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Abstract
The present research seeks to provide a description of the rise and fall of the
Acre’s trade between 1191 AD and 1291 AD. Throughout its tumultuous
history, this city became a valuable base for the trade of the eastern
Mediterranean civilizations. By the Muslim conquest, Acre was considered
as the naval base under the Umayyads and Abbásids. With the rise of the
Tulunids, the path to Acre’s progress was levelled, so that during the Fatimid
period, Acre was able to regain its commercial role. During the Crusades,
Acre appeared successful, and even turned the Tyre down, replaced it with
four commercial networks. In this descriptive-analytical study, we seek to
examine the commercial position of the port of Acre during the Crusades
and to seek historical evidences of its flourishing and declining causes. The
results show that the port of Acre was able to gain a significant foothold on
the eastern shores of the Mediterranean at the beginning of this century, but
with the Mongol invasion of the Levant and the change of trade routes, the
Acre port declined.

Keywords: Acre, Latin Kingdom of Jerusalem, Italians, War of Saint
Sabas, Mongols.
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دانشجوي دکتري تاريخ اسالم دانشگاه تهران
(از ص  45تا ص )65
تاریخ دریافت9311/19/91 :؛ تاریخ پذیرش9311/13/25 :
علمی-پژوهشی

چکیده
این پژوهش درصدد است تا توصیفی عمیق از اوجگیری و افول بازرگانی عکا طی سالهای
585ق9919/.م .تا 611ق9219/.م .ارائه دهد و زمینه ها و علل پدید آمدن این شرایط را تبیین نماید.
عکا در طول تاریخ خود پایگاهی ارزشمند برای تجارت در شرقِ مدیترانه بوده است .پس از فتح بهدست
مسلمانان و در دورههای اموی و عباسی یکی از پایگاههایِ نیروی دریایی مسلمانان به حساب میآمد .با
به قدرت رسیدن طولونیان ،راه پیشرفتش هموار گردید؛ بهطوری که در عصر فاطمیان ،توانست بار دیگر
نقش بازرگانی خود را بازیابد .در دورۀ حاکمیت صلیبیان ،وارد عصر نوینی شد و توانست رقیب قدیمی
خویش صور را پشت سر بگذارد .این پژوهش مدعی است که عکا طی این سده ابتدا به مقام پیشتازی در
میان بنادر شام رسیده و حتی مرکز فرماندهی بازرگانی صلیبیان بوده ،ولی با تغییر جهت یافتن
مسیرهای تجاری اندک اندک راه افول را در پیش گرفته است .نتایج حاصله حاکی از آن است که عکا
قبل از شروع این سده اوجگیری خود را آغاز نمود و توانست با آغاز این سده به عنوان مهمترین بندرِ
تجاریِ شرقِ مدیترانه مطرح شود ،اما در نهایت با حملۀ مغوالن به شام و انحرافِ مسیرهایِ بازرگانی ،به
سمت افول حرکت کرد.
واژههايکلیدي :عکا ،مملکت التینی قدس ،ایتالیاییها ،نبرد سنساباس ،مغوالن.

 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
در طول تاریخ عکا بهدلیل واقعشدن در بین کوهستان و ساحل دریا یک موقعیت
استراتژیک داشته است ( ،)Theoderich, 1891: 58-59; Pococke, 1743: 52همچنین به
خاطر واقعشدن در کرانۀ رودخانۀ بلوس (رود نَعمان) و حاصلخیزی خاک آن از لحاظ
طبیعی برای ایجاد تمدن محلی مناسب بوده است (.)Jacques de Vitry, 1896: 5
پس از فتح به دست مسلمانان ،عکا بههمراه صور یکی از مهمترین پایگاههای
دریایی سواحل شام به حساب میآمد (بالذری929-921 :9188 ،؛ قدامه .)211 :9189 ،در
دورۀ اموی و عباسی اول پیشرفت چندانی در بازرگانی تجربه نداشت تا اینکه از نیمۀ
دوم قرن 3ق .پیشرفت آن آغاز شد ()Walmsley, 2000: 290-299؛ احمدبن طولون در
این سالها دستور داد تا لنگرگاه آن را بازسازی کنند (مقدسی.)986-963-962-26 :9855 ،
پیشرفت عکا در قرن چهارم نیز ادامه پیدا کرد؛ شهری مهم با بندرگاهی مجهز به شمار
میآمد (مهلبی .)919 :2116 ،در قرن پنجم نیز لنگرگاهی امن و مستحکم داشته است
(ناصرخسرو .)25 :9389 ،البته لنگرگاه آن ظرفیـت کافی برای پذیـرش کشتیهای بزرگ را
نداشت ( .)Runciman, 1951: 358بهعالوه ،عکا در قرون نخستین اسالمی دارای یک
ضرابخانۀ مهم بود ( .)Schick, 1998: 97; Avni, 2014: 34بهطور کلی تا آمدن صلیبیان،
عکا از لحاظ بازرگانی زیر سایۀ اهمیت صور قرار داشت ( )Jacoby, 1998: 105- 108و
مسیرهای مهم تجاری به آن ختم میشدند ( .)Favreau-Lilie, 2006b: 1210-1211کمی
پس از تأ سیس ممالک صلیبی بود که عکا توانست صور را به عقب بزند ( Jacoby, 2006b:
.)375
سال های سال بازرگانی بنادر شام در عصر صلیبیان طبق رویکرد اروپامحورانه
( )Eurocentric approachمورد مطالعه بود اما امروزه برخی از پژوهشگران این حوزه با رد
این رویکرد ،رویکرد جدیدی را در این مورد مطرح ساختهاند (.)Jacoby, 1998: 103
براساس رویکرد قدیمی ،بنادر شام در این دوره تنها نقش واسط بین شرق و اروپا را
داشتند ،اما رویکرد جدید بنادر شام را داخل در کلیت بازرگانی در دریای مدیترانه
دانسته که نه تنها با اروپا و دیگر کرانههای این دریا مناسبات بازرگانی داشت بلکه با
مشرق زمین هم رابطۀ مهمی داشت ،از آن گذشته این رویکرد به اقتصاد داخلی شام و
بنادر شام هم توجه کرده است (.)Jacoby, 1998: 104
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 .2روند توسعۀ اقتصاد بازرگاني در عکا از 615ق1166/.م .تا 789ق1185/.م
 .1-2نبردهاي صلیبي و اهمیت آن براي اقتصاد مديترانۀ شرقي خاصّه شام

مطمئناً حرکت سپاهیـان صلیـبی به سمت شام سوای اینکه مسبب سلسلهای از
درگیریهای نظامی شد ،باعث افزایش بیسابقۀ حضور بازرگانان اروپایی در شامات نیز
شد ( .)Constable, 2001: 145یکی از برجستهترین نتایج تهاجم نظامی صلیبیان در اواخر
قرن پنجم ق /.اواخر قرن  99اوایل قرن 92م .تأسیس ممالک صلیبی در شام است
( .)Pryor, 1988: 112این مهم باعث تغییراتی وسیع در شرایط سوقالجیشی شرق
مدیترانه شد و بهتبع آن ،اقتصاد بنادر شام نیز تغییر را تجربه کردند ( Jacoby, 1998:
 .)105وقوع جنگهای صلیبی ،یا تأسیس ممالک صلیبی در شام و بهتبع آن سفر
التینیها به شام برای حج یا بازرگانی ،عواملی همبسته بهشمار میآیند که باعث شدند
غربی ها کامالً از کاالهای شرقی آگاهی پیدا کنند و به فکر انتقال آنها به غرب مدیترانه
بیفتند ( .)Jacoby, 2004: 230بدینگونه ،بازرگانان اروپایی برای بدست آوردن کاالهای
شرقی دیگر نیازی به حمایت سیاسی و اداری نبودند زیرا حاکمیت صلیبیان کمک حال
فعالیتهایشان بود ( .)Constable, 2001: 145در کل بازرگانی بنادر شام از جمله عکا در
عصر حضور صلیبیان دارای سه سطح بود؛ مشارکت در بازرگانی با مناطق دوردست،
بازرگانی بین مصر و بیزانس و بازرگانی محلی با دیگر بنادر شام (.)Stern, 2016: 521
 .2-2مختصري از تاريخ سیاسي عکا از615ق1166/.م .تا 789ق1185/.م

عکا در سال 415ق9914/.م .به محاصرۀ صلیبیـان درآمد و آنها با همکاری ناوگان
جنواییها آن را به تصرف درآوردند (شارتری913-912 :9422 ،؛ ابنقالنسی944-943 :9118 ،؛
ابناثیر .)353/91 :9385 ،جنواییها بدین خاطر مالک یک خیابان در عکا شدند ،اجازه
یافتند کلیسایی در شهر داشته باشند و یک سوم درآمدهای بازرگانی لنگرگاه آن برای
آنها باشد ( .)William of Tyre, 1943: I/455عکا پس از تصرف به دست صلیبیان ،از
لحاظ اداری یـکی از بنادر پادشاهـی التینی قدس بهحساب میآمد و یـکی از
بلندمرتبهترین لردهای صلیبی بر آن حکم میراند ( Kennedy, 1994: 61; Jacoby, 1998:
 .)104بهعالوه پس از تصرف به دست صلیبیان ،بهواسطۀ موقعیت جغرافیایی ممتازی که
داشت توانست به یکی از مهمترین بنادر مملکت التینی قدس مبدل گردد ( Stern, 2016:
)521؛ این دوره نخستین دورۀ استیالی صلیبیان بر عکا بهشمار میآید ( Jacoby, 1998:
.)104
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 .9-2روند تبديل شدن عکا به مهمترين بندر مملکت التیني قدس
( Jacoby, 1998: 105

در اوایل قرن 92م .عکا کمکم بر رقیب دیرینهاش صور چیره گشت
 .)-108پیشیگرفتن عکا بر صور دو دلیل اصلی داشت :نخست آنکه عکا بهعنوان
مهمترین درگاه ورود صلیبیان به ارض موعود و قدس مطرح شد و دوم آنکه توانست
بارانداز دمشق بهعنوان مهمترین مرکز بازرگانی شام داخلی در مقابل صور باشد
( .)Jacoby, 2006b: 375از دهۀ دوم قرن 92م .به بعد عکا به مهمترین مقصد سپاهیان
صلیبی ،مهاجران و تجار اروپایی مبدل گشت ()Jacoby, 2006a: 9؛ مناسبترین بندری
شد که حجاج مسیحی 9به واسطۀ آن وارد اراضی مقدس میشدند ( Theoderich, 1891:
 .)59-60; Phocas, 1889: 11; Jacques de Vitry, 1896: 5این حجاج از عکا به سوی
ناصره ،بیتلحم و قدس حرکت میکردند ( .)Jacoby, 1998: 105دو مسیر مشخص در
دورۀ صلیبی ،حجاج را از ساحل به قدس می رساند؛ نخست مسیری که از دروازۀ داود
به سوی یافا میرفت و دوم مسیری که از دروازۀ سناستفان به سوی نابلس و در نهایت
عکا میرفت ( .)Boas, 1999: 30; Boas, 2001: 135اگرچه مسیر به سوی یافا کوتاهتر (سه
روز) و بهتر بود (Boas, 1999: 30؛ ابنجبیر ،)243 :2118 ،اما به دو دلیل مسیر دوم
رفتهرفته مهمتر شد؛ یکی آنکه این مسیر از اماکن مقدس شمال در جلیله عبور میکرد
و دیگر اینکه عکا بندری پیشرفته شده بود ( .)Boas, 2001: 135البته عکا خود نیز با دو
مسیر معروف به جادۀ ساحلی ( )Seaside roadو جادۀ فوقانی ( )Upper roadبه قدس
متصل بود ( .)Theoderich, 1891: 69از سوی دیگر ،عکا که فرضۀ 2طبیعی دمشق
بهحساب میآمد ،بااهمیتی که اندکاندک پیدا کرد توانست راه دمشق-صور را کم
اهمیت ساخته و راههای بازرگانی را به خود متوجه نماید ( ;Runciman, 1951: 358
 .)Jacoby, 1998: 108همۀ جمعیت مسلمان عکا پس از 9914م .از شهر خارج شدند،
تعداد بسیار کمی از مسیحیان شرقی و یهودیان در شهر باقی ماندند و اروپاییها به
مهمترین طبقۀ ساکن در شهر مبدل گشتند (.)Jacoby, 1998: 105; Jacoby, 2006a: 9
البته پس از نخستین مرحله از نبردهای صلیبی رویکرد صلیبیان نسبت به بومیان تغییر
پیدا کرد و در برخی شهرها و نواحی سعی شد بومیان کشاورز یا صنعتگر حفظ شوند تا
به اقتصاد مدد برسانند؛ همچنان کشاورزی در دست بومیان باقی ماند ،از جمله در
روستاهای عکا ( .)Phillips, 1999: 113عکا در اواخر قرن 92م .توانست در جذب جمعیت
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راه پیشرفت را بپیماید و به شهری پرجمعیت و وسیع مبدل گردد (ادریسی365/9 :9411 ،؛

.)Phocas, 1889: 11; Theoderich, 1891: 59
کالبد عکا در قرن 92م .تا حد زیادی شبیه به ساختار شهری آن در عصر فاطمی
بود؛ با اینکه صلیبیان ساختوسازهای قابل توجهی در آن انجام داده بودند ،طرح کلی
نامنظمی داشت ،محاط در دو دیوار شمالی و شرقی بود و فاقد یک مرکزیت مشخص
بود ( .)Jacoby, 2006a: 10لنگرگاه عکا در این سالها همانند عصر فاطمی امن و
مستحکم بود (ادریسی365/9 :9411 ،؛  ،)Jacques de Vitry, 1896: 5اگرچه نمیتوانست
پذیـرای کشتیهای بزرگ باشد ولی در مقایسه با دیگر بنادر همجوار خود وضعیت
بهتری داشت ( .)Runciman, 1951: 355; Constable, 2003: 226این لنگرگاه که وضعیت
طبیعی ممتازی داشت و همانند دورۀ فاطمی بهشدت از آن محافظت میشد ( William
 ،)of Tyre, 1943: I /453; Sanudo, 2011:144از سمت جنوب به دریای مدیترانه راه پیدا
میکرد و دو موجشکن داشت ( .)Jacoby, 2006a: 10بازارها و اماکن صنعتی عکا در
بخش قدیمی شهر متمرکز بودند و یکی از مهمترین اماکنی که در سیر ورود و خروج
کاال نقش ایفا مینمود ،فندق شاهی ( )Royal fondeبود ()Jacoby, 2006a: 10-11؛ که در
نزدیکی دروازۀ شرقی شهر یعنی دروازۀ سننیکالس ( )St. Nicolas Gateقرار داشت
( .)Jacoby, 2001a: 281بهطور کلی عکای پیش از سال 583ق9985 /.م ،.شهری شلوغ و
کثیف بود که در عین حال رونق اقتصادی فراوانی داشت (.)Phocas, 1889: 11
یکی از مهمترین دالیل این رونق اقتصادی ،بالندگی اقتصاد عکا و نواحی پیرامون آن
بود :دشتهای ساحلی شام از جمله دشتهای پیرامون عکا با وجود اینکه وسعت اندکی
داشتند ،قابلیت فراوانی در تأمین غلۀ شهرهای بندری را داشتند (.)Phillips, 1999: 115
یکی از محصوالت صنعتی که در اطراف عکا عمل میآمد ،نیشکر بود و کشت وسیع آن
باعث شده بود تا عکا یک کارخانۀ مهم استحصال شکر بیرون از دروازۀ شرقی خود
داشته باشد ( .)Boas, 2016: 550بهعالوه ،در این دوره ،گشت کارگاههای شیشهگری پر
رونقی در آن فعال بودند (.)Jacques de Vitry, 1896: 93
عکا با اهمیتی که داشت از همان روزهای نخست جنگهای صلیبی مورد توجه
خاص دولت شهرهای ایتالیایی از جمل ه جنوا ،پیزا و ونیز قرار گرفت ( Phillips, 1999:
 )116بازرگانان این شهرها اشتیاق فراوانی داشتند تا صاحب امتیازات و پایگاههایی در
عکا شوند ،شاهان صلیبی نیز هنگاهی که شوق آنها را دیدند ،امتیازاتی در این بندر به
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آنها اعطا نمودند ( .)Constable, 2003: 226-227جنواییها نخستین بازرگانان اروپایی
بودند که در عکا امتیازاتی را به خود اختصاص دادند .سپس ونیزیها نیز امالکی را در
آن صاحب شدند ( ،)William of Tyre, 1943: I/453-554تسهیالت ونیزیها با «معاهدۀ
وارموندی» ( )Pactum Warmundiدر سال 595ق9923 /.م .بیشتر هم شد ( Constable,
 .)2003: 228پس از آن ،کمکم پیزاییها نیز عالوه بر دو گروه پیشین در عکا پایگاه
تجاری دایر کردند ( .)Stern, 2016: 521هر سه گروه محلۀ مسکونی خاص خود را در
آنجا داشتند ( .)Jacoby, 2006c: 921وجود جوامع ایتالیایی در عکا به آن یـک وجهۀ
بینالمللی داده بود ( .)Boas, 2016: 556بازرگانان اروپایی بهخصوص ایتالیاییها در عکا یا
در امالک شخصی خود ساکن بودند و یا در یکی از حجرههای اجارهای یک فندق ساکن
میشدند .اتباع هردولت -شهر ایتالیایی در این شهر تحت حکمرانی یک کنسول بود،
البته ونیزیها تحت نظر حاکمی با لقب «بائی» ( )Baille/ Bailliusبودند و وی امور
جامعۀ ونیزیها را رتقوفتق مینمود ( .)Constable, 2003: 227توسعۀ حضور بازرگانان
ایتالیایی در عکا که با توسعۀ فعالیتهای آنها در غرب مدیترانه همزمان شده بود ،باعث
شد عکا در یک شبکۀ بازرگانی یکپارچه جذب گردد؛ دراین حالت عکا با بنادر مختلفی
در غرب مدیترانه مرتبط شد (.)Balard, 2015: 276
عکا در این سالها در چهار شبکۀ بازرگانی نقش عمدهای بازی میکرد؛ نخست در
شبکۀ بازرگانی عکا با مناطق روستایی اطرافش دوم در شبکهای که بهواسطۀ آن با مراکز
اصلی بازرگانی در شام اعم از بنادر و شهرهای داخلی مرتبط بود ،سوم در چارچوب
بازرگانی آسیایشرقی و پهنۀ مدیترانه حضور جدی داشت ( )Jacoby, 1998: 106و در
آخر اینکه بهخوبی توانست نقش یک بندر بین راهی ( )Port-of-Callمطمئن را بازی کند
که کشتیها در آن برای سفرهای طوالنی یا متوسط آماده میشدند ( Jacoby, 1998:
 .)105حضور عکا در این شبکه های چهارگانه رفته رفته بیشتر شد تا اینکه از حدود سال
9981م .توانست بهعنوان مهمترین بندر تجاری در سواحل شرقی مدیترانه مطرح شود و
دیگر رقبای خویش را از صحنه بدر کند (.)Phillips, 1999: 132
 .9رسیدن عکا به اوج فعالیت اقتصادي و بازرگاني در نیمۀ نخست قرن 19م
 .1-9عصر عکا؛ کلیات اوضاع سیاسي و اقتصادي عکا پس از سال 1111م

صالحالدین ایوبی پس از پیروزی در نبرد حطین (583ق9985/.م ).عکا را تصرف کرد
(ابنشداد932 :9495 ،؛ بنداری311-211 :9151 ،؛ ابناثیر .)531/9 :9385 ،مدتی بعد صلیبیان
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عکا را در محاصره گرفتند؛ با آمدن پادشاهان اروپایی باالخره شهر در سال
585ق9919/.م .دگربار به دست صلیبیـان افتاد (ابنشداد251-258-231-963 :9495 ،؛
ابناثیر .)65-63-55-41/92 :9385 ،با عهدنامۀ صلح رمله (588ق9912/.م ).عکا رسماً به
صلیـبیان واگذارشد (ابنشداد345-344 :9495 ،؛ ابوشامه .)326/4 :9498 ،بدینگونه دورۀ دوم
حاکمیت صلیبیان برآن آغاز شد و یک سده دوام پیدا کرد (.)Jacoby, 1998: 104-105
قدرت دریایی صلیبیان باعث تجدید حیات سیـاسی آنها شد ()Pryor, 1988: 127؛ با
بهرهگیری از این توانایی آنها توانستند بسیاری از شهرهای ساحلی را مال خود کنند و
عکا را مرکز سیاسی قلمروِ محدود به ساحل خود قرار دهند ( ;Robbert, 1985: 411
 .)Phillips, 1999: 132; Abulafia, 2011: 284پایتخت شدن آن ،اهمیت سوقالجیشی و
مواصالتیاش را نیز چندبرابر کرد و اوجگیری آن آغاز شد ( Jacoby, 1998: 105; Jacoby,
)2006a: 12؛ در دهۀ نخست سدۀ 93م ( .)Runciman, 1951: 357و به بیانی در دهههای
نخست این قرن ،بنادر شام به رهبریِ عکا شاهد اوج حیات اقتصادی خود بودند
(.)Phillips, 1999: 131
براساس کشفیات و مطالعات باستانشناسی ،عکا در این هنگام به شهری مهم در
میان شهرهای ساحلیِ مدیترانه مبدل گشت؛ وسعت آن بهطور خارقالعادهای از 59/5
هکتار تا  81یا  85/5هکتار رسید تا در تاریخ خود تا آن هنگام به باالترین میزان
جمعیت و وسعت برسد (.)Boas, 2001: 94; Petersen, 2005: 81-113; Avni, 2014: 355
 .2-9زمینههاي چهارگانۀ پیشرفت عکا در اقتصاد بازرگاني

چنانکه رفت ،عکا با چیرهشدن صلیبیان داخل در چهار شبکۀ بازرگانی شد ،این منوال
پس از 585ق9919 /.م .هم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد؛ این چهار شبکه از نظر
نگارنده بهعنوان چهار زمینۀ پیشرفت خارقالعادۀ عکا در نظر گرفته شده است.
ارتباط عکا با روستاهای پیرامون و نواحی شرقیاش ،زمینۀ نخست را تشکیل میدهد
()Jacoby , 1998: 106-107؛ عکا و توابع آن در این سالها ،در تولید کفش ،ظروف سفالی،
نمک ،شکر ،سبزیجات ،میوه ،زیتون و روغن زیتون فعال بودند (.)Edde, 2010: 192
برخی از این کاالها مثل محصوالت کشاورزی و دامی در روستاهای آن تولید میشدند و
عکا برای آذوقه و مواد خام صنعتی به روستاهای پیرامونش محتاج بود ،از دیگر سو
روستاها هم به کاالهای صنعتی عکا احتیاج داشتند و هر دو وابستگانِ متقابل
( )Interdependenceیکدیگر بودند ( .)Jacoby, 1998: 107کاالهایی که در روستاهای آن
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تولید می شد عبارتند از؛ غالت ،مرکبات ،سیر ،پیاز ،روغن زیتون ،کره ،مرغ ،بوقلمون،
عسل ،شکر ،ظروف نگهداری و غذاخوری ،مواد خام صنعتی مثل کتان ،پشم ،ابریشم،
حصیر و چرم به عالوۀ هیزم ( .)Jacoby, 1998: 107تولید این کاالها در مناطق روستایی
اطراف باعث رونق کارگاهها و کارخانههای صنعتی در عکا میشد .نیشکر و پنبۀ عکا
معروفیت خاصـی داشتـند ( .)Boas, 1999: 63-78-176بهحدی که یکی از با کیفیتترین
انواع نیشکرها در عکا بهعمل میآمده است (نویری .)259/8 :9423 ،فرآوری شکر از نیشکر
در قرن 93م .کامالً در عکا متمرکز شد ( )Jotischky, 2013: 181و کارخانۀ شکر آن که
یـکی از بزرگترین کارخانههای شکر در شام بهحساب میآمد با شدت بیشتری فعالیـت
مینمـود ( .)Runciman, 1951: 357; Boas, 2016: 550قابلیتهای طبیعی زمینهای
پیرامون عکا که ماسه برای تولید شیشه و خاکستر برای تولید صابون درآن وجود داشت،
این شهر را به قطب صنعت شیشه و صابون مبدل نموده بود (.)Jotischky, 2013: 181
نواحی نزدیک به عکا هم اغلب تولیدات خود را به این شهر پررونق میرساندند؛ اراضی
اطراف دریاچۀ طبریه در تولید مواد غذایی سرآمد بودند (،)Phillips, 1999: 115-116
شراب ناصره و خرما و پنبۀ طبریه و درۀ رود اردن نیز در سالهای پایانی حاکمیت
صلیبیان در اقتصاد بازرگانی عکا اهمیت یافت (.)Jacoby, 1998: 107
ارتباط بازرگانی عکا با دیگر بنادر شام و مراکز اقتصادی شام داخلی ،زمینۀ دوم را
شامل میگردد ( .)Jacoby, 1998: 108مهمترین شهر داخلی شام که عکا با آن ارتباط
داشت ،بیتردید دمشق بود؛ براساس گزارش ابنجبیر ارتباط این دو در این عصر تنگاتر
هم شد و در کمال آرامش جریان مبادلۀ بازرگانی بین این دو شهر انجام میگرفته است
(ابنجبیر .)226-225 :2118 ،از یک سو عکا بهعنوان مهمترین مرکز بازتوزیع کاالهای
وارداتی از اروپا ،آنها را به دیگر نواحی شام به خصوص دمشق میرساند ( Abulafia,
 ،)1997: 28و از دیگر سو بهواسطۀ دمشق با شبکههای بازرگانی شرق مرتبط میشد.
دمشق محلی بود که مالالتجارۀ یمن از راه بیابان به آن آورده میشد تا از آنجا به عکا
منتقل گردد ( .)Runciman, 1951: 358مهمترین کاالیی که از سمت یمن به دمشق
آورده میشد تا به عکا برسد مطمئناً ادویه بود؛ ادویهای که یکی از دالیل اوجگیری
بازرگانـی عکا شد ( .)Phillips, 1999: 117-118یـک تعرفۀ گمرکـی مربوط به سـال
643-642ق9245 /.م .نشان میدهد که کاالهایی همچون ادویه و داروهای گیاهی از
جزیرهالعرب و عطریات ،ابریشم ،منسوجات ،مواد رنگرزی ،پنبه ،عاج ،سفال ،ماهی نمک
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( Edde, 2010:

سود و  ...که از عراق و مصر به دمشق رسیده بودند به عکا آورده میشدند
 .)192با انتقال این کاالها به عکا ،این بندر خاصه در سدۀ 93م .به مرکز اصلی صدور
ادویههای گرانبها ،مواد رنگدهنده و پارچههای شرقی به اروپا مبدل گشت ( Abulafia,
.)1997: 28
عکا در این دوره عالوه بر ارتباط مستحکم با شام داخلی ،مناسبات تجاری مهمی با
همۀ بنادر شام از جنوب آسیایصغیر تا مرز مصر داشت؛ این مناسبات به گونهای بود که
کشتیهای تجاری ای وجود داشتند که در طول سواحل شام رفت و آمد میکردند و در
طول مسیر به دادوستد کاالها و جابجایی مسافران میپراختند ( .)Stern, 2016: 521شاید
بتوان گفت مهمترین بندر شام که با عکا رابطۀ زمینی و دریایی تنگاتنگی داشت صور
بود .رابطۀ این دو را عمدتاً بازرگانی مدیریت مینمودند که پایگاه اصلیشان این دو شهر
بود ،البته بعدها بازرگانان دیگر ممالک نیز داخل در این رابطه شدند ( Jacoby, 1998:
 .)110بهطور کلی از اواخر قرن ششم ق /.اواخر قرن 92م .عکا به جز آنکه بازار کاالهای
شرق و شام داخلی بود و مایحتاج ساکنان اروپایی خود را فراهم میآورد ،اندکاندک
حکم انباری را پیـدا مـیکرد کاالهای تجاری کل بنادر شـام در آن گرد میآمدند .یعنی
کاالهای بنادری مثل سویدیه تا یافا و قیساریه در آنجا مجتمع میشدند تا از آنجا به
غرب مدیترانه ارسا ل گردند؛ برای کاالهای گرانبهایی مثل ابریشم ،عکا تبدیل به رهبر و
مرکز بازرگانی بنادر شام شد (.)Jacoby, 1998: 112; Jacoby, 2001b: 64-65-77
واسطهگری بین مصر و بیزانس و رهبری مبادالت بازرگانی در مدیترانۀشرقی نیز
دیگر زمینۀ عکا در اقتصاد بازرگانی بهشمار است؛ بدینگونه بهعنوان مهمترین بندر شام،
در بازرگانی میان برد بین مصر و بیزانس نقش حیاتی بازی میکرد (.)Stern, 2016: 521
روابط منحصر به فرد عکا با بنادر مصر در قرن ششم ق92 /.م .با کارکرد اتصال دادن
دمشق و مصر توسعه پیدا کرد اما با تسلط پیدا کردن صالحالدین بر مصر و حوادث سال
583ق9985/.م .در شام این روابط به افول گرایید ( .)Jacoby, 1998: 109البته مناسبات
آن با بنادری همچون دمیاط و اسکندریه بسته به شرایط پررونق و پُر رفتوآمد بود و
مسیر آنها اهمیت داشت ( .)Sanudo, 2011: 145اساساً از قرن ششم ق92 /.م .به بعد،
تم رکز اقتصادی بنادر شام به سوی بخش خدمات متمایل گشت و بارزترین بندر شام که
این فرآیندها را مدیریت مینمود ،عکا بود ( .)Jacoby, 2006b: 375عکا که لنگرگاهی امن
برای تجدید قوای کشتیهای بازرگانی در سفرهای طوالنی بهحساب میآمد ( Jacoby,
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 ،)1998: 105توانست بهخوبی نقش واسطه در مبادالت بین مصر و بیزانس را به خود
منحصر نماید و در کل ،مدیر ارتباط بازرگانی کلیۀ بنادر مدیترانۀ شرقی با مدیترانۀ
غربی باشد (.)Jacoby, 2006b: 375-376
زمینۀ پایانی ارتباط بازرگانی عکا با اروپایغربی است؛ چنانکه در توضیح زمینههای
پیشین ذکر شد ،در قرن هفتم ق93 /.م .مرکزی برای بازرگانی زمینی و دریایی با شام،
بیزانس و مصر بود ،اما فراتر از آن باید به ارتباط آن به ممالک اروپایی توجه کنیم
( .)Stern, 2016: 521در بخش پیشین به آغاز حضور ایتالیاییها در عکا و شرایط ادامۀ
کار آنها در آنجا پیش از پایتختشدن عکا پرداختیم .اگرچه پیش از این زمان هم سه
گروه جنواییها ،پیزاییها و ونیزی ها محالت بازرگانی خود را در عکا داشتند ( Boas,
 )1999: 8اما حوادث سالهای پایـانی سدۀ 92م .وضعیـت را به گونۀ دیـگری رقم زد.
بهطور کلی بازرگانان ایتالیایی در قرن ششم ق92 /.م .بیشتر متوجه روابط بازرگانی با
مصر بودند و توجه اندکی به بنادر شام داشتند اما سپس با قدرتگیری صالحالدین در
مصر و حرکات نظامی موفق او برضد صلیبیان توجه مطلق آنها به سوی بنادر شام
خصوصاً عکا معطوف شد ( .)Runciman, 1951: 355-357ایتالیاییها و عکا مطلقاً از
حوادث رخ داده در جنگ صلیبی سوم بهرهبردند؛ عکا بهعینه پس از سال585ق/.
 9919م .محل حضور چند برابری دریانوردان و بازرگانان ایتالیایی شد و تمرکز بیش از
حد آنها در این شهر باعث شد تا فرمانروایان صلیبی امتیازات مهمی را در زمینۀ تجارت
به آنها واگذار نمایند ( .)Abulafia, 2011: 284بدینسان ،حجم امالک آنها در عکا چند
برابر شد ،سه شهر جنوا ،پیزا و ونیز پایگاههای دائمی در آن دایر نمودند و هیئت
سرپرستی متمرکز در آن گماشتند تا عمالً این بندر به مرکز فرماندهی بازرگانی آنها در
شام مبدل گردد (.)Jacoby, 2006c: 921
از این زمان به بعد ،قدرت و اهمیت اجتماعات بازرگانی ایتالیایی در عکا افزایش
چشمگیری یافت :مهاجرت از اروپا کاهش یافت ،نزاعهای سیاسی گریبانگیر صلیبیان
شد و شرایط پولی-مالی ایتالیاییها را در موضع برتر قرار داد (.)Prawer, 1985: 188
اجتماعات بازرگانی ایتالیایی نهتنها به عکا یک وجهۀ بینالمللی داده و باعث روابط
تنگاتنگ بازرگانی بین عکا و اروپای غربی شده بودند ،بلکه خود باعث جذب دیگر
بازرگانان اروپایی میشدند ( .)Boas, 2016: 556بهعالوه ایتالیاییها در عکای قرن 93م.
هم تولیدات صنعتی را رونق بخشیدند و هم با قدرت وارد ارتباط با شهرهای داخلی شام
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شدند؛ در این قرن که صنایع ریشهدار در بنادر شام کمکم به راه افول میرفتند با
حمایت ایتالیایی ها دوباره زنده شدند تا تولیدات این صنایع پاسخگوی نیازهای اروپاییان
گردد ( .)Abulafia, 2011: 285از سوی دیگر ،درحالیکه در قرن ششم .ق92 /.م .و تا
پایتختشدن عکا هنوز کم وبیش بازرگانان مسلمان یا غیرمسلمان شرقی در ارتباط با
شهرهای داخلی و بنادر شام فعالیت می نمودند اما پس از آن بازرگانان اروپایی کامالً به
شهرهایی مثل دمشق و حلب رخنه پیدا کردند ( )Jacoby, 2006b: 376تا مستقیماً ساز و
کار ارتباط بازرگانی دمشق و دیگر شهرهای اسالمی با اروپا را تحت سیطرۀ خود بگیرند
(.)Riley-Smith, 1973: 115
نزاعهای سیاسی در قرن هفتم ق93 /.م .لحظهبهلحظه بر قدرت اقتصادی ایتالیاییها
در بنادر شام خاصه عکا میافزود و چون حکام صلیبی کمکم به حمایت آنها نیازمند
شدند ،قادر بودند در همۀ امور موثر عمل کنند ( .)Prawer, 1985: 188بدینسان ،عکا به
شهری تقسیم شده مبدل گشت که هریک از بخشهای آن رهبری داشت و هریک از
آنها بر حقوق خود پافشاری داشتند؛ این بخشهای خود مختار بسیار پرجمعیت بودند و
عکا را تبدیل به یک فضای بسیار متراکم نموده بودند (.)Abulafia, 2011: 284-285
محلههای بازرگانی ونیزیها ،جنواییها و پیزاییها در نیم دایرۀ منتهی به زنجیر محافظ
( )Cathene/Chaineلنگرگاه اصلی عکا قرار داشتند ،آنها به لنگرگاه چسبیده نبودند و
کاالهایی که وارد محلهها میشد در انبارها انباشته میشدند (.)Riley-Smith, 1973: 118
محلۀ جنواییها در عکا بزرگتر از دو محلۀ دیگر بود ولی نسبت به آن دو دورتر از
لنگرگاه قرار گرفته بود (.)Abulafia, 2011: 284-285
همگام با کاهش قدرت فرمانروایان صلیبی در عکا ،رقابت بین ایتالیاییها شدت پیدا
کرد و این رقابت در جداشدن کامل محالت آنها نمود یافت؛ ابتدا پیزاییها و ونیزیها به
دور محلههای خود دیوار کشیدند و سپس جنواییها ورودیهای مجموعۀ خود را
مستحکم نمودند ( .)Jacoby, 2006b: 376هر سه گروه ابتدا رقابت سنگینی را در
مدیترانۀ شرقی آغاز نمودند و سپس در قرن هفتم ق93 /.م .این نزاع به درون عکا
کشیده شد ()Jacoby, 2006a: 11؛ هدف اصلی این نزاع تسلط اقتصادی بر این بندر بود
که نخست بعد قهری و نظامی نداشت اما سپس به درگیری نظامی هم کشیده شد
( .)Abulafia, 2011: 289به این صورت نخست پیزا و جنوا ،عکا را صحنۀ درگیری نظامی
خود کردند تا نشان دهند قدرت سیاسی در عکا از هم پاشیده شده است ( Sanudo,
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 .)2011: 346; Robbert, 1985: 439بهطور کلی ،در سالهای پایانی سدۀ 93م .و با پایان
جنگ صلیبی فردریک دوم ،دورۀ نوینی در تاریخ فرمانروایی صلیبیان آغاز شد؛ اشراف و
نخبا به عالوۀ نظامیهای شوالیهای به جان یکدیگر افتادند و عکا را به صحنۀ آشوب
مبدل کردند (.)Prawer, 1985: 188-189
در سال 654ق9256 /.م .ونیزیها و جنواییها بر سر مالکیت دیر سنساباس ( Saint
 )Sabas Churchدر عکا وارد سلسلهای از جنگها شدند که کل شهر را تحت تاثیر خود
قرار داد و نبرد سنساباس یا نبردِ اجتماعات ( )Communes Warنام گرفت ( Sanudo,
 .)2011: 349; Robbert, 1985: 439; Jacoby, 2006a: 11ابعاد این درگیری وسیع شد و
دیگر عناصر قدرت ،غیر از ایتالیاییهای عکا هم داخل در آن شدند ( Phillips, 1999:
 .)132; Jotischky, 2013: 185زدوخوردها تا سال 656ق9258/.م .ادامه پیدا کرد و
نتیجهای جز شکست جنواییها نداشت (.)Robbert, 1985: 439- 444; Jacoby, 2006a: 11
اگرچه جنوا پس از نبرد سوم صلیبی دیگر توان احیای امتیازات پیشین خود در بنادر
شام را نداشت ( ،)Favreau-Lilie, 2006a: 505اما پیروزی ونیز بر جنوا که رقیب
قدرتمندی نشان داده بود نهتنها ونیز را به یکهتاز در اقتصاد بازرگانی شرق مدیترانه و
سواحل شام بدل کرد ( ،)Robbert, 1985: 439; Dotson, 1989; 112بلکه ونیزیها را
مالکالرقاب اقتصاد عکا گرداند ( .)Jacoby, 2004: 232با پایان نبرد سنساباس محلۀ
بازرگانی آنها در عکا نابود شد ،آنها ملزم شدند تا هیچ امکانات و تسهیالتی در آنجا
نداشته باشند و کامالً از این شهر اخراج شدند ( Sanudo, 2011: 350; Favreau-Lilie,
.)2006b: 1211; Abulafia, 2011: 285
عکا در این عصر مؤسساتی را داشت که بر رابطۀ بازرگانی آن با اروپای غربی تأثیر
شایانی داشتند؛ زنجیر یا کاتنا ،فندق ،دروازههای ورودی شهر و بازارهای بازرگانان
اروپایی در آن ( .)Riley-Smith, 1973: 112زنجیر در ورودی لنگرگاه نصب بود ( Sanudo,
 )2011: 144و کاالهایی که از لنگرگاه خارج میشدند یا به آن داخل میشدند ناگریز باید
از آن عبور مینمودند ( .)Jacoby, 1998: 111از این زنجیر در مواقع خطر هم استفاده
میشده و حتماً کارگزارانی برای رتقوفتق امور آن وجود داشته است؛ محتمالً شیوۀ
ادارۀ این موسسه برگرفته از شیوههای مسلمانان بوده است .کاتنا اصالتاً مسئول اخذ
مالیات صادرات از عکا به سوی مقاصد اصلی کاالها بوده و تخمیناً مقدار کاالهای
صادراتی را محاسبه میکرده است (.)Riley-Smith, 1973: 112-113; Prawer, 1985: 175
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فندق شاهی و فندقهای خاص هر اجتماع اروپایی در قرن هفتم ق93/.م .اهمیت دو
چندانی در عکا پیدا کردند و این به دلیل پایتخت شدن آن بود (.)Constable, 2003: 229
چنانکه پیشتر ذکرش رفت ،فندق شاهی بر سر راه دمشق و خارج از شهر قرار داشت
()Jacoby, 2001a: 281; Jacoby, 2006a: 11؛ تا سال 583ق9985/.م .کارمندان گمرکی
فندقهای عکا یا کارمندان زنجیر ،اکثراً از عربهای مسیحی بودند و روشهای اخذ
مالیات ،زبان اسناد که عربی هستند و حضور این دیوانساالران عرب نشاندهندۀ تداوم
روند عصر فاطمی بود اما کمکم در قرن هفتم ق93/.م .کل امور به دست مسیحیان
غربی افتاد ( .)Jacoby, 2001a: 278-279-292در مورد بازارهای عکا باید گفت که بازارهای
آن هم همانند غالب بازارهای بنادر شام ،در این زمان به احتمال فراوان مستقل عمل
نمیکردهاند و تحت حاکمیت و مدیریت کارکنان فندقهای آن بودهاند ( Riley-Smith,
 .)1973: 115-116دروازههای عکا هم بهطور معمول جدای از بازارهای مدیریت میشدند
و کارمندان آنها غالباً هم بر واردات و هم بر صادرات مالیات وضع مینمودند (Riley-
.)Smith, 1973: 114-115
دالیل چندی باعث میشد که دریانوردی در مدیترانه در فصل زمستان خطرناک
باشد و فاصلۀ بهار تا پاییز مناسبترین زمان در سال برای بازرگانی دریایی مناسب بود
( .)Lane, 1973: 70; Pryor, 1988: 87-89با توجه به بادهـای موافقی که در مدیـترانه
میوزیدند و شامل بادهای شمالی غربی و شمالی شرقی بودند ،سفرهای از شمال به
جنوب و از غرب به شرق با سهولت و سرعت بیشتری انجام میگرفت ( Pryor, 1988:
 .)89راههای دریایی مدیترانه در سدههای ششم و هفتم ق 92/.و 93م .کم وبیش به
ساحل نزدیک بودهاند .درحالیکه برخی از کشتیها میتوانستند یکباره از شرق به غرب
این دریا سفر نمایند اما بازرگانان و مسافران ترجیح میدادند که نزدیک به سواحل سفر
کنند تا هم بتوانند مبادله انجام دهند ،هم ذخیرۀ آب و غذا را تجدید نمایند و هم
یکنواختی سفری طوالنی را زایل کنند و اینچنین ،به شاهراه اصلی شرق به غرب
مدیترانه در اطراف زنجیرۀ جزایر در بخش شمالی بدل شود ( .)Stern, 2016: 523در
جنگ های صلیبی راه بازرگانی از غرب التینی به سوی عکا از جنوب دریای اژه شروع
میشد و پس از عبور از جزیرۀ کرت ،رودس و قبرس به آن ختم میشد ( Lane, 1973:
 .)70; Balard, 2015: 276جزیرۀ کرت برای سفر از غرب مدیترانه به سوی عکا اهمیت
فراوانی داشت و بهنوعی کلیدِ سفر دریایی به سمت سواحل شام بهشمار میآمد ( Lane,
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 . )1973: 70; Pryor, 1988: 94راه کرت به عکا پس از عبور از قبرس هم مستقیماً ادامه
پیدا نمیکرد؛ پس از قبرس ابتدا مسیر مستقیماً به سوی الذقیه ،طرابلس و یا بیروت
ادامه پیدا میکرد و سپس کشتیها از این بنادر به عکا میرفتند (.)Pryor, 1988: 95-96
در قرن هفتم ق93/.م  .فرآیندی در مبادالت بازرگانی بین بنادر شام و اروپا شکل
گرفت که براساس کاالهای وارداتی و صادراتی یک طراز منفی در روابط بازرگانی دو
طرف نمودار گشت؛ بهویژه از سال 635ق9241/.م .به بعد ،رشد تقاضا برای منابعی که
با آنها بتوان از قلمرو صلیبیان دفاع کرد ،باعث شد تا واردات مواد غذایی و اسلحه به
عالوۀ سرمایههای پولی به طراز منفی تبدیل گردد .بدینصورت یک طراز تجاری
نامتوازن ( )Deficit Tradeدر مبادالت شکل گرفت که نمود بارز آن واردات سکه یا
شمش طال و نقره به شام بود ()Riley-Smith, 1973: 110-111؛ اساساً عکا بهعنوان بندری
بسیار مهم و بازاری مهم و بازاری پر رونق در مدیترانۀ شرقی که مقصد عدۀ زیادی از
اروپاییان اعم از بازرگانان ،حجاج و نظامیان بهشمار میآمد توانست در رشد تقاضای
ممالک اروپایی برای کاالهای شرقی تأثیر فراوانی داشته باشد (.)Jacoby, 2004: 230-231
کاالهایی که از عکا به سمت بنادر اروپای غربی بارگیری میشد چند دسته بودند؛
کاالهایی که در خود عکا یا مناطق پیرامون آن تولید میشدند و طرفداران بسیاری در
اروپا داشتند مثل شکر ( .)Runciman, 1951: 353دستۀ دوم کاالهایی بودند که عکا
نقشی در تولید آنها نداشت ،از جملۀ مهمترین این کاالها ادویه و رنگدانهها بودند؛
فلفل ،زنجیر ،نیل ،الک ،زردچوبه ،کندررومی ،گل جوز ،جوز هندی ،دارچین و چوب
برزیل ( .)Abulafia, 1997: 28این ادویه به مقادیر معتنابهی از هر مسیری که شده به عکا
میرسیدند ( )Phillips, 1999: 117-118و برخی از آنها همچون فلفل و دارچین به آلمان،
فالندر و انگلستان صادر میشدند زیرا مورد تقاضای فراوانی بودند (.)Lane, 1973: 70
دستۀ بعدی کاالهایی بودند که مواد خام آنها در عکا وجود نداشت و تنها کارگاههای آن
سرهم بندی صنعتی آن را برعهده داشتند ،شاید بتوان گفت مهمترین این کاالها
منسوجات و البسۀ ابریشمی بهشمار میآمدند؛ عکا در تولید نوع خاصی از پارچههای
ابریشمی تحت عنوان «سمایت» ( )Samiteمعروف بود ( ،)Runciman, 1951: 353این نوع
خاص از ترکیب رشتههای طال با الیاف ابریشم تولید میشد و رشتههای طالی آنها از
غرب به عکا آورده میشدند تا در فرآیند تولید این البسه بهکار برده شوند ( Jacoby,
 .)2004: 237-238در دیگر سو الیاف ابریشم هم از صور ،بیروت یا انطاکیه به عکا برده
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میشدند تا یا در تولید سمایت بهکار روند و یا مستقیماً از آنجا به غرب صادر شوند
( .)Jacoby, 2001b: 77-78اما کاالهایی که از اروپا به عکا وارد میشدند و در برخی موارد
مورد تقاضای شهرهای داخلی شام هم بودند عبارتند از :البسه که یک کاالی وارداتی پر
مصرف شمرده میشد ( )Phillips, 1999: 118و مهمترین نوع آن لباسهای پشمی بود
( ،)Lane, 1973: 70مواد غذایی شامل گندم ،شراب ،میوۀ خشک ،گوشت نمک سودشدۀ
خوک ،شاهدانه ،مس ،آهن ،اسلحه و تجهیزات نظامی و پارچههای تولید شده در فالند
روشامپانی .برخی از این کاالهای وارداتی در اسکله یا فندقها به فروش میرفتند و یا از
عکا به شهرهای مسلمان نشین صادر میشدند (.)Edde, 2010: 192
 .6افول بازرگاني عکا
بازرگانی شکوفای عکا با تأثیرگرفتن از حوادث سیاسی اندکاندک افول یافت :از سال
646ق9248/.م .به بعد دیگر خبری از به راه افتادن یک جنگ صلیبی جدید و ارسال
نیروهای تازه نفس اروپایی نبود ،در سال 648ق9251/.م .نیز حکومت ممالیک در مصر
بر سر کار آمد ( .)Abulafia, 2011: 305مغوالن در سال 658ق9251/.م .به شام حمله
آوردند و حلب و دمشق را به تصرف خود درآوردند ( )Amitai-Preiss, 1995: 26-30اما با
شکست مغوالن در نبرد عینجالوت ،صلیبیان ضعیفتر هم شدند ( Amitai-Preiss, 1995:
 .)46-48تجمع بازرگانان اروپایی در عکا و رقابت نفسگیر آنها در بازرگانی ،در نهایت به
نزاع مخرب سنساباس انجامید و چیرهشدن مغوالن بر ایران ،عراق و سپس تاختوتاز
آنها در شام ضربۀ نهایی را بر پیکرۀ عکا وارد آورد ( Phillips, 1999: 132; Jackson, 2017:
.)214
در مورد تأثیر تهاجم مغوالن بر اقتصاد بازرگانی شام و بنادر آن از جمله عکا دو
رویکرد کلی وجود دارد؛ براساس رویکرد نخست ،در پس این تهاجم شرایطی در روابط
بازرگانی آسیا-اروپا پدیدآمد که با عنوان «صلح مغولی» ( )Pax Mongolicaمعروف است.
برایناساس ،حکومت مغوالن باعث رشد چشمگیر روابط بازرگانی قارهای شد ( Jackson,
 .)2017: 210بهعالوه ،طرفداران این رویکرد منسوخ شده بر آن هستند که با چیرهشدن
مغوالن بر عراق ،راههای بازرگانی قدیمی بین عراق و شام احیاء شدند و تاخت و تازهای
مغوالن در شام هرگز روی نقل و انتقال کاال از شرق به سوی بنادری مثل عکا تأثیر
مخربی نداشتند ( .)Runciman, 1951: 361طرفداران رویکرد دوم که سرسختترین
مدافعش پیتر جکسون است ،برآنند که صلح مغولی اصالً وجود خارجی نداشته و بهطور
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کلی صلحی با حاکمیت مغوالن بر شرق نزدیک حاکم نشده که عامل توسعۀ بازرگانی
بین شرق و غرب در نظر گرفته شود (.)Jackson, 2005: 309; Jackson, 2017: 210-211
طبق این رویکرد که اکثر پژوهشگران آن را تأیید میکنند؛ با حملۀ مغوالن به شرق
اسالمی ،اقتصاد برخی از مهمترین مراکز صنعتی بازرگانی آن ضربۀ مهلکی خورد و
سپس با پیشرویهای آنها بغداد بهشدت آسیب دید .در نهایت ،شهرهای داخلی شام از
جمله حلب و دمشق در اثر نزاعهای مملوکی مغولی دچار آسیـب فراوانی شدند و در
نتیجه نتوانستند به تأمیـن مالالتجارۀ بنادر شام بپردازند (.)Jacoby, 2006b: 376
اینچنین ،مسیرهای بازرگانی آسیایمرکزی به سوی سواحل شام متمایل به شمال شدند
و در نتیجه ،مسیرهای کهنی که عراق را به بنادر شام وصل مینمود کمتر مورد استفاده
قرار گرفتند ( )Phillips, 1999: 137; Jacoby, 2006b: 376; Jackson, 2017: 214تا اقتصاد
بازرگانی بنادر تحت اختیار صلیبیان در سواحل شام و در رأس آنها عکا بیرونق شده ،رو
به افول نهند ( .)Jackson, 2005: 296این روند تقریباً از 658ق9251/.م .به بعد کامل
شد؛ بندر ایاس ،در ساحلِ کلیکیه که جزء قلمرو شاهزادگان ارمنستان کوچک بهحساب
میآمد ،موقعیت بهتری نسبت به عکا پیدا کرد ( )EI2, Vol. I: 778و بهعنوان مهمترین
بارانداز کاالهای ارسالی از آسیای مرکزی به سوی مدیترانۀ غربی مطرح شد ( Jacoby,
.)1998: 112
 .7نتیجه
این پژوهش بر آن بود تا توصیفی عمیق و گسترده از اوجگیری و افول بازرگانی عکا در
سالهای 585ق9919/.م .تا 611ق9219/.م .ارائه دهد .ابهام اصلی این پژوهش
آشکارساختن عوامل و زمینه هایی بود که این فراز و فرود را پدید آوردند .با تصرف عکا
بهدست صلیبیان یعنی از سال 415ق9914/.م ،.دوران نوینی در تاریخ آن آغاز شد؛ زیرا
توانست پس از مدتها رقیب قدرتمند خود صور را از میدان به در کند .موقعیت ممتاز
عکا در انتقال حجاج و مسافران از اروپا به سوی بیتالمقدس ،نخستین زمینهای بود که
در ترقی آن نقش بازی کرد ،همچنین ،مبادالت آن با روستاها و مناطق اطرافش در
پیشرفت آن موثر بود .از دیگر سو ،مرتبط ساختن دمشق و مصر یا مصر و بیزانس نیز
باعث شد تا ترقی خود را کامل کند.
عکا پس از آنکه به پایتختی انتخاب شد ،با تمرکز اقتصادی و سیاسی صلیبیان به
اوج خود رسید؛ وسعت و جمعیت آن بهشدت افزایش پیدا کرد ،بخش صنعت و تولید
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آن پیشرفت خارقالعادهای داشتند و این بندر به مرکز فرماندهی اقتصاد صلیبیان مبدل
گشت .حضور بازرگانان ایتالیایی هم که پیش از پایتخت شدناش آغاز شده بود ،چنان
شد که آن ها را تبدیل با حاکمان نامرئی اقتصاد و سیاست عکا نمود .اوجگیری عکا
همچنان ادامه پیدا کرد تا آنکه مغوالن به شام حمله آوردند؛ در نتیجه هجوم آنها
مسیرهای بازرگانی زمینی تغییر کردند .اینچنین ،اکثر بنادر شام و در رأس آنها عکا به
حاشیه رانده شدند و هرگز نتوانستند به وضعیت دهههای پیشین بازگردند تا در نهایت،

ممالیک مصر آنها را به مخروبهای مبدل نمایند.
پينوشتها
 .9میراثِ حج یکی از دو جریانی است که جنگهای صلیـبی از آن نشئت گرفتهاند .مقصد این حج قدس بود تا
حجگزار در مشقت هایی که مسیح تجربه نمود ،سهیم شده و بدین وسیله شایستۀ سرزمینِ آسمانیِ بیتالمقدس
گردد (باالر.)6-5 :9312 ،
 .2لنگرگاه ،ایستگاه و بارانداز کشتی (خلیل بن احمد21/5 :9418 ،؛ جوهری.)9115/3 :9414 ،
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