینالنهرین برای سالطه بار راههاای تجااری
دریای سرخ و اقیانوس هند؛ نفوذ در آناتولی و آسیای صغیر برای در اختیار گرفتن بناادر جناوبی دریاای سایاه .اجارای سیاسات
دریایی توسط ایلخانان ،پیامدهای مهمی به همراه داشت که مهمترین آنها کنتارل راههاای بازرگاانی شارق و غارب و رقابات باا
اردوی زرین و ممالیک ،ارتباط مست یم با دولتهای تاجرپیشه حوزه مدیترانه و همچنین ،گشایش راه بازرگانی طرابوزان به هرماد
و از آنجا به اقیانوس هند و دریای چین که این امر در تاریخ تجارت بینالمللی ،از رویدادهای بدرگ به شمار میرود.
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ،ن ش سیاست دریایی ایلخانان را در تحوالت تجاارت دریاایی شارق و غارب بررسای
میکند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ایلخانان با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی ایاران و دیللماسای فعاال ،ناه تنهاا در
م ابل اتحادیهای از رقیبان و دشمنان منط های ایستادگی کرده ،بلکه در اتصال حوزههای تجارت دریایی مدیترانه و دریاای سایاه و

اقیانوس هند ن ش اساسی ایفا کردند.
واژههای کلیدی :ایلخانان ،سیاست دریایی ،اردوی زرین ،ممالیک ،دریای سیاه ،مدیترانه.

 استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز (نویسنده

مسئول)afazlinejad@yahoo.com .
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مقدمه

ویااژه حااوزه قف اااز و دریااای ساایاه ،ماای پااردازد و

پژوهش حاضر به چگونگی شکل گیاری سیاسات

پیامدهای این سیاست بر گساترش تجاارت دریاایی

دریااایی ایلخانااان و ن ااش آن در روناا تجااارت

شرق و غرب را ارزیابی می کند .ایلخانان مغول مانند

بین المللای ،در قارن سایددهم میالدی/هفاتم قماری

سااایر اولااوس هااای خاناادان چنگیاادی ،برخاسااته از

می پردازد .این دوران از منظار تحاوالت گساترده در

سرزمین هاای محصاور در خشاکی و فاقاد هرگوناه

تجارت دریایی و پیش درآمد اکتشافات جغرافیایی در

تجربه سیاست و تجارت دریایی بودند؛ بنابراین ن ش

قرن های بعاد ،در تااریخ اروپاا و جهاان ،جایگااه و

و موقعیت جغرافیایی ایران ،باه عاالوه تحاوالت در

اهمیت ویژه ای دارد .در قرن سایددهم میالدی/هفاتم

روابط دولت های آسایای غربای و حاوزه مدیتراناه،

قمری ،دو کانون مهم تجاارت دریاایی در جناوب و

موجب شد تا دولت ایلخانان از فرصت های به دست

شمال اروپا شکل گرفت و راه خود را به دیگر مناط

آمده ،برای اتصال ایران به شبکه های تجاری شارق و

جهان گشود .کانون نخست حوزه دریای مدیتراناه و

غرب استفاده کنند .این م اله در ارتبااط باا موضاو

فعالیت های گسترده تجاری دولت شهرهای ایتالیایی،

پیشِ رو ،درصدد آن است تا به دو سؤال پاسخ دهد:

به ویژه ونید و جنوا ،بوده و کا نون دوم حوزه دریای

 .9مؤلفه های سیاست دریایی دولات ایلخاناان در

بالتیک و شکل گیری اتحادیاه بازرگاانی هانساایی و

ایران کدام بودند؟

فعالیت شهرهای شمالی آلمان بود .هم زماان باا ایان

 . 9سیاست دریایی ایلخانان چه پیامادهایی بارای

رویدادها ،تهاجم مغوالن و فتح مناط گساتردهای از

ایران و تجارت بین المللای در اواخار قارون وساطی

شرق آسیا تا غرب روسیه ،تغییرات وسیعی در روابط

داشت؟

شرق و غرب و مبادالت تجاری بین المللی را موجب

بررسی پژوهش های مرتبط با م الاه حااکی از آن

شاد .تسسا یس املراتااوری مغاولی در چاین و امنیاات

است که تاکنون پژوهش مست لی در ارتبااط باا ایان

حاوزه دریاای چاین ،باه رشاد و گساترش تجاارت

موضو  ،در داخل و خارج ،صورت نگرفته است .باا

دریایی در این منط ه و در واقع ،شکل گیاری کاانون

این حال ،در م االت و تسلیفاات مرباو ط باه تجاارت

سوم تجارت دریایی انجامید .در آسیا مغوالن عاالوه

ایلخانان با سایر دولت ها ،مطالاب ارزشامندی دیاده

بر چین ،به تصرف دو سرزمین وسایع دیگار ،یعنای

می شود که حاکی از رویکارد فعاال ایان دولات ،در

ایران و روسیه ،دست زدند .تسسایس دولات مغاولی

عرصه روابط بین المللی است.،

ایلخانان در ایران و رقابت باا دولات هاای منط اه و

کریمی و رضایی ( ) 9329به روابط تجاری ایاران

اولوس های دیگرِ خاندان چنگیدی ،به ویاژه اولاوس

و جنوا در دوره ایلخانان پرداخته و به ویژه ،به ن ش

خاناادان جااوچی در روساایه ،باار تحااوالت تجااارت

دولت های همجوار مانند اردوی زریان و بیادانس و

بین المللی تسثیر نهاد؛ در نتیجاه کاانون هاای تجاارت

ممالیک و همچنین ،راه های ارتبااطی در ایان زمیناه

دریایی ،یعنی اقیانوس هند و دریای چین و همچنین

توجه کرده و آن ها را بررسی کرده اند.

حوزه مدیترانه ،در شرق و غرب به یکدیگر پیوستند.

دِ کوسمو ( ،) 9005از پژوهشگران به نام در زمینه

این پژوهش باه چگاونگی و علال شاکل گیاری

تاریخ مغوالن و تجارت شرق و غرب ،در م اله خود

سیاست دریایی ایلخانان در منط ه آسیای غربای ،باه

بر اساس دو م وله همگرایای و برخاورد ،باه مسائله
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تجارت دولت های ذی نفع در حو زه دریای سیاه ،در

ایمیل قونا ق به اوکتای و مغولساتان باه تولاوی داده

عصر املراتوری مغول پرداخته است .موضو تجارت

شد (جوینی .) 919/9 :9331 ،با زمامداری منگوقاآن،

برده در این دوره ،ن اش مغاوالن روسایه در دریاای

تغییراتی در این ت سیم بندی ایجاد شاد کاه تاسثیرات

سیاه و بازرگانی جمهوری های ایتالیاایی و همچناین

پایداری بر مناسبات خاندان چنگید گذاشت .در سال

اهمیت شهر تبرید از جمله مطالب ارزشمند این م اله

 459ق 9953/م ،منگوقاآن پس از تشکیل قوریلتاایی

است.

از بدرگان مغول ،بارادر خاود هالکاو را ماسمور فاتح

مالویست ( ) 9231به روابط بازرگانی باین حاوزه

سراسری ایران و دیگر مناط غربی کارد .دو قلمارو

دریای سیاه و حوزه دریای بالتیاک پرداختاه و تاسثیر

همسایه ایران ،یعنی دشت قبچاق یا اردوی زرین در

مغوالن را در این باره بررسی کرده است .محور م اله

روسیه و اولوس جغتای در ماوراءالنهر ،پیش از ایان

او درباره داد و ستد اقوام شامالی اروپاا باا مردماان

به تصرف فرزندان جوچی و جغتای در آمده بود.

پیرامون دریای سیاه است؛ اما از طری آن می توان به

هالکو ابتدا به اهداف اولیه خود ،یعنای سارکوب

ن ش بازرگانان ایرانی قلمرو ایلخانان ،در تجارت باا

اسماعیلیان و براندازی خالفت عباسی و به طور کلی

مناط دور دست شمالی پی برد.

فتح سراسری ایاران جاماه عمال پوشااند؛ سالس باا

اثر سیوسیلتن ( )9099از پژوهش هاای ارزشامند،

انتخاب مراغه به عنوان تختگااه ،در عمال حاکمیات

در زمیناه تجاارت دریاایی مغاوالن اسات .نویساانده

ایلخانان بر آذربایجان و نواحی اطاراف آن را تببیات

تجارت دریای سایاه در قارن سایددهم و چهااردهم

کرد .این موضو موجب بروز اختالف میان ایلخانان

میالدی و ن ش مغوالن اردوی زرین در ایان بااره را

و اردوی زرین ،بر سر ادعای حاکمیت بر قف از شاد

بررسی کرده اسات .بخاش هاایی از ایان کتااب ،باه

کااه تااا پایااان دولاات ایلخانااان ادامااه یافاات و باار

تجارت و رقابت با ایلخانان نید پرداخته است.

شکل گیری سیاست دریایی ایلخانان ،در حوزه دریای
سیاه ،تسثیر بسیاری نهاد .خان های اردوی زرین مدعی

مؤلفه های سیاست دریایی ایلخانان

حاکمیت بر تمام قف از و آذربایجاان بودناد و ادعاای

الف .حاکمیت بر قفقاز جنوبی و انتخاب آذربایجان به

خود را به ت سیم بندی چنگیدخان مستند می کردناد .از

عنوان تختگاه

منابع آرشیوی یا تاریخی اردوی زرین هیچ اثری بااقی

پس از فتوحات مغوالن ،املراتوری خاندان چنگید

نمانده است؛ زیارا در لشکرکشای تیماور باه سارای،

در برگیرنده سرزمین های پهناوری بود کاه از کاره و

پایتخاات آن دولاات ،در سااال  123ق 9325/م تمااام

چین در شرق تا اوکراین در غارب روسایه را شاامل

آرشیوها سوزانده شدند ).(Hartog, 1996: X , XI

می شد .بر اساس س نت مغاولی ،چنگیدخاان پایش از

در منابع فارسی نید ،هیچ نشانه ای مبنی بر اعطای

مرگ خاود در ساال  491ق 9991/م ،قلمارو تحات

قف از و آذربایجان به خاندان جوچی ،از سوی چنگید

فرمانروایی و اراضای فاتح شاده را باین فرزنادانش

و جانشینان او نیست ،جد آنکه این منابع به تصارف

ت سیم کرد .از ترکستان شرقی و خوارزم تاا اقصاای

مناط دشت قبچااق و والیاات بلغاار ،آس ،روس و

بلغار به جوچی ،فرزند بدرگ تر ،داده شد .از اویغاور

آالن از سوی باتو اشااره کارده اناد (جاوینی:9331 ،

تا سمرقند و بخارا به جغتاای واگاذار شاد .ناواحی

419/3؛ جوزجااااااانی .)915/9 :9332 ،وصاااااااف
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می نویسد :خاندان جوچی دائم تا ارّان مای تاختناد و

اجتناب ناپذیر می کرد .به ویژه آنکه شهرهای سااحلی

مدعی ارّان و آذربایجان شده بودند (وصااف:9942 ،

و همجوار با دریای سیاه ،در قلمرو اردوی زرین ،به

 50/9و  .) 59البته مورخان دولت ممالیک ،باه علات

مراکد مهم مبادالت بازرگانی و است رار تااجرانی از

دشمنی با ایلخانان ،ادعای خاندان جوچی را بر قف از

کشورهای مختلف ،از جمله ونید و جنوا ،تبدیل شده

و آذربایجان تسییاد کارده اناد (ال ل شاندی9339 ،ق:

بودند؛ به عنوان نمونه ،شبه جدیره کریماه در شامال

 303/1و  .)302ا لعمری ضمن محال شابهه دانساتن

دریای سیاه ،ن ش اساسی در رون مبادالت بازرگانی

این ادعاا ،جاناب خانادان جاوچی را گرفتاه اسات

اردوی زرین با مدیترانه و بالتیک ایفا می کارد .شاهر

(العمری.)953/3 :9219 ،

آزوف ) (Azovاز مراکااد مهاام تجاااری در ساااحل

صرف نظر از اختالف منابع ،گفتنی است که پیش

شمالی دریا ی سیاه بود که باه ویاژه جناوایی هاا ،در

از فتح ایران توسط ایلخانان ،خاندان جوچی بر قف از

آنجا دفاتر بازرگانی داشاتند .ابان بطوطاه اطالعاات

و آذربایجان اعمال نفوذ می کرد؛ اما به طور رسامی،

ارزشمندی از رون تجارت در این شهر ارائاه کارده

آن مناط متعل به آن ها نبو د .با فاتح ایاران ،منااط

است (ابن بطوطه 395 :9331 ،تا .)391

مذکور بخشی از قلمرو ایلخاناان شاده و اهمیات آن

بناادر کافااا ) (Caffaیااا فئودوساایای امااروزی

هم از نظر مراتع وسیع و هم از نظر راه های کااروانی

) ، (Feodosiaاز بنادر مهم تجااری اردوی زریان بار

و گذرگاه هاای کوهساتانی ،موجاب ادعاای خانادان

ساحل شمالی دریای سیاه نیاد ،اقامتگااه تااجرانی از

جوچی و تشدید اختالف میان آن ها و ایلخاناان شاد

کشااورهای مختلااف از جملااه ایتالیااا و لهسااتان و

).(Martin,2007:159-160

ارمنستان باود )  . (Malowist,1937: 39همچناین بار

بدین ترتیب ،با تسلط ایلخانان ب ر ایران و انتخاب

اساس گدارش روبارو ،،شاهر ساودا ،یاا ساولدایا

آذربایجااان بااه عنااوان تختگاااه ،مرزهااای شاامالی آن

) (Soldaiaدر جنوب شبه جدیاره کریماه ،مباادالت

دولاات از داغسااتان در کنااار دریااای خاادر تااا بناادر

گسترده ای با شرق و غرب و سارزمین هاای شامالی

سامسون در جناوب دریاای سایاه گساترده شاد کاه

داشت ) . (Rubruck,1900: 44-45ضمن اینکه شاهر

سرزمین های ارّان و آذربایجان ،ارمنستان ،بخش هایی

ساارای ) ، (Saraiپایتخاات اردوی زریاان ،یکاای از

از گرجستان و قلمارو سالجوقیان آنااتولی را در بار

باشکوه ترین مراکد سیاسای و اقتصاادی آسایا در آن

می گرفت (سازمان ن شه بارداری کشاور.)23 :9331 ،

زمان بود؛ چنان که تا سالیان بعد ،شکوه و عظمت این

همچنین با سالطه ایلخاناان بار سالجوقیان آنااتولی،

شهر در دوره مغوالن ،زباندد مسافران و مورخان بود.

شهرهای سیس و قبارس و طراباوزان نیاد کاه جادو

اباان عربشاااه ،مااورخ دوره تیمااوری ،ماای نویسااد:

ارمنستان بدرگ یا «ارمنیه االکبار» بودناد ،باه قلمارو

شکوهمندی این شهر در دوره مغوالن ،موجاب شاد

ایلخانان افدوده شدند (مستوفی قدوینی.)53 :9339،

که هر که را فضیلتی در هنر و ادب بود ،باه آن روی

با توجه به تسلط اردوی زرین بر شهرها و بناادر

آورد (ابن عربشاه.)33 :9313 ،

مهمی ا ز قف از شمالی و اراضی و کرانه هاای شامالی

خان های اردوی زرین بارای سالطه بار مباادالت

دریای سیاه ،رقابت میان دو دولت ایلخانان و اردوی

بازرگانی چین تا مدیترانه ،تصرف آذربایجان به ویژه

زریاان ،شااکل گیااری سیاساات دریااایی ایلخانااان را

تبرید را جدو برناماه اصالی خاود قارار داده بودناد.

شکلگیری سیاست دریایی ایلخانان و پیامدهای آن بر تجارت بینالمللی اواخر قرون وسطی 301/

ایل خانان ایران نید بارای کنتارل راه هاای بازرگاانی و

 933 :9350تااا  .) 935باادین ترتیااب ،ایلخانااان بااا

مبادله با مدیترانه ،ناچار به اتخاذ سیاست دریایی ،در

انت خاب آذربایجان به عنوان تختگاه و دفاا از معاابر

حوزه دریای سیاه بودناد .یکای از مؤلفاه هاای ایان

قف از ،در برابر تهاجم های اردوی زریان ،باه سامت

سیاست ،حفظ قف از و اراضای باین دریاای خادر و

استحکام پایگاه خود در حوزه دریای سایاه و ایجااد

دریای سیاه بود.

سیاست دریایی در آن منط ه روی آوردند.

مسئله قف از و تسلط بر راه های تجاری آن ،عامل
اصلی نبردهای میان اردوی زرین و ایلخانان بود کاه

ب .حاکمیت بر بین النهرین و قطع راه هاای بازرگاانی

از ابتدای تسسیس دولت ایلخانان آغااز شاد .وصااف

ممالیک مصر

پس از ذکر رویادادهای جنا  ،از مجاازات تااجران

ویژگی دیگر سیاسات دریاایی ایلخاناان ،تاالش

اردوی زریاان در تبریااد و تصاااحب امااوال آن هااا و

برای کنترل مسیرهای ارتبااطی کااروانی باه مصار و

همچنین ،تالفی برکای در کشتن تاجران ایرانی خبار

فشار بر دولت ممالیاک باود .هام زماان باا تسسایس

می دهاد (وصااف9942 ،ق 50/9 :و  .) 59ماارکوپولو

حکومت ایلخاناان در ایاران ،مناسابات میاان اردوی

نیااد ضاامن آنکااه هالکااو را ارباااب تاتارهااای لواناات

زریاان و ممالیااک مصاار برقاارار شااد کااه یکاای از

) ،(Levantیعنی سرزمینهای شرق مدیتراناه تاا آسایای

انگیده های ارتباط میان آن ها وجود دشامن مشاتر،،

صغیر و برکای را پادشاه تاتارهای دریای سیاه میخواناد،

یعن ی ایلخانان ،بود .برکای ،فرمانروای اردوی زریان،

انگیده نبرد آنها را اختالف بر سر تصاحب ایالت حائال

به عنوان نخستین حاکم مسالمان خانادان مغاول ،باا

میان آن دو تل ی میکند ).(Polo, 1871: 2/424

الملک الظاهر (بیبرس) پیمان دوستی برقرار کارد .او

در دوره ایلخانان بعدی نید ،مسئله ارتباط با دریای

طی نامه ای به الملک الظاهر ،ضمن اعاالم مسالمانی

ساایاه و تجااارت منط ااه ،همااواره موضااو اصاالی

خود و مخالفت باا هالکاو ،باه واساطه قتال خلیفاه

منازعات با همسایه شمالی باود؛ چناان کاه در زماان

عباسی ،اتحاد با ممالیک را برای جن

با خاان کاافر

غاازان ( 421تااا  103ق 9921/تااا  9303م) توقتااای،

خواستار شد (الم ریدی.)125/9 :9251 ،

فرمانروای اردوی زرین ،رسوالنی به تبرید فرساتاد و

از اهداف اصلی هجوم هالکاو باه ایاران تصارف

ادعای حاکمیت بر ارّان و آذربایجاان را کارد .پاساخ

سرزمین های غربی ،از جملاه باین النهارین و شاام و

غازان این بود « :بحث انتدا آن به زبان شمشیر ایاراد

مصر بود؛ بنابراین ،جن

میاان ایلخاناان و ممالیاک

باید کرد» (وصاف9942 ،ق 323/1 :و  .) 322در دوره

اجتناب ناپاذیر مای نماود .از ساوی دیگار ،سارزمین

اولجایتو نید ،ادعاای تصااحب آذربایجاان باه قصاد

اردوی زرین و اراضی دشت قبچاق منبع اصلی تسمین

گشایش راه های تجاری را اوزبک ،فرمانروای اردوی

نیروی نظامی ممالیک بود .سران دولات ممالیاک در

زرین ،مطرح کرد که با بی تاوجهی اولجاایتو مواجاه

اصاال ،از بردگااان ترکاای مغااولی بودنااد و بیباارس،

شاااد (ال اشاااانی .) 914 :9331 ،در دوره ابوساااعید،

فرمانروای آن ها ،از دشت قبچاق برای خدمت نظامی

میاان دو

به مصر برده شده بود؛ بنابراین یکی از سیاست هاای

دولت انجامید که با درایت امیر چوپان ،فرمانده سلاه

ایلخانان برای م ابله با ممالیاک ،تسالط بار راه هاای

ابوسعید ،نیروهای اوزبک دفع شادند (حاافظ ابارو،

ارتباطی میان م صر با سایر منااط شارق مدیتراناه و

اختالفات بر سر مناط ی از قف از باه جنا
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آسیا بود .با این هدف ،هالکاو پاس از فاتح ایاران و

توجیه پذیر مای نماود .دولات هاای مهام ایان منط اه

بااین النهاارین و بخااش هااای بساایاری از آناااتولی ،راه

سالج ه روم و املراتوری بیدانس ،یا به عبارتی «روم

خشکی میان ممالیک و اردوی زرین را مسدود کارد.

اتابکی و روم شرقی» (بیاانی ) 359/3 :9315 ،بودناد.

این مسئله موجب توجه دولت ممالیک به گشودن راه

سالج ه روم عالوه بار در اختیاار داشاتن شاهرهای

دریایی قسطنطنیه و حوزه دریای سیاه شاد .م ریادی

مهمی نظیر ارزروم و ارسنجان ،بر دو بندر سامساون

درباااره ارسااال ساافرا و هاادایای گران یماات و آغاااز

و سینوپ در جنوب دریای سیاه تسلط داشتند .آن ها

مبادالت میان ممالیاک و اردوی زریان پاس از ایان

در سال  499ق 9991/م بندر سینوپ را باه تصارف

رویاادادها گاادارش کاارده اساات (الم ریاادی:9251 ،

درآوردنااد و از طری ا آن ،راه خااود را بااه تجااارت

 .) 121/9واکنش ایلخانان در برابر اقدامات دولت های

دریایی اروپا گشودند .ایان دوره ،یعنای اوایال قارن

متخاصم ،ت ویت نفوذ خود بر راه های دریایی منتهای

سیددهم میالدی/هفتم قمری ،دوره درخشان آنااتولی

به مدیترانه ،هام زماان باا بساتن مسایرهای کااروانی

شناخته می شود ).(Bedrosian,1997: 241-271

خشکی منتهی به شام و مصر بود .هالکو با توجه باه

با تسسیس دولت ایلخاناان ،عدالادین کیکااوس و

مسموریت خود که از جانب منگوقاآن ،دستور اجارای

رکن الادین قلایچ ارساالن ،از فرزنادان غیاا الادین

قوانین چنگیدی از سواحل آمودریا تا اقصای مصر را

کیخساارو ساالطان ساالجوقی روم کااه در سااال 411

داشت (فضال اهلل همادانی ،)211/9 :9313 ،سیاساتی

ق 9912/م درگذشاااته باااود ،تبعیااات از هالکاااو را

اتخاذ کرد که هادف از آن ،تسالط بار راه هاای مهام

پذیرفتند و هالکاو حکومات آنااتولی را میاان آن دو

تجاری بود .راه ها یی که هم اقیانوس هند را به شارق

ت سیم کرد .بر این اساس ،از حدود قیصریه تا ساحل

مدیترانه پیوند می داد و هم از طری قف ااز و دریاای

آنتالیا باه سالطان عدالادین و از سایواس تاا سااحل

سیاه ،با دولت های مسیحی اروپایی مرتبط می ساخت.

سینوپ و سامسون به سلطان رکن الدین تعل گرفت

به عبارت دیگر ،هادف از اجارای سیاسات دریاایی

(آقسرایی 49 :9349 ،و  .) 49بناابراین ،قارار گارفتن

ایلخانااان ،محااروم کااردن ممالیااک از ورود بردگااان

ایاان دولاات در ماادار ساالطه ایلخانااان باارای کنتاارل

جوان برای ت ویت بنیه نظامی خود ،در کناار خاارج

راه های خشکی و دریایی آنااتولی و امنیات گاذرگاه

کردن این دولت از گردونه مناسبات تجاری شارق و

بسفر و دسترسی به مدیترانه اهمیت بسیاری داشت.

غرب بود.

املراتوری بیدانس دولت دیگری باود کاه از نظار
ایلخانان ،می بایست در اجرای سیاست دریایی دست

ج .نفوذ در دولت های آسیای صاییر و حاکمیات بار

کم مانعی ایجاد نمی کرد .هم زمان با تسسیس حکومت

آناتولی

ایلخانااان ،املراتااوری بیاادانس بااه دساات خاناادان

دیللماسی ایلخانان در ارتباط باا آسایای صاغیر و

پالئولوگ افتاد .میخا ئیال هشاتم در دوران حکومات

آناااتولی ،مبتناای باار ساالطه باای واسااطه یااا نفااوذ در

خود ( 9952تاا  9939م 453/تاا  439ق) ،باا اتخااذ

دولت های کرانه جنوبی دریای سیاه بود .با توجه باه

سیاست موازنه قوا با ساه دولات ایلخاناان و اردوی

تسلط دولت اردو ی زرین بر سواحل شمالی و شرقی

زرین و ممالیک ،موقعیت خود را اساتحکام بخشاید.

دریااای ساایاه ،سیاساات ایلخانااان در ایاان زمینااه

او در ابتدا ،متحاد هالکاو و اباقاا شاد .در موقعیات
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جن های صلیبی ،اتحاد میان ایلخانان غیر مسلمان و

) .Benjamine of Tudela,1973: 264

بیدانسی های مسیحی ،در م ابل ممالیاک ،منط ای باه

عااالوه باار دولاات هااای بیاادانس و ساالجوقیان،

نظر می رسید؛ اما وجاود دولات مغاولی مسالمان در

ارمنستان و گرجستان نید در مدار سیاسات ایلخاناان

اردوی زرین ،وضاعیت را بارای املراتاوری بیادانس

در حوزه دریای سیاه قرار داشتند .در یکای از اساناد

پیچیده کرده باود ) . (Nicol, 1999: 81-82میخائیال

ونیاادی کااه حاااکم ونیااد بااه پاااپ بونیفاااس هشااتم

هشتم با به ازدواج درآوردن دختران [نامشرو ] خود

) ) Boniface VIIIنوشته ،به سیاست غازان در اتحاد

با خان هاای مغاول در ایاران و اردوی زریان ،بارای

با ارمنستان و گرجستان ،برای فشاار وارد کاردن باه

حفظ این توازن تالش کرد .او هم زماان ،باا ممالیاک

مصر اشاره شده است (کتابخانه مرکدی و مرکد اسناد

مصر نیاد رواباط دوساتانه ای برقارار کارد (کریمای،

دانشگاه تهاران .) 99 :9359 ،مناابع ارمنای نیاد ایان

 .) 53 :9329با این حال ،املراتور در میان همساایگان

موضو را تسیید کرده اند .در نبرد غازان باا ممالیاک،

و دولاات هااای رقیااب ،تاارجیح ماای داد کااه روابااط

ارمنی ها در شمار متحدان ایلخان بودند و در دفا از

نددیک تری با ایلخانان داشته باشد .او در یک نمونه،

اسااتحکامات ماارزی در جنااوب ،بااا ممالیااک م ابلااه

فرستادگان دولات ممالیاک را باا ایان اساتدالل کاه

می کردند )  . (Payaslin, 2007: 96در مناابع ارمنای،

همجواری با ایلخانان برای او اهمیات فراوانای دارد،

به ن ش ارمنی ها در ارتباط تجاری ایران باا مدیتراناه

نلذیرفت ) .(Amitai-Preiss,2004: 92

از طری تبرید به مالزگرد ،ارزروم و بندر طراباوزان

تااسثیر سیاساای اقاادامات ایلخانااان باار تصاامیمات

در جنوب دریای سایاه توجاه شاده اسات .تااجران

میخائیل هشتم ،امل راتاور بیادانس ،تاا آنجاا باود کاه

ارمنی در تبریاد حضاور فعاالی داشاتند و باا دولات

هالکو توانست در ساال  440ق 9949/م ،از تشاکیل

شهرهای ایتالیایی به مبادله کاال مای پرداختناد .گاروه

اتحادیه دشمنان متشاکل از اردوی زریان ،ممالیاک،

بسیاری نید به عناوان متارجم ،در خادمت ایلخاناان

جنااوایی هااا ،بیاادانس و حتاای ساالجوقیان آناااتولی

بودند ).(Bedrosian, 1997: 241-271

جلوگیری کند .سلجوقیان آناتولی باه علات جادایی
عدالدین کیکاوس از هالکو ،به این اتحادیاه پیوساته

پیامدهای سیاست دریایی ایلخانان

بودند .اتحاد این دولت هاا کاه در قااهره گارد آماده

الف .سلطه بر مسیرهای ارتباطی شرق و غرب

بودند و هدف آن ها تالش برای قطع ارتباط ایلخانان

پیش از حاکمیت ایلخانان بر ایران ،مغوالن روسیه

با دریای سیاه و مدیترانه از طریا آنااتولی باود ،باه

راه مهم بازرگانی قف از به آناتولی و دریاای سایاه را

علت فشار هالکو بر میخائیل هشتم و جدا ساختن او

در اختیار داشته و از این طریا  ،راه هاای بازرگاانی

از دیگران درهم شکسات ) .(Ciociltan, 2012: 242

شرق و غرب را در کنترل خود داشتند .کااروان هاای

بادین ترتیاب ،راه نفاوذ ایلخاناان در آسایای صاغیر

بازرگانی از قف ااز باه سارای و از آنجاا باه آسایای

هموارتر شد و ارتباط تجاری آن ها با حاوزه دریاای

مرکدی رفت و آمد مای کرد ناد و تاا شارق دور ،باه

ساایاه و مدیترانااه افاادایش یافاات .گاادارش مسااافران

فعالیاات مشااغول بودنااد .در کتاااب راهنمااای ساافر

درباره حضور چشمگیر تاجران ایرانی در بیدانس ،در

اروپایی ها به مشرق زمین کاه فرانچساکو بالادوچی

ایاان دوره ،تاییاادی باار ایاان نکتااه اساات (Rabbi

پگولااوتی )  (Francesco Balducci Pegolottiدر
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حدود سال  9310م 119/ق نوشته ،بر امنیت و رونا

(کتابخانه مرکدی و مرکد اسناد دانشگاه تهاران:9359 ،

این راه تا آسیای مرکدی تسکیاد شاده اسات .ایان اثار

 99و .)93

تجربه بازرگانانی را که از ایان مسایر باه شارق رفتاه

ایلخانان پس از تسلط و نفوذ بار کراناههاای جناوبی

بودنااد ،باارای مسااافران دیگاار شاارح داده اساات

دریای سیاه در آناتولی و حاکمیت بر قف ااز جناوبی ،راه

).(Rossabi,1993: 355-356

شمالی را هم بر دولت ممالیک بساتند .از آن پاس ،تنهاا

با سلطه ایلخانان بر قف از جنوبی و آناتولی ،حاکمیت

راه های ارتبااطی ممالیاک باا شارق و شامال ،یکای راه

انحصاری اردوی زرین بر این مسیر تجااری باه چاالش

اقیانوس هند به دریای سارخ باود و دیگاری ،راه شامال

کشیده شد .هدف اصلی ایلخانان ،تحت فشار قارار دادن

دریااای ساایاه بااه مدیترانااه .راه دوم مساایر اصاالی انت ااال

مغوالن روسیه و قطع دسترسی آنها به گاذرگاه بسافر و

بردگان از دشت قبچاق به مصر بود.

همچنین ،مسیر مدیترانه به مصر بود .برتاری ایلخاناان در

ایلخانان بارای کنتارل راه جناوبیِ اقیاانوس هناد باه

این زمینه ،به علت موقعیت آنها در تواناایی دخالات در

دریای سرخ ،به استخدام کشتیسازان جنوایی و سااخت

حوزههای نفوذ بیدانس در آناتولی و ناتوانی اردوی زرین

کشتی در بغداد اقدام کردند تا باا بساتن باابالمنادب و

بود که هیچ مرز مشترکی با بیدانس نداشات .از گادارش

قطع جریاان کاالهاای ورودی از هناد باه مصار ،مسایر

هتوم ارمنی چنین استنباط میشود که تسلط ایلخاناان بار

ارتباطی ممالیک را به اقیانوس هند مسادود کنناد .گیاوم

راههای قف از ،عامل اصلی موف یت آنهاا در جنا هاای

آدام سار ( ،)Guillaume Adamاسا ف سالطانیه کاه در

متعدد با اردوی زرین بوده است ).(Hetum,2004: 3/47

طول جن های صلیبی نگران سوءاساتفاده جناواییهاا و

با این حال ،اردوی زرین به علت حاکمیت بر دشتهای

خواستار همکاری بیشتر ونیادیهاا باا ایرانیاان باود ،در

وسیعی از شمال دریای سیاه تا شمال دریاای خادر و در

گدارشهای خود به پاپ ،به این رویادادها اشااره کارده

امتداد آن تا آسیای مرکدی ،از موقعیت ارزشامندی بارای

است ).(Ciociltan,2012: 83

رقابت با ایلخانان و تغییر اوضا برخوردار بود.

سیاست دریایی ایلخانان همچنین ،راه خشکی شارق

اجرای سیاست دریایی ایلخاناان ،در م ابال ممالیاک،

و غرب را که با راه باستانی ابریشم منطب بود ،پیوند داد.

موف یت بیشتری به همراه داشت .هدف اصالی ایلخاناان

در واقع ،تسلط ایلخانان بر طراباوزان در سااحل جناوبی

در این اقدام ،قطع ارتباط دولت ممالیک با اردوی زریان

دریای سیاه موجب شد مسیر ارتبااطی دریاای سایاه باه

و ممانعت از انت ال برده و کاال از طری دشات قبچااق و

تبرید و از آنجا به شهرهای قدوین ،ری ،مرو ،سامرقند و

منط ه قف از به مدیتراناه و مصار باود .ایلخاناان پاس از

شهرهای ماوراءالنهر و ترکستان تا شرق دور متصل شاود

تصرف بغاداد و حاکمیات بار باینالنهارین ،راه دریاایی

و بسیاری از بازرگاناان و مساافران از ایان مسایر ،بارای

جنوب را از اقیانوس هند و خلیج فارس به عراق و شام،

رفت و آمد استفاده کنند.

بر روی دولت ممالیک قطع کردناد .بار اسااس یکای از
اسناد ونیدی که به ارتباط تجاری ایاران باا ونیاد مرباوط

ب .ارتباط مستقیم تجاری با حوزه دریای مدیترانه

است املراتور ایران ،یعنی اولجایتو و اروپاییهاا درصادد

بر اساس فرمان منگوقاآن به هالکو ،هادف اولیاه

بستن راه تجاری با مصر بودند ،تا کاالهای بازرگاانی باه

ایلخانان تسلط بر قلمرو گسترده ای از رود آماوی تاا

طور مست یم ،از ایاران باه بناادر مدیتراناه منت ال شاوند

مدیتراناه و دسترسای باه حاوزه مدیتراناه ،از طریا

شکلگیری سیاست دریایی ایلخانان و پیامدهای آن بر تجارت بینالمللی اواخر قرون وسطی 301/

بین النهرین و شاام و مصار باود (فضال اهلل همادانی،

و دریای سیاه و ارتباط مست یم تجاری با ونیادیهاا پای

) 211/9 :9313؛ اما پس از آنکه با سد دفاعی ممالیک

برد .یکی از اسناد ونیدی نشان مایدهاد کاه اولجاایتو از

مواجه شدند و طی چند مرحله نبرد با آن ها شکست

تاجران دولت شهر ونید خواست تا بدون ترس و واهمه،

خوردند ،دریای سایاه را کاانون توجاه خاود ،بارای

از مسیرهای تجاری تحت اختیار ایران برای مبادله کاالها

دستیابی به مدیترانه قرار دادند.

استفاده کنند (.)Di cosmo, 2005: 409-410

در اوایل دوره ایلخانان ،دولت شهرهای ایتالیاایی

در سالهای پایانی دولت ایلخاناان ،ونیادیهاا ن اش

روابط بازرگانی گسترده ای با اردوی زرین آغاز کرده

گستردهای در منط اه ایفاا کردناد .در اساناد ونیادی ،باه

بودند .مارکوپولو از تجاارت ابریشام و کشاتی رانای

امتیازات درخور تاوجهی اشااره شاده کاه ابوساعید باه

جنوایی ها در سراسر دریا ای خادر یااد کارده اسات

تاااجران ونیاادی داده اساات؛ از جملااه آنهااا ،گشااودن

)  . (Polo, 1871: 1/51ایلخانان برای رقابت بازرگانی

کنسولگری در ایران و ساخت خانه برای راهبان مسایحی

باااا اردوی زریااان و گساااترش تجاااارت دریاااایی،

بوده است .حتی در یکی از اسناد ،کنسول ونید در تبریاد

تالش های گسترده ای انجام دادند .ارغون طای دوران

طی نامهای از نددیکی بایش از حاد تااجران ونیادی باه

هفت ساله حکومت خود ،چهاار هیئات سافارت باه

دربار ایران شکایت کرده است (کتابخانه مرکدی و مرکاد

غرب فرستاد .در سال  434ق 9931/م ،رباان صاوما

اسناد دانشگاه تهران.)93 :9359 ،

) (Rabban Sumaرا به در بار شاهان اروپا اعدام کرد.

یکاای از پیاماادهای ارتباااط دریااایی ایلخانااان بااا

جنوا از جمله مناط ی بود که ربان به آنجا رفت و باا

مدیترانه ،حجم چش مگیر صاادرات ابریشام ایاران باه

است بال ماردم روباه رو شاد .سافر وی بارای ایجااد

دولت شاهرهای ایتالیاایی باود کاه در آن کشاور ،باه

ارتباط و اتحاد با دولت های حوزه مدیترانه ،در م ابل

ناام هاای خاااه شاهرهای ایاران شااناخته مایشاادند

ممالیک و اردوی زرین بود (گدارش کامل سافر وی

(پطروشفسکی 390 :9355 ،تا .)395

در .(Montgomery, 1966: 62 and 66 ) :ایان سافر
در تاریخ مبادالت جهانی قرون وسطی ،دارای اهمیت

ج .اتصال راه تجاری طرابوزان باه هرماو و آب هاای

بسیاری است؛ زیرا در صورت اتحاد ایاران و جناوا،

آزاد

راه ابریشم و راه ادویاه از طریا مسایرهای تجااری

از مهم ترین پیامدهای سیاست دریاایی ایلخاناان،

شهرهای داخلی ایران ،باا پشاتیبانی جناوایی هاا ،باه

گشایش راه بازرگانی بنادر دریای سیاه در شامال باه

دریای سیاه و مدیترانه متصل می شد و ایان یکای از

بنادر خلیج فارس و اقیانوس هند تا دریای چاین در

برجسته ترین تحوالت ،در تجارت اوراسیا باه شامار

جنوب بود .موقعیت جغرافیایی ایران وضع مطلاوبی،

میرفت .ارغون برای اعمال قدرت و کنتارل شابکههاای

برای ن ش آفرینی در مسیر راه های تجارت بین المللی

تجااری از دریااای ساایاه تااا مدیتراناه و باارای م ابلااه بااا

فراهم کرده بود .گشایش راه بازرگانی شمال جنوب،

راهدنااان دریااایی ،کشااتیهااای جنااوایی را مساالح کاارد

در واقااع احیااای راه ادویااه باسااتانی بااود و بناادر

) .(Ciociltan, 2012: 158در دوره غازان و اولجاایتو،

طرابوزان را در جنوب دریای سایاه از طریا تبریاد،

روابط با ونیدی ها نید گسترش یافات .بار اسااس اساناد

کاشان ،یدد و کرمان به هرمد پیوند می داد و از آنجاا

ونیدی ،می توان به تالش غازان برای کنترل راههای قف از

به بنادر هند و چین متصل می کارد (گروساه:9331 ،
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 591تا  .) 594اهمیت این اقدام ایلخاناان و ن اش آن

تبرید نمونه و ضرب المبال شاهرهای آبااد باود و در

در گ سترش تجارت بین المللی به گوناهای باوده کاه

اشعار و مبل ها ،از آن یاد مای شاد (آقسارایی:9349 ،

یکی از پژوهشاگران ،آن را رویادادی بای سااب ه در

 935تا  .) 933پس از آن سلطانیه بود .العمری ،مورخ

تاریخ قرون وسطی خوانده است؛ زیرا از طریا آن،

عرب ،درباره سلطانیه نوشته است به علات راه هاا و

حوزه دریای سیاه به جریان تجارت راه ابریشم و راه

بازارهااای آن ،از گوشااه و کنااار جهااان بااه آن روی

ادویه متصال شاد و از آن پاس ،هیئات هاای بادرگ

می آورند (العمری .) 940/3 :9219 ،ال اشاانی نیاد از

تجاری اروپا و مبلغان مذهبی به سمت شارق گسایل

بازار آن به عنوان «ک م خرج بسیار دخل» تعبیر کارده

شدند ) .(Ciociltan, 2012: 36

است (ال اشانی .) 999 :9331 ،طرح بنای سلطانیه در

فرایار جورداناو (  ) Friar Jordanusکاه در نیماه

زمان غازان ریخته شد و در زمان اولجایتو ،باه اجارا

اول قرن چهاردهم میالدی/هشتم قماری ،باه منااط

درآمد؛ اما در اند ،مدتی ،پس از تبرید ،باه یکای از

شرقی سفر کرده و اس ف یکی از شهرهای هند بوده،

مهم ترین شهرهای ایران تبدیل شد .اولجایتو جماعتی

در کتاب عجایب شارق ،قلمارو ایاران را باا عناوان

از پیشه وران و اهل صانعت و حرفاه را از تبریاد باه

املراتوری پارس از طرابوزان تا دریای هناد خواناده

سلطانیه آورد و آن ها موجب رون و آبادی آن شدند.

است که تسکیدی بر اهمیت این راه بازرگانی قلماداد

در این مسیر تجارتی ،سلطانیه گااه باه عناوان مرکاد

می شود ) .(Jordanus, 1839: 53

بدرگ تجارت بین هند و اروپا شاناخته مای شاد .در

طرابوزان ن طاه اتصاال دریاای سایاه باا راه هاا و

این مسیر تجارتی ،شهرهای کاشان و اصفهان و یادد

شهرهای داخلی ایاران باود و در ایان دوره ،از نظار

در مرکد ایران نید ،از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند

صااادرات و واردات کاااال اهمیاات بساایاری یافاات.

و توصیف رونا و آباادانی آن هاا ،در گادارش هاای

العمری از آن به عنوان مملکه جلیل ال دری که غرب

مسافران اروپایی آمده است ) .(Odoric, 1937: 215

و شر ق را به هم پیوند مای دهاد ،تعبیار کارده اسات

همچنان که طرابوزان قلمرو شمال غربیِ ایلخانان

(العمری 951/3 :9219 ،و  .) 953بعضای از مورخاان

را به دریای سیاه پیوند می داد ،هرمد در جناوب ایان

نیااد دریااای ساایاه (بحاار اسااود) را بحاار طرابااوزان

قلمرو ،ایران و خلیج فارس را به آب هاای اقیاانوس

نامیده اند (خواندمیر.)440/1 :9330 ،

هند تا دریای چین متصل می کرد .تمام مسافرانی کاه

پس از طرابوزان ،تبرید به عنوان یکی از آبادترین

به هرمد رفات و آماد کارده اناد اعام از ماارکوپولو،

شهرهای جهان آن روز ،نیم قارن پاس از ماارکوپولو

اودوریک ،ابن بطوطاه و مورخاانی کاه رویادادهای

را ه تجاری دریای سایاه را باه فاالت مرکادی ایاران

تاریخی این دوره را گدارش کردهاند ،از آبادانی ایان شاهر

متصل مای کارد .اودوریاک پوردوناونی( Odoric of

ن ل قول بسیار دارند .وصاف از صدور اناوا کااال و

 ) Pordenoneکه از همین مسیر به هرمد سافر کارده

اقالم تجارتی ایران ،نظیر اسب ،از هرماد باه منااط

در سفرنامه خود ،تبریاد را سارآمد شاهرهای جهاان

دور دست شمالی و جنوبی خبر داده است (وصااف،

خوانده و درآمد آن را بیش از خراجی دانساته اسات

9942ق 309/3 :و  .) 309هتوم ،مورخ ارمنای و ابان

که پادشاه فرانساه از تماام قلمارو تحات حکاومتش

بطوطه ،مسافر مسلمان نید از داد و ستد مرواریدهای

دریافت می کرد ) . (Odoric, 1973: 214در این دوره،

بدرگ و ارزشمند خلیج فاارس ،باه ویاژه هرماد ،باا
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مناط دیگر از جمله سرزمین های شمالی و اروپا یاد

و در پی آن ،پایان تجارت چین تا مدیترانه تاا زماان

کاارده اساات (اباان بطوطااه 942 :9331 ،تااا 911؛

گشایش راه اقیانوس اطلس به هند قلماداد کاردهاناد

.)Hetum, 2004: 8

) .(Di Cosmo, 2005: 404

راه بازرگانی طراباوزان تاا هرماد ،در منتهای الیاه
جنوبی ایران ،به دریاهای آزاد جهاان مای پیوسات و

نتیجه

این تجارت دریایی تا هند و چاین اداماه مای یافات.

این پژوهش بر آن بود تا ن اش سیاسات دریاایی

یکی از عوامل استمرار این راه تجاری تا دریای چین

ایلخانااان را در اتصااال راه هااای شاارق و غاارب و

و آغاز تجاارت باین المللای دریاایی پایش از عصار

گسترش تجارت دریایی بین المللی ،در اواخار قارون

اکتشافات جغرافیایی در قرن شاانددهم مایالدی/دهم

وسااطی ،ارزیااابی کنااد؛ ساالس اهمیاات موقعیاات

هجری ،روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی املراتوری

جغرافیایی ایران را در این امر تبیین کند .هم زمان باا

مغولی چین با ایلخانان بود .خان های مغولی چاین و

است رار دولت ایلخانان در ایران ،تحوالت سیاسای و

ایاااران از خانااادان تولاااوی بودناااد و هااار دو در

اقتصادی مهمی در آسیا و اروپا به وقو پیوسات .از

سرزمین هایی است رار یافتند که دارای ساب ه و زمیناه

نظر سیاسی ،خاندان جوچی در روسیه مدعی منااط

تاریخی و تمدنی بودند .این امر گسترش روابط آن ها

قف از و آذربایجان شد و با ایجاد رواباط نددیاک باا

و تجارت پر رون میاان دو کشاور را موجاب شاد.

دولت ممالیاک و تاالش بارای شاکل دادن اتحادیاه

بدین ترتیب ،راه دریایی مدیترانه به دریاای سایاه ،از

منط ه ای علیه ایلخانان ،تاسثیر چشامگیری بار روناد

طری ایران به خلیج فارس و دریای چین پیوسات و

مناسبات خارجی ایلخانان گذاش ت .ایلخانان برای در

بدرگ ترین تحول اقتصادی و بازرگانی تااریخ قارون

اختیار گارفتن ابتکاار عمال ،در م ابال دولات هاای

وسطی را رقم زد .صادرات و واردات ایاران و چاین

متخاصم ،سیاست نفوذ در حوزه دریای سیاه از طری

ِ ورود

قف از و آناتولی را اتخاذ کردند .آنان برای پیشبرد این

افااادایش چشااامگیری یافااات و در عاااو

منسوجات ابریشمی و ظروف چینی به ایران ،اقالمی

سیاست ،باا دولات شاهرهای دریاایی ونیاد و جناوا

همچون قالی ،زین و ابدار سوارکاری ،اسلحه و هنار

روابط نددیکی برقرار کردناد .تحاول سیاسای دیگار

میناکاری به چین صادر شاد (گروساه.)591 :9331 ،

است رار دو لت مغاولی در چاین و مناسابات تجااری

ابن بطوطه از حضور ایرانیاان در شاهر زیتاون چاین

نددیک ایلخانان با آن دولت بود.

خبر داده که از مراکد اصلی تجارت دریایی این دوره

در این دوران همچنین ،تحوالت مهمی در ساطح

بوده است (ابن بطوطه 441 :9331 ،و  .)443اهمیات

تجارت بین المللی روی داد .حوزه مدیترانه باا رشاد

ن ش دولت های مغاولی چاین و ایاران در گساترش

مبااادالت بازرگااانی دولاات شااهرهای ایتالیااایی ،بااه

تجارت بین المللی این دوره تا آنجاست کاه باا زوال

اصلی ترین کانون تجارت دریایی جهان تبادیل شاد.

این دو املراتوری ،در قرن چهااردهم میالدی/هشاتم

در ایران ایلخانان باا پیگیاری سیاسات دریاایی و در

قمری ،تجارت شکوفای حوزه مدیترانه باا اقیاانوس

اولویت قرار دادن کنترل راه های بازرگانی ،باه چناد

هند و دریای چین نید رو به کاهش نهاد .دوره ای که
مورخان آن را پایان «صلح مغولی» ) (Pax Mongolia

هدف مهام دسات یافتناد :نخسات آنکاه توانساتند
مسیرهای هموار تجارت برده باه قلمارو ممالیاک را
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ناامن یا مسدود کنند و از ارتباط تجااری گساترده آن
دولت با اردوی زرین بکاهند؛ دیگر آنکه موف شادند باه
سلطه انحصاری اردوی زرین ،بر راههای کاروانی شارق و

 .جوزجااانی ،منهاااج سااراج ،)9332( ،طبقااات ناصااری،
تصحیح عبدالحی حبیبی ،ج ،9تهران :اساطیر.

 .جاااوینی ،عطاملاااک بااان محماااد ،)9331( ،تااااری

غرب از مسیر قف از به آسایای مرکادی پایاان بخشاند؛ در

جهانگشای ،تصحیح محمد بان عبادالوهاب قدوینای،

نهایت نید ،با گشاایش راه تجااری طراباوزان باه هرماد و

سه جلد در یک جلد ،تهران :هرمس.

برقراری مناسبات سیاسی و بازرگانی با دو حاوزه تجااری
مدیترانه و دریای چین ،ن ش برجستهای در گساتردهتارین
راه تجارت بینالمللی ایفا کردند .این مهم در اواخر قارون
وسطی و مدتها پیش از عصر اکتشاافات جغرافیاایی باه
وقو پیوست.
کتابنامه
الف .کتابهای فارسی

 .آقسرائی ،محمود بن محمد ،)9349( ،تااری ساقجقه
یا مسامرهاالخباار و مساایره االخیاار ،باه اهتماام و
تصحیح عبمان توران ،چ ،9تهران :اساطیر.

 .ابن بطوطه ،)9331( ،سفرنامه ابن بطوطاه رحلاه ابان
بطوطه ،ترجمه محمدعلی موحد ،تهران :بنگاه ترجماه
و نشر کتاب.

 .اباان عربشاااه ،)9313( ،زناادگی شااگفتآور تیمااور
عجایب المقدور فی اخبار تیمور ،ترجمه محمادعلی
نجاتی ،چ ،5تهران :علمی و فرهنگی.

 .اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیاو
از دوره ایلخانان تا عصار صافوی ،)9359( ،تهاران:
کتابخانه مرکدی و مرکد اسناد دانشگاه تهران.

 .بیانی ،شیرین ،)9315( ،دیان و دولات در ایاران عهاد
میول ،ج ،3تهران :دانشگاهی.

 .حافظ ابرو ،شهابالدین عباداهلل خاوافی ،)9350( ،ذیال
جامع التواری رشیدی ،به اهتماام خانباباا بیاانی ،چ،9
تهران :انجمن آثار ملی تهران.

 .خواندمیر ،غیا الدین بن هماامالادین ،)9330( ،تااری
حبیب السیر ،ج ،1چ ،1تهران :خیام.

 .سازمان ن شاهبارداری کشاور ،)9331( ،اطلا

تااری

ایران ،چ ،9تهران :چاپخانه سازمان ن شهبرداری کشور.
 .فضلاهلل همدانی ،رشیدالدین ،)9313( ،جاامع التاواری ،
بااه تصااحیح و تحشاایه محمااد روشاان و مصااطفی
موسوی ،ج ،9تهران :البرز.
 .ال اشااانی ،ابوال اساام عبااداهلل باان محمااد،)9331( ،

تاری

اولجایتو  ،باه اهتماام مهاین همبلای ،چ،9

تهران :علمی و فرهنگی.
 .ال ل شندی ،ابی العبااس احماد9339( ،ق9291/م)،
صبح االعشی فای کتاباه االنشاا  ،الجدءالراباع،
المطبعه االمیریه بال اهره.
 .گروسه ،رنه ،)9331( ،امپراطاوری صاارانوردان،
ترجمه عبدالحسین میکده ،چ ، 5تهاران :علمای و
فرهنگی.
 .مستوفی قدوینی ،حمداهلل ،)9339( ،نوهت القلوب،
بخش نخسات ،م الاه ساوم ،تصاحیح و تحشایه
محمد دبیر سیاقی ،قدوین :حدیث امروز.

 .پطروشفسااکی ،ایلیااا پاااولویچ ،)9535( ،کشاااورزی و

 .الم ریدی ،احمد بن علی9251( ،م) ،کتاب السلوک

مناسبات ارضی در ایران عهد میاول ،ترجماه کاریم

لمعرفه دول الملوک  ،صاححه و وضاع حواشایه

کشاورز ،چ ،9تهران :نیل.

محمد مصطفی زیاده ،الجادءاالول ال سام الباانی،
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