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  گیري مناسبات تجاري ایلخانان روند شکل

با تجار جنوایی و ونیزي

  1پرستولی دین

  چکیده  

دادند و ایلخانان پس از تشکیل حکومت حاصل از آن اهمیت میمغوالن به تجارت و فواید 

شهرهاي هاي مغول در دشت قپچاق، به گسترش مناسبات تجاري با دولتدر ایران، همانند خان

مند شدند؛ به ویژه که دشمنان آنها، ممالیک مصر و حاکمان مغول در اولوس ونیز و جنوا عالقه

و جنوا داشتند. با کوشش ایلخانان و رغبت تجار ونیزي و  زرین مناسبات گستردة تجاري با ونیز

جنوایی براي تجارت با ایران و مشکالت تجار ایتالیایی در مصر، اندك اندك پاي تجار 

شهرهاي ایتالیایی به ایران باز شد. تجار ایتالیایی با گسترش مناسبات تجاري با ایلخانان از دولت

 نتهی به آناتولی و دریاي مدیترانهیا از طریق جادة ابریشم مطریق حوزة دریاي خزر و دریاي سیاه 

گیري مناسبات تجاري بین کردند. در این مقاله روند شکلکاالهاي شرقی را به اروپا منتقل می

هایی که پس ایلخانان با تجار ونیزي و جنوایی، کوشش دو طرف در ایجاد این مناسبات و حوزه

گرفت، به روش تحلیلی و توصیفی نجا مبادلۀ کاال صورت میاز برقراري مناسبات تجاري در آ

  بررسی خواهد شد.
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  مقدمه

ناپذیري بـر حیـات اجتمـاعی    هر چند با حمله مغوالن به ایران، ضربات جبران

منـدي  اما آنان خیلی زود به فکر بهـره فرهنگی و اقتصادي این سرزمین وارد شد، 

از عواید تجارت افتادند و کوشیدند تا ارتباط تجـاري شـرق بـا غـرب را از طریـق      

شهرهاي ایتالیا از طریـق قلمـرو ممالیـک    جادة ابریشم گسترش دهند. تجار دولت

مصر یا از بنادر تانا و کافا در شمال دریاي سـیاه کاالهـاي شـرقی ماننـد ابریشـم،      

کردنـد و از راه مناسـبات تجـاري،    خریدند و به اروپا منتقل مـی و پوست میادویه 

شد. ایلخانان ایـران  هاي ممالیک مصر و اولوس زرین میسود سرشاري عاید دولت

توانستند از چنین امتیاراتی غافل بماننـد و بـه همـین سـبب، از دورة هالکـو      نمی

اسبات سیاسی با اروپـا،  هایی صورت گرفت تا ضمن برقراري منخان مغول کوشش

مناسبات تجاري با تجار ونیزي و جنوایی نیز برقـرار گـردد. امـا تجـار ونیـزي بـه       

خواستند به اتحادي کـه بـین   سبب مناسبات تجاري گسترده با ممالیک مصر نمی

هاي مسیحی اروپا با ایلخانان ضد ممالیک مصر وجود داشت، وارد شـوند تـا   دولت

و مشکالتی که به تدریج در مصر براي تجار ونیزي ایجـاد   اینکه با تشویق ایلخانان

شد و امتیازاتی که تجار جنوایی از امپراتوري بیـزانس بـراي گسـترش تجـارت در     

ها را مصمم سـاخت تـا آنهـا    آناتولی و آذربایجان به دست آوردند، سرانجام ونیزي

کننـد. در واقـع،   نیز از رقیب خود عقب نمانند و ارتباط تجاري با ایلخانان برقـرار  

تشویق ایلخانان، رقابت تجار ونیزي و جنـوایی بـراي ایجـاد ارتبـاط بـا ایلخانـان،       

هاي تجاري ایـران بـراي تجـار ایتالیـایی سـبب      امنیت و مقرون به صرفه بودن راه

شد تا زمینۀ الزم براي ایجاد پیوندهاي تجـاري بـین ایلخانـان بـا تجـار ونیـزي و       

ز طریق حوزة دریاي خزر و دریاي سیاه یا از راه تبریـز  جنوایی فراهم گردد. آنان ا

به آنـاتولی بـه مبادلـۀ کاالهـاي شـرقی و غربـی پرداختنـد و در سـایۀ گسـترش          

مناسبات تجاري بین شرق و غرب، جاده ابریشم در این دوره رونق یافـت و تبریـز   

  در کانون این مناسبات تجاري قرار گرفت.
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  ایلخانان با تجار ونیز و جنوامقدمات برقراري روابط تجاري 

هاي مغول به مبادالت تجـاري،  مندي خانگیري امپراتوري مغول و عالقهمقارنِ شکل

تجارت بین اروپا و آسیا رونق یافت. مغـوالن از دیربـاز اهمیـت خاصـی بـراي تجـارت و       

هـاي  در عصر مغوالن، بازرگانی از طریـق راه  ).154: 1361رز، بازرگانی قائل بودند (ساند

ي از پیشرفت و اعتالء رسید که مشابه آن در ادوار گذشـته سـابقه   رو به چنان حدکاروان

نداشت. ایلخانان مانند سایر مغوالن به تجارت به عنوان میراث بـه جـاي مانـده از سـنن     

اهمیـت   ،کـرد هـاي اقتصـادي آنهـا ایفـاء مـی     استپ که نقشی مهم در تأمین نیازمنـدي 

توجه ایلخانان به تجارت و بازرگانی، نیاز مبرم آنان به منافع ناشـی  دادند. یکی از علل می

توجهی به کشـاورزي ایـران وارد شـده    از تجارت بود؛ زیرا در زمان مغوالن، صدمات قابل

خاصـی   اعتنـاي بـه تجـارت و منـافع حاصـل از آن      ،هابود و ایلخانان براي جبران آسیب

هـاي مـداوم آنهـا در شـرق و     شام و درگیري داشتند. از سوي دیگر، فتوحات ایلخانان در

شمال قلمرو خود، خیلی زود سران حکومت ایلخانی را هشیار کرد کـه تـأمین اقتصـاد از    

هـاي معیشـتی و   پذیر نیست و بهتر آن است کـه هزینـه  طریق جنگ در بلندمدت امکان

تجـارت  ). عامل دیگر رشد 199: 1390حکومتی را از دسترنج رعایا تأمین کنند (رضوي، 

در  ؛شـد در دورة ایلخانان این بود که حکومت آنان جزئی از امپراتوري مغول محسوب می

بین شرق و غرب وجود داشـت.  تجاري هاي الزم براي نزدیکی روابط قلمرو مغوالن زمینه

عامل سوم، موقعیت استراتژیک منطقـه بـود: موقعیـت جغرافیـایی ایـران، همچـون پـل        

ناخواه باعـث   و سوب بود و عبور جاده ابریشم از ایران خواهارتباطی بین شرق و غرب مح

  ).226-227شد (همان، رونق تجارت در قلمرو ایلخانان می

مسئله این است که چه عـواملی سـبب شـد در دورة ایلخانـان پـاي تجـار ونیـزي و        

 هاي تجارت ایران از جمله تبریز و سلطانیه باز شود و سیاست ایلخانـان جنوایی به کانون

گیـري مناسـبات تجـاري بـین ایلخانـان و      تـا زمـان شـکل   در این زمینـه چگونـه بـود؟    

هـا از طریـق قلمـرو شـاخۀ اردوي     شهرهاي ایتالیایی، بخش اعظم تجارت ایتالیاییدولت

گرفت. در این بخش، تجار جنوایی قبل از حمله مغـوالن  زرین مغوالن با شرق صورت می

هـایی داشـتند.   یا سولدایا در کریمه تجارتخانـه  به دشت قپچاق، در مرکز تجاري سوداق

جزیره که از توابع امپراتوري بیزانس بود، هر چنـد جبـه و سـبتاي، از سـرداران     این شبه
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هـاي جنـوایی   تجارتخانه ،م. بدانجا هجوم آوردند و در آن1222ق./  619چنگیز در سال 

رگشـته و موقعیـت   )، اما خیلـی زود بـه شـرایط سـابق ب    406: 1378غارت شد (گروسه، 

تجاري آن مورد حمایت مغوالن دشت قپچاق قرار گرفت. خوانین مغولی اردوي زرین در 

هاي بازرگانی خاور آسیا با اروپا، در صدد گسترش مسیرهاي تجاري چـین و  مقام واسطه

بخارا از طریق خوارزم و شمال دریاي خزر به سمت اروپا بودند و در راستاي دستیابی بـه  

کردند تا مسیر طوالنی دربار خـان مغـول در   تجار و بازرگانان را تشویق می چنین هدفی

خانبالیغ را از طریق دنیپر و ولگا به کریمه مرکز اصـلی بازرگانـان ایتالیـایی در سـواحل     

هاي التجارههاي چینی و مغولی مال). قافله1/454: 1376دریاي سیاه درنوردند (لوکاس، 

جـات و جـواهر، اجنـاس و مصـنوعات مختلـف      و ادویـه  آسیاي مرکزي، شـرقی، ایرانـی  

هـاي خـوانین اردوي زریـن از طریـق     هندوستان را به مرکز خوارزم برده و تحت حمایت

دشت قبچاق به مرکز کریمه در دریاي سیاه و به محل اسـتقرار سـفائن رسـانده، سـپس     

دادنـد (شـیبانی،   تجار ونیزي و جنوایی از راه سینوپ به ساحل بیزانس و اروپا انتقال می

قلمـرو ممالیـک مصـر در     ،مسیر دیگر تجارت بین شرق و غـرب ). 2/539-538: 1345

سواحل شرقی و جنوبی دریاي مدیترانه بود. در این زمان ونیزیان به دنبال حفـظ روابـط   

کوشیدند تا نصیب از فواید تجارت شرق و غرب میتجاري با مصریان بودند و ایلخانان بی

ي ورود تجار ایتالیایی به قلمرو خود باز کنند؛ این روزنـه از طریـق کلیکیـه و    اي براروزنه

ها روابط بسیار خوبی با دربار ها بود. جنواییانطاکیه باز شد که بیشتر مورد توجه جنوایی

بیزانس داشتند و از آن طریق در حال گسـترش مناسـبات خـویش بـا مراکـز تجـاري و       

  دیگر مناطق قلمرو ایلخانان بودند. فرهنگی رو به رشد آذربایجان و 

در همان حال، روابط اقتصادي مستحکم خـویش را بـا اردوي زریـن از طریـق بنـادر      

خواسـتند از راهـی کـه    ). ونیزیـان نمـی  85:1388دریاي سیاه حفظ کرده بودند (لـین،  

نصـیب  کردند و تجارت دریاي سیاه را هـم در دسـت داشـتند، بـی    ها استفاده میجنوایی

نــد. در ایــن دوره، ممالیــک مصــر نــه تنهــا دشــمن ایلخانــان بودنــد، بلکــه دشــمن بمان

شدند. در نگاه نخست شـاید چنـین بـه    هاي صلیبی و اروپاییان هم محسوب میحکومت

نظر برسد که وجود دشمن مشترك، یعنی ممالیـک مصـر بـراي ایلخانـان و صـلیبیون و      

یت پیوندهاي تجاري بین آنان شد، امـا  دول اروپایی موجب اتحاد آنان با یکدیگر و در نها
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پیشۀ ایتالیا بیشتر به دنبال حفظ منافع تجاري خود بودند تا منافع شهرهاي تجارتدولت

طلـب جـز در   هـاي سـودجو و فرصـت   سیاسی صلیبیون و ایلخانان ایران. بنابراین، ونیزي

ـ   کردند، حاضر به هـم مواقع خاصی که با ممالیک اختالف پیدا می ا سیاسـت  سـو شـدن ب

ــد. ــان ضــدممالیک نبودن ــان نیــز  از عملکــرد ونیزیــان مــیایلخان تــوان دریافــت کــه آن

خواستند پایگاه تجاري خود را در سواحل شرق مدیترانه بـه خطـر اندازنـد، زیـرا بـا      نمی

دیـد. پـس در بررسـی عنـوان     حملۀ مغوالن به قلمرو ممالیک، تجارت ونیزیان صدمه می

صـلیبیون نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه در واقـع          دشمن مشترك بین ایلخانـان و 

شان با مصر به صلیبیون، خواهان همکاري با مغول بودند؛ اما ونیزیان از بیم اینکه تجارت

ها به لحاظ مصالح تجارت خطر بیفتد، با حمله به مصر موافقتی نداشتند. در واقع، ونیزي

  ).233: 1366له و ژول ایزاك، میل نبودند که حمله به مصر متوقف شود (ماخود بی

هنگامی که روابط ونیزیان با ممالیک به دشمنی گرایید، بـراي مـدتی کوتـاه، روابـط     

هاي دریانورد ایتالیا با ممالیک تیره شد، اما بـه سـبب نیـاز متقـابلی کـه ایـن       بین دولت

ر ها به هم داشتند، پس از مدتی روابط به حالت اول بازگشت؛ حتی فتـواي پـاپ د  دولت

تحریم روابط ونیز با مصر هم نتوانست روابط مصر و ونیز را کمتر کند. ونیزیان علی رغـم  

هـا ادامـه   خواستۀ پاپ، به تجارت با مصر عالقه داشتند و روابط بازرگانی آنـان تـا مـدت   

هـایی  ، زیرا نیروهاي تجاري در غرب اروپا میزان خسـارت Rosamond,2006:16)یافت (

هـاي مختلـف   شـد، درك کـرده و بـا روش   با مصر متوجه آنها می را که از تحریم تجارت

). 150:1380خواستار آغاز مجدد فعالیت تجاري با اسکندریه و دمیـاط شـدند (شـبارو،    

بعد از اینکه روابط ونیز و مصر به دشمنی گرایید، باز روابط تجاري آنها با مصر از طریـق  

الهـاي تجـاري خـود را بـه مصـر صـادر       شد و آنها از طریق این جزیره، کاکرت انجام می

ها، براي مدت طوالنی ). مقامات مصري بیشتر از ایتالیاییAshtor,1986:536کردند (می

هـاي  خواهان قطع روابط تجاري خـویش نبودنـد و هـر گـاه کـه از فـرط خشـم، دروازه       

بستند، خود نیز از این فتـرت زیـان   هاي عیسوي میاسکندریه را چند صباحی بر سفینه

:1360گیـري آنهـا هرگـز بنیـاد جـدي نداشـت (رانسـیمان،       دیدند. بنابراین، سـخت می

بـه مـرور زمـان    ها با ممالیک مصر چندان دوام نیافت و اما روابط تجاري ونیزي)، 3/427

) و پرداخـت  158:1380در قرن هفتم هجري اقدام ممالیک مصر در احتکار کاال (شبارو، 
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تر از قیمت واقعـی بـراي   تالیایی (حدود سه برابر گرانحقوق گمرکی کالن توسط تجار ای

اروپاییان) و رفتار تند ممالیک با تجار ایتالیایی که با تحمـل هرگونـه خـواري و ذلـت از     

 )1/573، 1380ند (اقبال آشـتیانی،  بردروي ناچاري کاالهاي شرقی را خریده به اروپا می

آیـد کـه   ها چنین بر مـی ه است. از سفرنامهتأثیر نبوددر توجه ونیز و جنوا به ایلخانان بی

هـا داشـته   نقش مؤثري در جلب آنـان بـه سـرزمین    ،ها با تجارطرز رفتار و سلوك دولت

است. شاردن در سفرنامۀ خود در خصوص روابط ایلخانان و ممالیک با مسیحیان و تجـار  

رفتـار خـوش   ایلخانان به مناسبت تمایل به مسیحیت با اروپاییـان  «فرنگی نوشته است: 

کردند. اما رفتار فرمانروایان مصـر و شـام و   داشتند و هرگز به بازرگانان اروپایی بدي نمی

کردند و به عناوین مختلـف  سان نبود. بر آنان ستم میدیگر کشورهاي مشرق زمین بدین

آوردنـد و  کردند... از اینرو سوداگران اروپایی همه همواره رو به ایران مـی جریمه شان می

هـا و  خویی ایلخانان، عدم تعصبات مذهبی، امنیت راهاز بازگشت به وطن خود از نرم پس

  ).9/ 1، 1372(شاردن،  »گفتندانگیز میهاي خوب و وسوسهها داستانفراوانی نعمت

نظر تجار ایتالیایی را به سوي خود جلب کنند و بـا تشـویق   که کوشیدند ایلخانان می

شهرهاي ایتالیایی، تجارت شرق را از اسـکندریه بـه   تجار دولتها، آنها و تأمین امنیت راه

تبریز تغییر دادند. ایلخانان حقوق گمرکی را تخفیـف داده و در حسـن سـلوك بـا تجـار      

ها را بر ایشـان مفتـوح سـاختند و در ایـن زمینـه      خارجی کوشیدند و جمیع مراکز و راه

یجـه ایـران بـین ممالـک اطـراف      اي را در پیش گرفتند و در نتسیاست اقتصادي عاقالنه

هاي مرکزي و شرقی آسیا دهلیز تجارتی شد (اقبال آشـتیانی،  دریاي مدیترانه و سرزمین

رسد تا زمان گیخاتو که مناسبات ایلخانان بـا خـوانین اردوي   نظر میبه). 1/573، 1380

هـاي خـوانین   زرین در سرحدات شمالی ایران تیره و غیرحسنه بود، بـه سـبب سیاسـت   

ردوي زرین، تجار ایتالیایی چنـدان رغبتـی بـراي برقـراري مناسـبات تجـاري از طریـق        ا

مرزهاي شمالی با مراکز تجاري واقع در قلمرو ایلخانان در ایران نداشـتند. از زمـانی کـه    

این مناسبات حسنه شد، اندك اندك تجار ایتالیایی عمدتاً جنوایی هم، به برخـی مراکـز   

). رویدادي که وصاف نیز بدان اشاره کـرده  250:1390رضوي، تجاري ایران پاي نهادند (

در عهد گیخاتو چون نقـاي وارث مملکـت منگوتیمـور گشـت بـه تـوارد رسـل و        «است: 

)، اما این گفته بـدین  51:1338(وصاف، » تجارت مراسالت، راه تجار و ارتاقان گشاده شد
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ایی بـا ایلخانـان وجـود    معنی نیست که تا این موقع، مناسبات تجاري بـین تجـار ایتالیـ   

هـاي دشـت قپچـاق بـه عوایـد      هاي مغول حاکم بر ایران همانند خـان نداشت، زیرا خان

حاصل از تجارت آگاه بودند. به همین سـبب از زمـان هالکـو، تجـار ایتالیـایی در تبریـز       

م. در زمان هالگو، اولـین  1260ق./  658) و به سال 5/390: 1387استقرار یافته (بویل، 

)، یـا آباقاخـان در   morgan,2000:61جاري را در تبریز تأسـیس کـرده بودنـد (   شرکت ت

م. با صدور فرمانی به زبان مغولی، امنیت عبـور و مـرور را در راههـا    1279ق./  677سال 

). بـا ایـن   56: 1392تضمین و شرایط را براي رونق تجارت فراهم کرد (رضائی و کریمی، 

جنوا به گستردگی اولوس زرین نبود؛ امري که شـاید   وجود، روابط تجاري ایران با ونیز و

هاي اولوس زرین و برتري موقعیت خوانین مغول دشـت  از مناسبات تیرة ایلخانان با خان

قپچاق در جلب تجار ایتالیایی و روابط بحرانی و آکنده از جنگ و جدال ایلخانان ایران با 

هاي تجـاري آنـاطولی و شـام و    شد و موجبات ناامنی را در مسیرممالیک مصر ناشی می

  مدیترانه فراهم ساخته بود. 

تجار ونیزي و جنوایی در رقابت با همدیگر در حـال گسـترش نفـوذ خـود در مراکـز      

ها در راستاي گسترش مناسـبات بـا مراکـز تجـاري ایـران، در      تجاري ایران بودند. ونیزي

هـا هـم در شـمال    اییبندر هشترخان براي خود پایگاه تجاري تشکیل داده بودنـد، جنـو  

دریاي خزر مستقر شده و مراکزي را براي تجارت و حمل و نقل دریـایی بـه راه انداختـه    

هاي ونیزي از طریق دریاي خزر سالی شش یـا هفـت بـار ابریشـم و ادویـۀ      بودند. کشتی

) 151:1381ها در رقابت با آنها بودند (ثواقـب،  کردند و جنواییآسیا را به اروپا حمل می

شد. به عنـوان مثـال، در   این رقابت در مواردي به کوشش براي کارشکنی هم منجر میو

ها، که بیشتر جریان تجارت شـرق بـه   در رقابت با ونیزيزمان ارغون خان، تجار جنوایی

اي کـه  غرب را در دست داشتند، پیشنهادهایی به خان مغول ارائه کرده بودند، بـه گونـه  

ي و عایدات تجـاري آنهـا تلقـی    کاهش نفوذ تجاري ونیز پیشنهادهاي آنان، کوشش براي

م. سناي جنوا از طریـق ویلهلـم آدام کـه بعـدها اسـقف      1288ق./  657د. در سال شمی

اعظم کاتولیک سلطانیه شد، طرحی به ارغون خان پیشنهاد کرده بـود. بـه موجـب ایـن     

 -مسـیر هنـد   هـا بـود، بـه   مصر که به نفع ونیزي -دریاي سرخ -طرح، مسیر تجاري هند

یافت (مرکـز اسـناد دانشـگاه    قسطنطنیه تغییر می -ارض روم -سلطانیه -اصفهان -هرمز
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توانسـت  ). این پیشـنهاد مـی  102:1378؛ جوادي، 13:1352اسناد ایران و ونیز،  -تهران

ها؛ زیرا از یک سـو ایـران بـه کـانون     هم به نفع ایلخانان مغول باشد و هم به نفع جنوایی

هـا،  شد و از دیگر سو، به عنوان مرکز نفـوذ اقتصـادي ونیـزي   ي مبدل میاین مسیر تجار

گرفـت. البتـه   ها، جاي مصر را مـی قسطنطنیه و مدیترانه به عنوان کانون حضور جنوایی

این طرح بلندپروازانه در حد پیشنهاد باقی مانـد و ایلخانـان هـیچ گـاه نتوانسـتند آن را      

ی الزم براي اجراي این برنامه بودند. وانگهی، در ایـن  اجرایی کنند، زیرا فاقد ناوگان دریای

و  1هـا هـا و گولـف  گیرندگان آن چون جنواییشهر جنوا بین تصمیممیان در درون دولت

). Richard,1952:168-177تنش و درگیري جریان داشت ( 2هاگیبلن

اندکی بعد، در آغاز قرن هشـتم هجـري/ چهـاردهم مـیالدي در تبریـز و سـلطانیه و       

هـا در  هاي کوچکی از بازرگانان جنـوا و ونیـز کـه قنسـول    برخی دیگر از بالد ایران، گروه

رأس آنان قرار داشتند، پیدا شدند. در سلطانیه مقر اسقف اعظم کاتولیک تأسیس شـد و  

؛ 357:1354این مرکز تـا آغـاز قـرن پـانزدهم مـیالدي فعالیـت داشـت (پیگولوسـکایا،         

از  4بـه نـام بوسـکارلو    3مان، تاجري از خـانوادة گیزولفـی  ). در این ز224:1371مورگان، 

اهالی جنوا، مقیم ایران بود و مقامات ایرانی او را بارها به عنوان سفیر یا مـأمور بـه اروپـا    

اعزام کرده بودند. بوسکارلو که هم به عنوان تاجر و هم بـه عنـوان دیپلمـات در خـدمت     

ي تشکیل دهد و تجارت اروپا و ایتالیـا را  ارغون بود، تصمیم داشت در هرمز دستگاه تجار

تحت نظر خود بگیرد، اما هدف او، به سبب مرگ ارغون و اختالف جانشینان وي تحقـق  

نهـاد (مرکـز    5نیافت؛ بوسکارلو به افتخار حامی خود ارغون، نام پسرش را ارغون گیزولفی

  ).2:1352اسناد ایران و ونیز،  -اسناد دانشگاه تهران

و نیز وضعیت تجارت داخلی رونق چندانی نداشت، اما بـا توجـه بـه    در زمان گیخات

توان گفت که در تجـارت خـارجی رونـق خاصـی     حضور بازرگانان اروپایی در ایران می

                                                          
1. goulf
2. giblen
3. Ghisulfi  
4. Buscarello
5. Argon de ghizolfi
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مناسبات قلمرو ایلخانی و دشـت قبچـاق حسـنه شـد و      ،شد. در این زمانمالحظه می

ــن مســیر رفــت و آمــد مــی  ــد (رضــوي، تجــار خــارجی و عمــدتاً جنــوایی در ای کردن

). البته با توجه به اینکه در این زمان گیالن، سرزمین ابریشم خیـز ایـران،   250:1390

مستقل از قلمرو ایلخانی بود، احتماالً بازرگانان جنـوایی مناسـبات خـود را بـا تجـار و      

. گیالن که بهترین بازار (Bagrow,1956:5)اند کردهحکام محلّی این منطقه برقرار می

را در اختیار داشت، هنوز به تصرف کامل ایلخانان در نیامده بود و فرمانروایـان  ابریشم 

خواستند امتعۀ خود را از طریق حکومت ایلخانی به بیگانگـان بفروشـند   این ایالت نمی

شـهرهاي ایتالیـا   ) و مستقیماً به مبادلـۀ تجـاري بـا تجـار دولـت     146:1351(جوادي، 

تجار جنوایی ابریشم گیالن را از طریق دن و ولگا به  پرداختند. به نوشتۀ مارکوپولو،می

بردند. این بازرگانان از مراکز تجاري خود در آزوف واقع در مصب رود دن بـاال  اروپا می

  ).35:1350اند (پولو، رسیدهرفته و سپس از طریق رودخانۀ ولگا به دریاي کاسپین می

  

  جنوا در مناسبات ایلخانان با ونیز و هاي تجاريحوزه

  آناتولی و تبریز

گرفـت.  صـورت مـی  کاسـپین  در دورة ایلخانان تولید ابریشم در نواحی اطراف دریاي 

گیالن و مازندران، شکی، شماخی و گنجه از مراکز مهم تولید ابریشم بود. تجـار ابریشـم   

کردنـد و ایـن شـهر در مسـیر     را از گیالن و مازندران یا از قفقـاز بـه تبریـز منتقـل مـی     

آمـد، قـرار داشـت. در واقـع تبریـز کـانون       هاي تجاري که از خراسان به غرب میکاروان

شد. به همـین سـبب، تجـار    ترانزیت کاالهاي تجاري بود که بین غرب و شرق مبادله می

آوردنـد.  ایتالیایی براي مبادله با ابریشم و دیگر امتعۀ شرق، از اروپـا پارچـه و کتـان مـی    

. از (koc,2009: 30)ر دو در تبریز کنسـولگري تأسـیس کردنـد    ها هها و ونیزيجنوایی

ها به دو طریق کاالهاي تجاري را به سواحل دریاي سیاه و یا سواحل دریاي تبریز کاروان

تـرین کـانون   رساندند: در ساحل جنوبی دریاي سـیاه، بنـدر طرابـوزان مهـم    مدیترانه می

پرداختنـد. در  تجار جنوایی و ونیزي مـی تجاري بود که تاجران مسلمان به مبادلۀ کاال با 

تـرین کـانون ارتبـاط    ساحل شرقی دریاي مدیترانه، بندر ایاس در ارمنستان صـغیر مهـم  

تجاري اروپاییان با مسلمانان بود. تجار ایتالیـایی از طریـق ایـن بنـدر خـود را بـه تبریـز        
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ریز به بندر ایـاس  ونیزیان به سبب امنیت مسیر تبپرداختند.رساندند و به تجارت میمی

نویسـد:  کردند. مارکوپولو در خصوص رونق تجـاري ایـن بنـدر مـی    از این راه استفاده می

هاي زربفت بود. این بندر محل رفـت و آمـد   شهري بزرگ و مرکز تجارت ادویه و پارچه«

بازرگانان کشورهاي مختلف از جمله ونیز و ژن است و کسانی که قصد مسافرت به طرف 

/ 18-20:1350(پولــو، » آینــدمعمــوال در مرحلــه اول بــه ایــن بنــدر مــی خــاور دارنــد،

conclin,2008:79 .(  

هاي پیش از ظهـور مغـوالن   آناتولی یکی از مراکز مهم تجاري مرتبط با ایران در سده

ترین راه تجـاري شـرق و   شد. با تشکیل امپراتوري مغول، این منطقه به عمدهشمرده می

ادة ابریشم بـود، تبـدیل گردیـد و تجـار ونیـزي از طریـق       غرب که همان مسیر اصلی ج

کردنـد  ابریشـم و سـایر تولیـدات ایـران را بـه اروپـا منتقـل مـی         ،آسیاي صغیر و سوریه

هاي ونیز و جنوا قبل از ایلخانان به آنـاتولی رفـت و   ). البته جمهوري29:1350(جوادي، 

ها پس از به قدرت رسیدن امپراتوري التین در اسـتانبول در  آمد داشتند و این جمهوري

). بـا  84:1385از کردنـد (امـامی خـویی،    ولی آغتم.، رفت و آمد خود را به آنا1204سال 

توجه به اینکه ایلخانان بر آسیاي صغیر و بنادر تجـاري آن در سـواحل مدیترانـه مسـلط     

شده بودند، تجار کاالهاي تجاري ایران، هند و چـین را بـه راحتـی از تبریـز تـا سـواحل       

ولیـدي شـرق   کردند؛ جایی که تجار ایتالیایی کاالهـاي ت جنوبی و غربی آناتولی حمل می

ــه دســت مــی  آوردنــد (احمــدي دســتگردي، بــه خصــوص ابریشــم ایــران را در آنجــا ب

139:1387.(  

یکی دیگر از مسیرهاي تجاري که در دورة ایلخانان بیشترین ارتباط تجاري را بـا  

تبریز داشت، طرابوزان بود. طرابوزان از دوران گذشته مورد توجـه مسـلمانان بـود و    

عبـاس از طریـق ایـن    ها در عهد بنیمسلمانان و بیزانسیبخشی از مناسبات تجاري 

گرفت و اهمیت این بندر به حدي بود که دریاي سیاه را بحر طرابزان بندر انجام می

نامیدند. در دوران ایلخانـان، نقـش تجـاري طرابـوزان اهمیـت بیشـتري یافـت و        می

به این بندر نقشی سکونت تجار جنوایی در این بندر و رفت و آمد دیگر تجار اروپایی 

). راه طرابوزان از طرابـوزان بـه   320:1390مهم در رونق تجاري آن داشت (رضوي، 

ارزروم و سپس از آنجا به خوناس، مالذگرد، ارجیش، خوي، مرند و سپس بـه تبریـز   
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ــان ایتالیــایی بــود (بیــانی، ) و ایــن مهــم291رســید (همــان، مــی تــرین راه بازرگان

تسخیر عراق به دست مغوالن موجب شد که مقداري از از سوي دیگر، ). 357:1386

تجارت هندوستان با مغرب از طریق خلیج فارس صـورت پـذیرد. کاالهـاي شـرق از     

رسـید، امـا بیشـتر    طریق عراق و شامات به دست تجار فرنگی در دمشق و حلب مـی 

ر بکر دادند که در قلمرو مغوالن تجارت کنند و آنان از طریق دیابازرگانان ترجیح می

رساندند. در این زمان، مصر هنـوز بـازار   خود را به بندر ایاس در دریاي مدیترانه می

تـرین راه تجـارت خـاور    شد، اما دیگر این مسیر ارزانثروتمند خاور دور محسوب می

بخش عمدة کاالهاي بین شرق و غرب  ).3/430: 1371اروپا نبود (رانسیمان،  دور با

برخی از کاالها نظیر ادویه هندي از تبریز به آناتولی و یـا   شد واز تبریز ترانزیت می

در این دوره، تبریز چهار راه تجاري عبور کاال از شرق به غرب  .شدبه حلب صادر می

و برعکس بود و کاالهایی مانند لعل، مروارید، عنبر، مشک، یاقوت و انواع جواهرات از 

). در رسـالۀ  11- 12: 1925نـدرانی،  آمد (مازخلیج فارس و جنوب ایران به تبریز می

مربوط به قرن نهم هجري به انواع کاالها مانند پارچـه کمخـا، قطیفـه، صـوف      فلکیه

) در 12- 15قطیفۀ فرنگی منقش، کمخاي دمشقی، اطلـس و تافتـۀ یـزدي (همـان،     

تبریز اشاره شده است که از فرنگ، هنـد، خلـیج فـارس و منـاطق دیگـر بـه قلمـرو        

). بخشـی از کاالهـا از   16و مشمول باج تمغا بـوده اسـت (همـان،     قویونلوها واردآق

دوز شد و طبق نوشتۀ مازندرانی، خواجه مظفر پوستدشت قپچاق به تبریز آورده می

کاالهایی مانند پوست سنجاب، روباه و قاقم از دشت قپچاق به تبریز وارد کرده بـود  

ق.) اطالعـات   865(در نیمـۀ دوم قـرن نهـم هجـري     فلکیـه (همان). مؤلـف رسـالۀ   

مبسوطی در خصوص تجارت تبریز و کاالهاي وارده و صادره به ایـن شـهر و میـزان    

از واردات  گزارشی ). مازندرانی174: 1925دهد (مازندرانی، مالیات تمغا به دست می

انواع ابریشم چینی، خراسانی، گیالنی و قماش سمرقندي و انواع اجناس وارداتـی از  

دشت قپچاق شـامل پوسـت سـمور، سـنجاب، روبـاه، قـاقم و اجنـاس چینـی نظیـر          

هاي کماخ زردوزي شده، ملونه، اطلس و مشک ارائه کرده و سپس افزوده کـه  پارچه

ر قیمـت اجنـاس مبادلـه شـده، یـک دینـار       بر اساس قانون تجارت، از هر چهل دینا

شود؛ یک دوم این مالیات از فروشنده و دو سوم از خریدار (همان). مالیات گرفته می
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شـد، از  وي به اجناسی که از اروپا، سوریه، مصر و سایر بالد ایران به تبریـز وارد مـی  

ـ       واع جمله قماش فرنگ و مصر، قمـاش شـیراز و کاالهـایی از کرمـان و اصـفهان و ان

قماش هند و فرنگ اشاره نموده و مالیات آنها را نیز به همین میزان ذکر کرده است 

  (همان).

  

  سواحل دریاي سیاه و دریاي خزر

هاي برقراري مناسبات تجاري بین ایلخانان با تجار ونیزي و جنوایی یکی از حوزه

اري ماننـد  سواحل جنوبی دریاي کاسپین بود، از طریق بنادر این دریا، کاالهاي تجـ 

شد. تجـار  ابریشم به دشت قپچاق و بنادر تانا و کافا در شمال دریاي سیاه ارسال می

جنوایی از طریق تانا و کافا در شمال دریاي سیاه و کانال هاي ولگا، خود را به دریاي 

آوردند. رساندند و از این طریق، از گیالن و مازندران ابریشم به دست میکاسپین می

ش تا هفت بار کشـتی ابریشـم ایـران و ادویـۀ هنـد را بـه اروپـا صـادر         آنان سالی ش

هاي عمـدة غـرب بـه    سراي بر سر یکی از راه). شهر113:1378کردند (جوادي، می

کم اهمیت سیاسـی و بازرگـانی و ترانزیتـی    شرق و در کنار رود ولگا، از این دوره کم

شـد،  ی مغولسـتان مـی  اي کـه از غـرب راهـ   بسیار یافت و چنان شد که هـر بیگانـه  

شد افکند و پس از اجازه از باتو عازم شرق میبایست در این شهر رحل اقامت میمی

جزیـرة  هاي تجاري این منطقه راهی بود که از شـبه ). یکی از راه266:1386(بیانی، 

یافـت (هـال،   شد و از طریق شمال دریاي خـزر تـا چـین ادامـه مـی     کریمه آغاز می

وایی انحصار تجارت در دریـاي سـیاه را از امپراتـور میخائیـل     ). تجار جن120:1380

پالئولوگ دریافت کرده و با بازرگانان ونیزي بر سر منافع تجاري در رقابت بودنـد. از  

نیمۀ قرن پیش، بازرگانان جنوا و ونیز در شبه جزیرة کریمه در محلّی به نام خزریه، 

م. حکومـت مغـول بـه    1266ال هاي تجاري تأسیس کرده بودند. در حـدود سـ  بنگاه

هاي کافا زمینی واگذار کـرد تـا کنسـولگري و انبـاري بـراي کاالهـاي خـود        جنوایی

ها در شبه جزیـرة  بسازند. همین اقدام هستۀ مرکزي و مبدأ مستعمرة بزرگ جنوایی

هایی در بنادر کریمه و کافا پدیـد  ). آنان کارخانه660:1387کریمه گردید (گروسه، 

هـاي  م. در اردوي زرین، به یکی از طرف1267شان از سال شروع فعالیتآوردند و با 
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هـاي فنالنـدي را در   عمدة تجاري این کشور تبدیل شدند. آنان اقالمی چـون پارچـه  

رساندند و مشتریان خوبی براي پوست غله و برده بازارهاي اردوي زرین به فروش می

غـالت را در شـهرهاي اروپـاي     هاي گران بها ودر این مناطق بودند. همچنین پوست

رسـاندند و بردگـان را پـس از انتقـال از طریـق دریـا و بنـدر        باختري به فروش مـی 

). ونیزیـان در تانـا، در دهانـۀ رود    154:1361بردند (ساندرز، قسطنطنیه به مصر می

دن در آزوف امروزي مستعمره داشتند و به تجارت کاالهایی چون گنـدم از روسـیه،   

 10تـا   8ن و ایران و تجارت برده مشغول بودنـد. در هـر سـال حـدود     ابریشم از چی

رسید و آنان قبل از رسیدن زمستان بـه  هاي اوت و سپتامبر به تانا میکاروان در ماه

گشتند. عالوه بر این، ونیزیان مستعمرة مهـم دیگـري در سـواحل    قسطنطنیه بر می

این منطقـه تجـارت سـازمان    جنوبی دریاي سیاه در موستراس (طرابوزان) داشتند و 

اي را بین کاالهایی که از قسطنطنیه به آسیا و یا بـرعکس ترانزیـت مـی شـد،     یافته

شد، عبـارت  وجود آورده بود. کاالیی که از این راه بین شرق و غرب داد و ستد میبه

بود از ابریشم چین و ایران، خز، پیه نهنگ، کاالهاي لوکس مثـل پارچـه و ظـروف و    

). در زمان برکه، وي گذشـته از  snezhana,no date:42الت صنعتگري (دیگر محصو

هاي بازرگانی به سوي آن کـه  توجه به اسالم، از اهمیت ارتباط با اروپا و گشودن راه

هاي جنـوا و ونیـز وارد   سود فراوانی در پی داشت غافل نبود. در این دوران که دولت

، فکر برکه را به خود جلب کردند و او المللی شده بودندمعرکۀ سیاست و اقتصاد بین

اي ایجاد کرد، تا آنجا که کریمه مرکز نفوذ تجار ها رابطۀ بازرگانی گستردهبا جنوایی

مرکـز فعالیـت    1هاي بازرگانی در این منطقه مستقر گردید. کافـا جنوایی شد و کلنی

آنان در اردوي زرین بود و آنها در این شهر کنسـول و کنسـولگري داشـتند (بیـانی،     

) بین ونیز و جنوا براي سلطه بر دریاي سیاه رقابـت و درگیـري جریـان    271:1386

ها در نیمۀ اول قرن هفتم هجري در کافا مرکز تجاري تأسیس کردند داشت. جنوایی

 :canbek, 1978)هاي تجاري داشـتند  ها هیأتم جنواییها و هو در تانا نیز ونیزي

. پگولوتی تاجر فلورانسی در قرن هشتم هجري بـه کاالهـایی کـه میـان دشـت      (42

مـوم،  «شـد، اشـاره کـرده اسـت:     قپچاق و بندر تانا در شمال دریاي سیاه مبادله می

                                                          
1. Feodosie
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، قـاقم،  آهن، قلع، فلفل، زنجبیل، ادویه، کتان، پیه، ابریشـم زعفـران، پوسـت سـمور    

پوست گربه قطبی، پوست آهو، گندم و غله، خاویار، طـال و نقـره و مرواریـد در ایـن     

هـا  ها و جنواییافزاید که ونیزيو می (pegolotti, 1936: 3-5)شود شهر مبادله می

. (ibid, 5)کننـد  چهار درصـد عـوارض گمرکـی بـراي ترانزیـت کـاال پرداخـت مـی        

هـا، بیشـتر در مراکـز و مسـیرهاي تجـاري شـمال       ها هم در رقابت با ونیزيجنوایی

دریاي سیاه یعنی در بنادر کافا و تانا فعالیت داشتند، اما این مسیر تجاري به سـبب  

مناسبات غیرحسنۀ ایلخانان و خوانین دشت قپچاق، غالباً مسدود بـود و تجـارت در   

ز طریـق  شـد؛ بنـابراین، تجـار جنـوایی ا    آن با کندي جریان داشت یا دچار وقفه می

کردنـد  آمدند و ابریشـم ایـران را صـادر مـی    دریاي کاسپین به گیالن و مازندران می

ها به ایران در این مسیر مشـکالتی  )، زیرا براي رفت و آمد جنوایی25، 1350(پولو، 

وجود داشت. در آن سوي منازعات سیاسی، ایلخانان و خوانین مغولی دشت قپچـاق  

خود از طریق رونق تجارت، عالقۀ چشمگیري بـراي   براي افزایش درآمدهاي مالیاتی

تسهیل جریان تجارت در مسیرهاي شمالی حد واسط بین دریاي کاسـپین و دریـاي   

رغم مناسـبات حسـنه بـین طـرفین در     رسد که علیدادند. به نظر میسیاه نشان می

، زمان گیخاتو، هنوز موانعی در رفت و آمد تجار باقی مانده بود. به همین سـبب هـم  

ازبک، خان مغولی دشت قبچاق، سفیري بـه دربـار اولجـایتو بـراي مـذاکره در بـارة       

راهکارهاي رونق و گسترش تجارت در مسیر مذکور فرستاد و به واسطۀ مذاکرات دو 

راه بسته گشاده شود و امتعه و اقمشۀ طرفین کـه  «جانبه، به این نتیجه رسیدند که 

از جـانبین بـدان احتیـاج اسـت بـه یکـدیگر       ریزنـد و  پوسند و میبر هم انباشته می

)؛ اقـدامی کـه   146: 1348(کاشانی، » فرستیم و تجار... براي فواید آمد و شد نمایند

هـاي تجـاري   نتایج آن به نفع تجار جنوایی هم بود، زیرا همزمان با تمرکـز فعالیـت  

 ها هـم در شـمال و در مسـیر دریـاي    قسطنطنیه، جنوایی - ها در مسیر تبریزونیزي

دریاي سیاه که به مراکز تجاري تانا و کافـا در شـبه جزیـرة کریمـه خـتم       - کاسپین

براي خرید ابریشم گیالن و انتقال آن به بنـادر  شد، متمرکز بودند و از همین راهمی

). ابن بطوطه بـه  3/241ق.: 1423کردند (ابن فضل اهللا عمري، دریاي سیاه اقدام می

گوید: تجار فعال در آن را توصیف کرده است و میخوبی این مسیر و مراکز تجاري و 
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ها و دیگران براى تجارت بـه  ىیجنوا. بر ساحل دریا واقع شده است(تانا)  شهر ازاق«

کفا شهرى است بزرگ که در امتداد ساحل دریا واقع شـده مـردم آن   و  آیندآنجا مى

رسد که نظر می ). به1/397: 1376بطوطه، (ابن از اهل جنوا هستند مسیحى و غالباً

هـاي هنگفـت   به سبب ارزانی ابریشم گیالن در قیاس با گرانی ابریشم چین و هزینه

اي ویژه نسـبت بـه خریـد و انتقـال ابریشـم از دریـاي       حمل آن، تجار جنوایی عالقه

. (Tezcan, 2009: 168)دادنـد  کاسپین به مراکز تجـاري دریـاي سـیاه نشـان مـی     

تصرف گیالن به دست وي، تجار ونیزي و جنوایی در این  بنابراین، از دورة الجایتو با

  مسیر با ایلخانان مناسبات تجاري برقرار کردند.

  

  گسترش مناسبات تجاري با ونیز و جنوا

در زمان غازان خان، مصریان براي تجارت مشکالتی به وجود آورده بودند، در نتیجـه  

تغییر دادند و به ایران بیشـتر توجـه   ونیزیان روابط تجاري خود را از مصر به سوي ایران 

پیامی براي پـاپ بـونی فـاس هشـتم      1کردند. در این زمان، حاکم ونیز، پیترو گراده نیگو

فرستاد. در این پیام به اتحاد بین غازان و ارمنستان و گرجستان براي حملـه بـه شـامات    

یز ایـن بـود کـه    اشاره شده بود و اینکه غازان قصد دارد به مصر حمله کند. نظر حاکم ون

دول اروپایی از این موقعیت استفاده کنند و با غـازان بـاب دوسـتی بگشـایند تـا نـواحی       

متصرفی در شامات آزاد گردد. پـس از پیـروزي مجمـع بـر ممالیـک در جنـگ المـروج،        

 -اي به دربار غازان گسیل کرد (مرکز اسناد دانشگاه تهـران جمهوري ونیز سفیري با نامه

م. در کتاب 1306ق./  705در سال  2). مارین سانودوترسلو12:1352نیز، اسناد ایران و و

هـاي  خود چنین نظر داد که مصر را باید محاصرة اقتصادي کرد. او همچنین در بـارة راه 

وگو به میان آورده و هدف کشورهاي اروپـایی را چنـین بیـان    ترانزیتی ایران و مصر گفت

هـاي  آیـد، از ایـران بگـذرد و راه   از هند مـی  کرده است: هدف این است که کاالهایی که

بازرگانی در دست مصر مسدود گردد و کاالها مستقیماً از ایران به بنادر مدیترانـه حمـل   

هاي ترانزیتی خود را بـه روي بازرگانـان مسـیحی و اروپـایی     شود. ایران در این زمان راه
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  کرد (همان).انعت میگشوده بود؛ در حالی که مصر از عبور کاالهاي تجار مسیحی مم

، به طور مشخص مربوط به دوران اوصاف ممالک مختلفدر کتاب  1توصیفات پگولتی

گرفتند، یاد هایی که در هر منزل از تجار میغازان است. پگولتی از میزان و مقدار مالیات

گرفتند و میـزان آن  مالیات می 3بار یک آقچه 2کرده است: طبق گزارش او، براي هر عدل

هـا بـود و یکـی از آن    شد. این رقم شامل انـواع مالیـات  آقچه می 1209بریز مجموعاً تا ت

شد، اما در عـوض مـأمورین   هاي معینی اخذ مینام داشت که در پست "توتفاولی"میان 

). در دورة الجـایتو  111:1378کردند (جـوادي،  خان در بهبود وضع تجار سعی بسیار می

یران گسترش دادند و سناي ونیز با فرستادن سـفیري بـه   نیز ونیزیان فعالیت خود را در ا

م. و جلب نظـر الجـایتو، از تجـار سـرزمین      1307ق./  705نام توماس به ایران در سال 

هـاي  خود حمایت کرد. جنواییان هم در این زمان، عالوه بر تجارت با ایران، از طریـق راه 

شـد، فعالیـت جدیـدي در    م مـی زمینی که از طرابوزان و ارمنستان آغاز و به ایـران خـت  

دریاي مازندران آغاز کرده و بخشی از کاالهاي تجاري و به ویژه ابریشـم ایـران را از ایـن    

  ).112-113بردند (همان، طریق به اروپا می

هـاي تجـاري خـود را در    اي از فعالیـت در زمان ابوسعید نیز تجار ونیزي بخش عمده

؛ ویلبـر،  112؛ جـوادي،  Howorth,1888:631تبریز و سـلطانیه متمرکـز کـرده بودنـد (    

م.  1320ق./ 720در سال  4). در این زمان سفیري ونیزي به نام میشل دالبینو27:1365

قراردادهـاي تجـاري    ،هـا بـا ایـران   به ایران آمد و براي گسـترش سـهم تجـاري ونیـزي    

اي با ابوسعید منعقد کـرد کـه از جملـه مـوارد آن عبـارت بـود از تأسـیس        مالحظهقابل

هـاي  هایی براي راهبان مسیحی، اصـالح روش گاهکنسولگري در ایران و ساختن سکونت

اسـناد   -اخذ مالیات و تأمین امنیت بیشتر مسیرهاي تجاري (مرکز اسناد دانشگاه تهـران 

                                                          
1. pegolotti

، تبریز، نشر 2، جهاها و ارزشفرهنگ تاریخی سنجشکیلوگرم بوده است (ابوالحسن دیانت،  110هر عدل برابر .2

  ).143، ص 1367نیما، 
مسکوکاتی است مغولی به معنی جسم سفید کوچک، مترادف با اسپر یونانی است. آقچه از  -اي ترکیآقچه کلمه.3

که بیشتر در مملکت عثمانی رواج داشت، اما در زمان سالجقه و حکومت مغول و ترکان در ایران به همین نام یا 

).13، ص 2آقچه روم و نوع دیگر آن به نام آقچه کپکی معمول و متداول بوده است (همان، ج
4. michele Dalbino
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  ).13ز، ایران و ونی

  نتیجه

هاي وسیعی را در آسـیا و اروپـا بـه بـاد غـارت و چپـاول گرفتنـد و        مغوالن سرزمین

هـا، بـه رونـق    سلطۀ خود در آوردند، اما پس از تشکیل حکومـت در ایـن سـرزمین   تحت

تجارت توجه کردند. ایلخانان حـاکم بـر ایـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نبودنـد. آنـان          

هاي تجاري که از چین آغاز و پس از عبور از ترکستان شرقی بـه  هکوشیدند ایران را بر را

رسید، به غرب متصل کننـد و از طریـق تجـارت در مسـیر راه ابریشـم      مرزهاي ایران می

سود فراوان به دست آوردند. ایلخانان براي رونق تجارت در قلمرو خود کوشیدند تـا پـاي   

در ابتـدا تجـار ونیـزي و جنـوایی کاالهـاي      تجار ایتالیایی را به ایران باز کنند، هر چنـد  

خریدند، اما به مرور زمان دریافتند که تجـارت بـا ایلخانـان    شرقی را از ممالیک مصر می

هـاي ایـران، تخفیـف مالیـاتی     براي آنان سود بیشتري نسبت به ممالیک دارد. امنیت راه

هـا و  عایـد ونیـزي   ایلخانان براي تجار ایتالیایی و سود سرشاري کـه از تجـارت بـا ایـران    

شد، از جملـه عـواملی بـود کـه آنـان را بـراي تجـارت بـا ایلخانـان ایـران           ها میجنوایی

برانگیخت تا به جاي اسکندریۀ مصر، تبریز را بـه مرکـز تجـارتی خـود برگزیننـد. آنـان       

آمدنـد و از  همچنین از طریق دریاي کاسپین مستقیماً به سواحل جنوبی ایـن دریـا مـی   

خریدند و از طریق دشت قپچـاق و بنـادر دریـاي سـیاه بـه      دران ابریشم میگیالن و مازن

کردند. بر اثر سیاسـت تجـاري ایلخانـان، از دورة غـازان خـان مناسـبات       اروپا منتقل می

گستردة تجاري بین ایران با تجار ونیزي و جنوایی پدید آمد و شهرهاي تبریز و سلطانیه 

  تبدیل شد و بازارهاي آن رونق چشمگیر یافت. به کانون مبادلۀ کاالهاي غربی و شرقی
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