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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. 
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 یدهچک

های گیری و افول بازرگانی عکا طی سالاین پژوهش درصدد است تا توصیفی عمیق از اوج

 ها و علل پدید آمدن این شرایط را تبیین نماید.م. ارائه دهد و زمینه9219ق./611م. تا 9919ق./585

دست تح بهپس از ف .بوده استمدیترانه  شرقِ در تتجاربرای  ارزشمند پایگاهی خوددر طول تاریخ  عکا

با  آمد.می به حساب دریایی مسلمانان نیروی هایِپایگاه از یکی عباسی و اموی هایدوره در مسلمانان و

توانست بار دیگر  ،فاطمیان عصرطوری که در بهگردید؛  راه پیشرفتش هموار به قدرت رسیدن طولونیان،

توانست رقیب قدیمی شد و  عصر نوینی وارد ،حاکمیت صلیبیان ۀدور دریابد. نقش بازرگانی خود را باز

ابتدا به مقام پیشتازی در که عکا طی این سده  این پژوهش مدعی است خویش صور را پشت سر بگذارد.

بنادر شام رسیده و حتی مرکز فرماندهی بازرگانی صلیبیان بوده، ولی با تغییر جهت یافتن  میان

عکا  که نتایج حاصله حاکی از آن است .ته استمسیرهای تجاری اندک اندک راه افول را در پیش گرف

 ترین بندرِو توانست با آغاز این سده به عنوان مهم نمودگیری خود را آغاز قبل از شروع این سده اوج

بازرگانی، به  به شام و انحرافِ مسیرهایِ مغوالن ۀبا حمل ، اما در نهایتشودمدیترانه مطرح  شرقِ تجاریِ

 سمت افول حرکت کرد.
 

 ساباس، مغوالن.، نبرد سنها، ایتالیاییمملکت التینی قدس ،عکا کلیدي:هايواژه
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 مقدمه  .1

شدن در بین کوهستان و ساحل دریا یک موقعیت دلیل واقعطول تاریخ عکا بهدر 

 به ، همچنین(Theoderich, 1891: 58-59; Pococke, 1743: 52) استراتژیک داشته است

خیزی خاک آن از لحاظ و حاصل )رود نَعمان( بلوس ۀرودخان ۀن در کرانشدخاطر واقع

  . (Jacques de Vitry, 1896: 5) برای ایجاد تمدن محلی مناسب بوده است طبیعی

های رین پایگاهتهمراه صور یکی از مهمبه پس از فتح به دست مسلمانان، عکا 

. در (211: 9189؛ قدامه، 929-921 :9188بالذری، ) آمدحساب می دریایی سواحل شام به

 ۀتا اینکه از نیم نداشتپیشرفت چندانی در بازرگانی تجربه اموی و عباسی اول  ۀدور

بن طولون در ؛ احمد(Walmsley, 2000: 290-299) پیشرفت آن آغاز شد ق.3دوم قرن 

. (986-963-962-26: 9855، یمقدس)بازسازی کنند  آن را لنگرگاها تر داد تودس هالسان یا

شمار  شهری مهم با بندرگاهی مجهز به پیشرفت عکا در قرن چهارم نیز ادامه پیدا کرد؛

داشته است  من و مستحکما در قرن پنجم نیز لنگرگاهی .(919: 2116مهلبی، ) آمدمی

های بزرگ را رش کشتیـت کافی برای پذیـلنگرگاه آن ظرفیالبته . (25: 9389ناصرخسرو، )

عکا در قرون نخستین اسالمی دارای یک  ،عالوهبه  .(Runciman, 1951: 358) نداشت

 ،طور کلی تا آمدن صلیبیانبه .(Schick, 1998: 97; Avni, 2014: 34) ضرابخانۀ مهم بود

 و (Jacoby, 1998: 105- 108) اهمیت صور قرار داشت ۀزیر سای عکا از لحاظ بازرگانی

کمی . (Favreau-Lilie, 2006b: 1210-1211) شدندمسیرهای مهم تجاری به آن ختم می

 :Jacoby, 2006b) سیس ممالک صلیبی بود که عکا توانست صور را به عقب بزندپس از تأ

375.) 

های سال بازرگانی بنادر شام در عصر صلیبیان طبق رویکرد اروپامحورانه سال

(Eurocentric approach) ان این حوزه با رد مورد مطالعه بود اما امروزه برخی از پژوهشگر

 (.Jacoby, 1998: 103) انداین رویکرد، رویکرد جدیدی را در این مورد مطرح ساخته

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 

های این دریا مناسبات بازرگانی داشت بلکه با نه تنها با اروپا و دیگر کرانه دانسته که

مشرق زمین هم رابطۀ مهمی داشت، از آن گذشته این رویکرد به اقتصاد داخلی شام و 

 (.Jacoby, 1998: 104) کرده است توجهبنادر شام هم 
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 م1185ق./789 . تام1166./ق615اقتصاد بازرگاني در عکا از  ۀروند توسع .2

 شام خاصّهشرقي  ۀنبردهاي صلیبي و اهمیت آن براي اقتصاد مديتران .2-1

ای از اینکه مسبب سلسله سوایبی به سمت شام ـان صلیـحرکت سپاهیمطمئناً 

حضور بازرگانان اروپایی در شامات نیز  ۀسابقباعث افزایش بی ،های نظامی شددرگیری

اواخر  در نتایج تهاجم نظامی صلیبیانترین برجستهیکی از  .(Constable, 2001: 145) شد

در شام است ممالک صلیبی سیس أم. ت92اوایل قرن  99قرن پنجم ق./ اواخر قرن 

(Pryor, 1988: 112) .الجیشی شرق وسیع در شرایط سوق اتیباعث تغییر این مهم

 :Jacoby, 1998) اقتصاد بنادر شام نیز تغییر را تجربه کردند ،تبع آنمدیترانه شد و به

تبع آن سفر ای صلیبی، یا تأسیس ممالک صلیبی در شام و بههوقوع جنگ .(105

آیند که باعث شدند شمار میها به شام برای حج یا بازرگانی، عواملی همبسته بهالتینی

ها کامالً از کاالهای شرقی آگاهی پیدا کنند و به فکر انتقال آنها به غرب مدیترانه غربی

برای بدست آوردن کاالهای  بازرگانان اروپایی ،گونه. بدین(Jacoby, 2004: 230) بیفتند

کمک حال  صلیبیان حاکمیت زیراشرقی دیگر نیازی به حمایت سیاسی و اداری نبودند 

بازرگانی بنادر شام از جمله عکا در  کلدر  .(Constable, 2001: 145) هایشان بودفعالیت

در بازرگانی با مناطق دوردست، مشارکت سطح بود؛ دارای سه عصر حضور صلیبیان 

 .(Stern, 2016: 521) ازرگانی محلی با دیگر بنادر شامب بازرگانی بین مصر و بیزانس و

 م1185ق./789م. تا 1166ق./615مختصري از تاريخ سیاسي عکا از .2-2
ان مکاری ناوگان درآمد و آنها با هـصلیبی ۀ. به محاصرم9914./ق415عکا در سال 

؛ 944-943: 9118قالنسی، ؛ ابن913-912: 9422شارتری، ) ها آن را به تصرف درآوردندجنوایی

، اجازه ان در عکا شدندبمالک یک خیا بدین خاطرها . جنوایی(91/353: 9385اثیر، ابن

یافتند کلیسایی در شهر داشته باشند و یک سوم درآمدهای بازرگانی لنگرگاه آن برای 

. عکا پس از تصرف به دست صلیبیان، از (William of Tyre, 1943: I/455) آنها باشد

کی از ـآمد و یحساب میی التینی قدس بهـپادشاهبنادر کی از ـلحاظ اداری ی

 :Kennedy, 1994: 61; Jacoby, 1998) راندترین لردهای صلیبی بر آن حکم میبلندمرتبه

موقعیت جغرافیایی ممتازی که  ۀواسطهبعالوه پس از تصرف به دست صلیبیان، به. (104

 :Stern, 2016) مبدل گردد قدسرین بنادر مملکت التینی تداشت توانست به یکی از مهم

 :Jacoby, 1998) آیدشمار میعکا به براستیالی صلیبیان  رۀ؛ این دوره نخستین دو(521

104). 
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 روند تبديل شدن عکا به مهمترين بندر مملکت التیني قدس .2-9

 Jacoby, 1998: 105) چیره گشت اش صورکم بر رقیب دیرینهعکا کم م.92قرن  اوایلدر 

عنوان عکا به کهآننخست  :گرفتن عکا بر صور دو دلیل اصلی داشت. پیشی(108-

توانست  کهآنرین درگاه ورود صلیبیان به ارض موعود و قدس مطرح شد و دوم تمهم

مرکز بازرگانی شام داخلی در مقابل صور باشد رین تعنوان مهمبه بارانداز دمشق

(Jacoby, 2006b: 375.) رین مقصد سپاهیان تم. به بعد عکا به مهم92دوم قرن  ۀاز ده

ترین بندری ؛ مناسب(Jacoby, 2006a: 9) صلیبی، مهاجران و تجار اروپایی مبدل گشت

derich, 1891: Theo) شدندآن وارد اراضی مقدس می ۀبه واسط 9مسیحیشد که حجاج 

59-60; Phocas, 1889: 11; Jacques de Vitry, 1896: 5).  حجاج از عکا به سویاین 

دو مسیر مشخص در  .(Jacoby, 1998: 105) کردندلحم و قدس حرکت میناصره، بیت

داود  ۀ؛ نخست مسیری که از دروازحجاج را از ساحل به قدس می رساندصلیبی،  ۀدور

به سوی نابلس و در نهایت  استفانسن ۀو دوم مسیری که از درواز رفتبه سوی یافا می

)سه  ترکوتاه. اگرچه مسیر به سوی یافا (Boas, 1999: 30; Boas, 2001: 135) رفتعکا می

، اما به دو دلیل مسیر دوم (243: 2118جبیر، ابن؛ Boas, 1999: 30) و بهتر بود روز(

کرد مسیر از اماکن مقدس شمال در جلیله عبور می که اینآنشد؛ یکی  تررفته مهمرفته

 . البته عکا خود نیز با دو(Boas, 2001: 135) و دیگر اینکه عکا بندری پیشرفته شده بود

به قدس  (Upper road) فوقانیۀ و جاد (Seaside road) ساحلی ۀمسیر معروف به جاد

طبیعی دمشق  2رضۀفعکا که  ،. از سوی دیگر(69Theoderich :1891 ,) متصل بود

صور را کم -اندک پیدا کرد توانست راه دمشقبااهمیتی که اندک ،آمدحساب میبه

 ;Runciman, 1951: 358) های بازرگانی را به خود متوجه نمایداهمیت ساخته و راه

Jacoby, 1998: 108 ). م. از شهر خارج شدند، 9914جمعیت مسلمان عکا پس از  ۀهم

ها به مسیحیان شرقی و یهودیان در شهر باقی ماندند و اروپایی تعداد بسیار کمی از

. (Jacoby, 1998: 105; Jacoby, 2006a: 9) ساکن در شهر مبدل گشتند ۀترین طبقمهم

البته پس از نخستین مرحله از نبردهای صلیبی رویکرد صلیبیان نسبت به بومیان تغییر 

یان کشاورز یا صنعتگر حفظ شوند تا پیدا کرد و در برخی شهرها و نواحی سعی شد بوم

به اقتصاد مدد برسانند؛ همچنان کشاورزی در دست بومیان باقی ماند، از جمله در 

م. توانست در جذب جمعیت 92اواخر قرن  در عکا. (Phillips, 1999: 113) روستاهای عکا
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 ؛9/365 :9411ادریسی، ) راه پیشرفت را بپیماید و به شهری پرجمعیت و وسیع مبدل گردد

Phocas, 1889: 11; Theoderich, 1891: 59).  

می م. تا حد زیادی شبیه به ساختار شهری آن در عصر فاط92 البد عکا در قرنک

طرح کلی  ،آن انجام داده بودند سازهای قابل توجهی دروبود؛ با اینکه صلیبیان ساخت

ک مرکزیت مشخص نامنظمی داشت، محاط در دو دیوار شمالی و شرقی بود و فاقد ی

ها همانند عصر فاطمی امن و لنگرگاه عکا در این سال. (Jacoby, 2006a: 10) بود

توانست اگرچه نمی، ( Jacques de Vitry, 1896: 5؛9/365: 9411ادریسی، ) مستحکم بود

وضعیت دیگر بنادر همجوار خود  در مقایسه باهای بزرگ باشد ولی رای کشتیـپذی

که وضعیت  این لنگرگاه .(Runciman, 1951: 355; Constable, 2003: 226) بهتری داشت

 William) شدشدت از آن محافظت میفاطمی به ۀطبیعی ممتازی داشت و همانند دور

of Tyre, 1943: I /453; Sanudo, 2011:144) از سمت جنوب به دریای مدیترانه راه پیدا ،

. بازارها و اماکن صنعتی عکا در (Jacoby, 2006a: 10) شکن داشتکرد و دو موجمی

ترین اماکنی که در سیر ورود و خروج بخش قدیمی شهر متمرکز بودند و یکی از مهم

در  ؛ که(Jacoby, 2006a: 10-11) بود( Royal fonde) نمود، فندق شاهیکاال نقش ایفا می

 اشتدقرار  (St. Nicolas Gate) نیکالسسن ۀشرقی شهر یعنی درواز ۀنزدیکی درواز

(Jacoby, 2001a: 281). و  م.، شهری شلوغ9985ق./ 583طور کلی عکای پیش از سال به

 .(Phocas, 1889: 11) کثیف بود که در عین حال رونق اقتصادی فراوانی داشت

بالندگی اقتصاد عکا و نواحی پیرامون آن  ،ترین دالیل این رونق اقتصادییکی از مهم

های پیرامون عکا با وجود اینکه وسعت اندکی م از جمله دشتهای ساحلی شادشت :بود

. (Phillips, 1999: 115) شهرهای بندری را داشتند ۀداشتند، قابلیت فراوانی در تأمین غل

نیشکر بود و کشت وسیع آن  ،آمدکه در اطراف عکا عمل می یکی از محصوالت صنعتی

شرقی خود  ۀر بیرون از دروازمهم استحصال شک ۀباعث شده بود تا عکا یک کارخان

پرگری های شیشهکارگاه گشت ،در این دوره ،عالوهبه .(Boas, 2016: 550) داشته باشد

 . (Jacques de Vitry, 1896: 93) رونقی در آن فعال بودند

های صلیبی مورد توجه ی که داشت از همان روزهای نخست جنگبا اهمیتعکا 

 :Phillips, 1999) ه جنوا، پیزا و ونیز قرار گرفتجملشهرهای ایتالیایی از  تخاص دول

هایی در و پایگاه صاحب امتیازات بازرگانان این شهرها اشتیاق فراوانی داشتند تا( 116

امتیازاتی در این بندر به  ،ها را دیدند، شاهان صلیبی نیز هنگاهی که شوق آنعکا شوند
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ها نخستین بازرگانان اروپایی جنوایی .(Constable, 2003: 226-227) آنها اعطا نمودند

امالکی را در ها نیز بودند که در عکا امتیازاتی را به خود اختصاص دادند. سپس ونیزی

 ۀمعاهد»ها با تسهیالت ونیزی، (William of Tyre, 1943: I/453-554) آن صاحب شدند

 ,Constable) بیشتر هم شد م.9923ق./ 595در سال  (Pactum Warmundi) «وارموندی

ها نیز عالوه بر دو گروه پیشین در عکا پایگاه کم پیزاییکم پس از آن،. (228 :2003

مسکونی خاص خود را در  ۀهر سه گروه محل (.Stern, 2016: 521) تجاری دایر کردند

 ۀک وجهـ. وجود جوامع ایتالیایی در عکا به آن ی(Jacoby, 2006c: 921) آنجا داشتند

ها در عکا یا خصوص ایتالیاییبازرگانان اروپایی به .(Boas, 2016: 556) ده بودداالمللی بین

ای یک فندق ساکن های اجارهدر امالک شخصی خود ساکن بودند و یا در یکی از حجره

شهر ایتالیایی در این شهر تحت حکمرانی یک کنسول بود،  -شدند. اتباع هردولتمی

بودند و وی امور  (Baille/ Baillius) «بائی»لقب حاکمی با  نظر ها تحتالبته ونیزی

حضور بازرگانان  ۀ. توسع(Constable, 2003: 227) نمودفتق میورا رتق هاونیزی ۀجامع

های آنها در غرب مدیترانه همزمان شده بود، باعث فعالیت ۀایتالیایی در عکا که با توسع

این حالت عکا با بنادر مختلفی دد؛ دربازرگانی یکپارچه جذب گر ۀشد عکا در یک شبک

 .(Balard, 2015: 276) مدیترانه مرتبط شد در غرب

کرد؛ نخست در بازی می ایبازرگانی نقش عمده ۀدر چهار شبک هادر این سالعکا 

آن با مراکز  ۀواسطای که بهبازرگانی عکا با مناطق روستایی اطرافش دوم در شبکه ۀشبک

ارچوب چر دوم سبنادر و شهرهای داخلی مرتبط بود،  اصلی بازرگانی در شام اعم از

و در  (Jacoby, 1998: 106) جدی داشت حضورۀ مدیترانه شرقی و پهنبازرگانی آسیای

مطمئن را بازی کند  (Port-of-Call) خوبی توانست نقش یک بندر بین راهیآخر اینکه به

 :Jacoby, 1998) شدندمی آن برای سفرهای طوالنی یا متوسط آماده ها درکه کشتی

های چهارگانه رفته رفته بیشتر شد تا اینکه از حدود سال حضور عکا در این شبکه .(105

ترین بندر تجاری در سواحل شرقی مدیترانه مطرح شود و عنوان مهمم. توانست به9981

 .(Phillips, 1999: 132) دیگر رقبای خویش را از صحنه بدر کند
 

 م19نخست قرن  ۀاوج فعالیت اقتصادي و بازرگاني در نیمرسیدن عکا به  .9

 م1111عصر عکا؛ کلیات اوضاع سیاسي و اقتصادي عکا پس از سال  .9-1

عکا را تصرف کرد  (م.9985ق./583) الدین ایوبی پس از پیروزی در نبرد حطینصالح

مدتی بعد صلیبیان . (9/531: 9385اثیر، ؛ ابن311-211: 9151؛ بنداری، 932: 9495شداد، ابن)
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عکا را در محاصره گرفتند؛ با آمدن پادشاهان اروپایی باالخره شهر در سال 

؛ 251-258-231-963: 9495شداد، ابن) ان افتادـبار به دست صلیبی. دگرم9919ق./585

عکا رسماً به  (م.9912ق./588) صلح رمله ۀبا عهدنام (.65-63-55-92/41: 9385اثیر، ابن

دوم  ۀگونه دوربدین(. 4/326 :9498؛ ابوشامه، 345-344 :9495شداد، ابن) گذارشدبیان واـصلی

 .(Jacoby, 1998: 104-105) حاکمیت صلیبیان برآن آغاز شد و یک سده دوام پیدا کرد

؛ با (Pryor, 1988: 127) آنها شد سیاـقدرت دریایی صلیبیان باعث تجدید حیات سی

توانستند بسیاری از شهرهای ساحلی را مال خود کنند و  آنها گیری از این تواناییبهره

 ;Robbert, 1985: 411) محدود به ساحل خود قرار دهند عکا را مرکز سیاسی قلمروِ

Phillips, 1999: 132; Abulafia, 2011: 284) . ،الجیشی و اهمیت سوقپایتخت شدن آن

 ,Jacoby, 1998: 105; Jacoby) گیری آن آغاز شدکرد و اوجچندبرابر اش را نیز تیمواصال

2006a: 12) م93 ۀنخست سد ۀده؛ در (Runciman, 1951: 357). های در دهه و به بیانی

 شاهد اوج حیات اقتصادی خود بودندعکا  بنادر شام به رهبریِنخست این قرن، 

(Phillips, 1999: 131). 

ه شهری مهم در بدر این هنگام عکا  ،شناسیبراساس کشفیات و مطالعات باستان

 5/59ای از العادهطور خارقمدیترانه مبدل گشت؛ وسعت آن به ساحلیِمیان شهرهای 

هکتار رسید تا در تاریخ خود تا آن هنگام به باالترین میزان  5/85یا  81هکتار تا 

 .(Boas, 2001: 94; Petersen, 2005: 81-113; Avni, 2014: 355) جمعیت و وسعت برسد

 پیشرفت عکا در اقتصاد بازرگاني ۀاي چهارگانهزمینه .9-2

این منوال  بازرگانی شد، ۀشدن صلیبیان داخل در چهار شبککه رفت، عکا با چیرهچنان

؛ این چهار شبکه از نظر بیشتری ادامه پیدا کرد م. هم با شدت9919ق./ 585پس از 

 ه شده است.عکا در نظر گرفت ۀالعادپیشرفت خارق ۀعنوان چهار زمیننگارنده به

 دهدۀ نخست را تشکیل میاش، زمینارتباط عکا با روستاهای پیرامون و نواحی شرقی

(Jacoby , 1998: 106-107) در تولید کفش، ظروف سفالی،  ،در این سالها؛ عکا و توابع آن

. (Edde, 2010: 192) فعال بودندنمک، شکر، سبزیجات، میوه، زیتون و روغن زیتون 

شدند و الها مثل محصوالت کشاورزی و دامی در روستاهای آن تولید میبرخی از این کا

عکا برای آذوقه و مواد خام صنعتی به روستاهای پیرامونش محتاج بود، از دیگر سو 

وابستگانِ متقابل روستاها هم به کاالهای صنعتی عکا احتیاج داشتند و هر دو 

(Interdependence) یکدیگر بودند (Jacoby, 1998: 107). در روستاهای آن  کاالهایی که
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عبارتند از؛ غالت، مرکبات، سیر، پیاز، روغن زیتون، کره، مرغ، بوقلمون، تولید می شد 

عسل، شکر، ظروف نگهداری و غذاخوری، مواد خام صنعتی مثل کتان، پشم، ابریشم، 

روستایی . تولید این کاالها در مناطق (Jacoby, 1998: 107) هیزم ۀچرم به عالو حصیر و

عکا  ۀشد. نیشکر و پنبهای صنعتی در عکا میها و کارخانهاطراف باعث رونق کارگاه

ترین حدی که یکی از با کیفیت. به(Boas, 1999: 63-78-176) ندـی داشتـخاص یتمعروف

. فرآوری شکر از نیشکر (8/259: 9423نویری، ) آمده استعمل میانواع نیشکرها در عکا به

شکر آن که  ۀو کارخان (Jotischky, 2013: 181) کامالً در عکا متمرکز شد م.93در قرن 

ت ـآمد با شدت بیشتری فعالیحساب میهای شکر در شام بهکی از بزرگترین کارخانهـی

های های طبیعی زمینقابلیت .(Runciman, 1951: 357; Boas, 2016: 550) ودـنممی

و خاکستر برای تولید صابون درآن وجود داشت،  پیرامون عکا که ماسه برای تولید شیشه

. (Jotischky, 2013: 181) این شهر را به قطب صنعت شیشه و صابون مبدل نموده بود

رساندند؛ اراضی ا به این شهر پررونق مینواحی نزدیک به عکا هم اغلب تولیدات خود ر

، (Phillips, 1999: 115-116) طبریه در تولید مواد غذایی سرآمد بودند ۀاطراف دریاچ

های پایانی حاکمیت سال دررود اردن نیز  ۀطبریه و درپنبۀ  و شراب ناصره و خرما

 . (Jacoby, 1998:  107) یافتاقتصاد بازرگانی عکا اهمیت  درصلیبیان 

دوم را  ۀارتباط بازرگانی عکا با دیگر بنادر شام و مراکز اقتصادی شام داخلی، زمین

ترین شهر داخلی شام که عکا با آن ارتباط مهم (.Jacoby, 1998: 108) گرددشامل می

جبیر ارتباط این دو در این عصر تنگاتر تردید دمشق بود؛ براساس گزارش ابنبی ،داشت

گرفته است میبازرگانی بین این دو شهر انجام  ۀهم شد و در کمال آرامش جریان مبادل

ترین مرکز بازتوزیع کاالهای عنوان مهمه. از یک سو عکا ب(226-225 :2118 جبیر،ابن)

 ,Abulafia) رساندوارداتی از اروپا، آنها را به دیگر نواحی شام به خصوص دمشق می

شد. های بازرگانی شرق مرتبط میدمشق با شبکه ۀواسطو از دیگر سو به ،(28 :1997

تا از آنجا به عکا  شدیمن از راه بیابان به آن آورده می ۀالتجاردمشق محلی بود که مال

ترین کاالیی که از سمت یمن به دمشق . مهم(Runciman, 1951: 358) منتقل گردد

گیری ای که یکی از دالیل اوجشد تا به عکا برسد مطمئناً ادویه بود؛ ادویهآورده می

 الـی مربوط به سـگمرک ۀک تعرفـ. ی(Phillips, 1999: 117-118) ی عکا شدـبازرگان

دهد که کاالهایی همچون ادویه و داروهای گیاهی از م. نشان می9245 ق./642-643

پنبه، عاج، سفال، ماهی نمک العرب و عطریات، ابریشم، منسوجات، مواد رنگرزی، جزیره
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 :Edde, 2010) شدند... که از عراق و مصر به دمشق رسیده بودند به عکا آورده میسود و

م. به مرکز اصلی صدور 93 سدۀدر  خاصهاین بندر . با انتقال این کاالها به عکا، (192

 ,Abulafia) های شرقی به اروپا مبدل گشتدهنده و پارچهبها، مواد رنگهای گرانادویه

1997: 28). 

عکا در این دوره عالوه بر ارتباط مستحکم با شام داخلی، مناسبات تجاری مهمی با 

ای بود که اشت؛ این مناسبات به گونهصغیر تا مرز مصر دبنادر شام از جنوب آسیای ۀهم

کردند و در ای وجود داشتند که در طول سواحل شام رفت و آمد میهای تجاریکشتی

. شاید (Stern, 2016: 521) پراختندستد کاالها و جابجایی مسافران میطول مسیر به دادو

ی داشت صور زمینی و دریایی تنگاتنگ ۀترین بندر شام که با عکا رابطبتوان گفت مهم

شان این دو شهر نمودند که پایگاه اصلیاین دو را عمدتاً بازرگانی مدیریت می ۀبود. رابط

 :Jacoby, 1998) بود، البته بعدها بازرگانان دیگر ممالک نیز داخل در این رابطه شدند

 م. عکا به جز آنکه بازار کاالهای92قرن  اواخر قرن ششم ق./ اواخر طور کلی از. به(110

اندک آورد، اندکشرق و شام داخلی بود و مایحتاج ساکنان اروپایی خود را فراهم می

آمدند. یعنی ام در آن گرد میـکرد کاالهای تجاری کل بنادر شیـدا مـحکم انباری را پی

شدند تا از آنجا به کاالهای بنادری مثل سویدیه تا یافا و قیساریه در آنجا مجتمع می

ل گردند؛ برای کاالهای گرانبهایی مثل ابریشم، عکا تبدیل به رهبر و غرب مدیترانه ارسا

 . (Jacoby, 1998: 112; Jacoby, 2001b: 64-65-77) مرکز بازرگانی بنادر شام شد

شرقی نیز ۀگری بین مصر و بیزانس و رهبری مبادالت بازرگانی در مدیترانواسطه

رین بندر شام، تعنوان مهمگونه به؛ بدینشمار استعکا در اقتصاد بازرگانی به ۀدیگر زمین

 (.Stern, 2016: 521) کرددر بازرگانی میان برد بین مصر و بیزانس نقش حیاتی بازی می

م. با کارکرد اتصال دادن 92ششم ق./  روابط منحصر به فرد عکا با بنادر مصر در قرن

سال  بر مصر و حوادثالدین دمشق و مصر توسعه پیدا کرد اما با تسلط پیدا کردن صالح

. البته مناسبات (Jacoby, 1998: 109) . در شام این روابط به افول گراییدم9985./ق583

وآمد بود و رفت رآن با بنادری همچون دمیاط و اسکندریه بسته به شرایط پررونق و پُ

 ،م. به بعد92 ششم ق./ اساساً از قرن .(Sanudo, 2011: 145) مسیر آنها اهمیت داشت

رکز اقتصادی بنادر شام به سوی بخش خدمات متمایل گشت و بارزترین بندر شام که تم

که لنگرگاهی امن  عکا. (Jacoby, 2006b: 375) عکا بود ،نموداین فرآیندها را مدیریت می

 ,Jacoby) آمدحساب میهای بازرگانی در سفرهای طوالنی بهبرای تجدید قوای کشتی
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نقش واسطه در مبادالت بین مصر و بیزانس را به خود  خوبی، توانست به(105 :1998

 ۀشرقی با مدیتران ۀبنادر مدیتران ۀمدیر ارتباط بازرگانی کلی ،منحصر نماید و در کل

 .(Jacoby, 2006b: 375-376) غربی باشد

های که در توضیح زمینهغربی است؛ چنانپایانی ارتباط بازرگانی عکا با اروپای ۀزمین

م. مرکزی برای بازرگانی زمینی و دریایی با شام، 93 هفتم ق./ در قرن پیشین ذکر شد،

توجه کنیم بیزانس و مصر بود، اما فراتر از آن باید به ارتباط آن به ممالک اروپایی 

(Stern, 2016: 521)ۀها در عکا و شرایط ادام. در بخش پیشین به آغاز حضور ایتالیایی 

دن عکا پرداختیم. اگرچه پیش از این زمان هم سه شکار آنها در آنجا پیش از پایتخت

 ,Boas) ها محالت بازرگانی خود را در عکا داشتندها و ونیزیها، پیزاییگروه جنوایی

گری رقم زد. ـدی ۀت را به گونـم. وضعی92سدۀ انی ـهای پایاما حوادث سال (8 :1999

تر متوجه روابط بازرگانی با م. بیش92 ششم ق./ طور کلی بازرگانان ایتالیایی در قرنبه

الدین در گیری صالحام داشتند اما سپس با قدرتمصر بودند و توجه اندکی به بنادر ش

مصر و حرکات نظامی موفق او برضد صلیبیان توجه مطلق آنها به سوی بنادر شام 

ها و عکا مطلقاً از . ایتالیایی(Runciman, 1951: 355-357) خصوصاً عکا معطوف شد

ق./ 585عینه پس از سالبردند؛ عکا بهث رخ  داده در جنگ صلیبی سوم بهرهحواد

م. محل حضور چند برابری دریانوردان و بازرگانان ایتالیایی شد و تمرکز بیش از 9919

تجارت  ۀحد آنها در این شهر باعث شد تا فرمانروایان صلیبی امتیازات مهمی را در زمین

حجم امالک آنها در عکا چند سان، . بدین(Abulafia, 2011: 284) به آنها واگذار نمایند

های دائمی در آن دایر نمودند و هیئت برابر شد، سه شهر جنوا، پیزا و ونیز پایگاه

سرپرستی متمرکز در آن گماشتند تا عمالً این بندر به مرکز فرماندهی بازرگانی آنها در 

 .(Jacoby, 2006c: 921) شام مبدل گردد

قدرت و اهمیت اجتماعات بازرگانی ایتالیایی در عکا افزایش  ،به بعد زماناز این 

گیر صلیبیان های سیاسی گریبان، نزاعکاهش یافتمهاجرت از اروپا یافت: چشمگیری 

 .(Prawer, 1985: 188) ها را در موضع برتر قرار دادمالی ایتالیایی-شد و شرایط پولی

المللی داده و باعث روابط بین ۀبه عکا یک وجهتنها نهاجتماعات بازرگانی ایتالیایی 

تنگاتنگ بازرگانی بین عکا و اروپای غربی شده بودند، بلکه خود باعث جذب دیگر 

م. 93ها در عکای قرن عالوه ایتالیایی. به(Boas, 2016: 556) شدندبازرگانان اروپایی می

ی شام اط با شهرهای داخلهم تولیدات صنعتی را رونق بخشیدند و هم با قدرت وارد ارتب
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رفتند با کم به راه افول میدار در بنادر شام کمریشه شدند؛ در این قرن که صنایع

ها دوباره زنده شدند تا تولیدات این صنایع پاسخگوی نیازهای اروپاییان حمایت ایتالیایی

و تا . م92 ششم. ق./ که در قرندرحالی ،. از سوی دیگر(Abulafia, 2011: 285) گردد

وبیش بازرگانان مسلمان یا غیرمسلمان شرقی در ارتباط با شدن عکا هنوز کمپایتخت

شهرهای داخلی و بنادر شام فعالیت می نمودند اما پس از آن بازرگانان اروپایی کامالً به 

تا مستقیماً ساز و  (Jacoby, 2006b: 376) شهرهایی مثل دمشق و حلب رخنه پیدا کردند

 خود بگیرند ۀرگانی دمشق و دیگر شهرهای اسالمی با اروپا را تحت سیطرکار ارتباط باز

(Riley-Smith, 1973: 115) . 

ها اییلحظه بر قدرت اقتصادی ایتالیبهم. لحظه93 هفتم ق./ ای سیاسی در قرنهنزاع

کم به حمایت آنها نیازمند افزود و چون حکام صلیبی کمشام خاصه عکا می در بنادر

عکا به سان، . بدین(Prawer, 1985: 188) امور موثر عمل کنند ۀدند، قادر بودند در همش

داشت و هریک از  رهبریهای آن که هریک از بخش گشتشهری تقسیم شده مبدل 

های خود مختار بسیار پرجمعیت بودند و آنها بر حقوق خود پافشاری داشتند؛ این بخش

. (Abulafia, 2011: 284-285) راکم نموده بودندعکا را تبدیل به یک فضای بسیار مت

زنجیر محافظ منتهی به  ۀها در نیم دایرها و پیزاییهای بازرگانی ونیزیها، جنواییمحله

(Cathene/Chaine)  لنگرگاه اصلی عکا قرار داشتند، آنها به لنگرگاه چسبیده نبودند و

. (Riley-Smith, 1973: 118) شدندمی شد در انبارها انباشتهها میکاالهایی که وارد محله

دیگر بود ولی نسبت به آن دو دورتر از  ۀها در عکا بزرگتر از دو محلجنوایی ۀمحل

 .(Abulafia, 2011: 284-285) لنگرگاه قرار گرفته بود

شدت پیدا ها همگام با کاهش قدرت فرمانروایان صلیبی در عکا، رقابت بین ایتالیایی

ها و ونیزیها به شدن کامل محالت آنها نمود یافت؛ ابتدا پیزاییجدا کرد و این رقابت در

خود را  ۀهای مجموعها ورودیهای خود دیوار کشیدند و سپس جنواییدور محله

. هر سه گروه ابتدا رقابت سنگینی را در (Jacoby, 2006b: 376) مستحکم نمودند

م. این نزاع به درون عکا 93 هفتم ق./ شرقی آغاز نمودند و سپس در قرن ۀمدیتران

؛ هدف اصلی این نزاع تسلط اقتصادی بر این بندر بود (Jacoby, 2006a: 11) کشیده شد

کشیده شد که نخست بعد قهری و نظامی نداشت اما سپس به درگیری نظامی هم 

(Abulafia, 2011: 289).  درگیری نظامی  ۀپیزا و جنوا، عکا را صحنبه این صورت نخست

 ,Sanudo) تا نشان دهند قدرت سیاسی در عکا از هم پاشیده شده است خود کردند
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2011: 346; Robbert, 1985: 439)م. و با پایان 93 ۀهای پایانی سددر سال ،طور کلی. به

نوینی در تاریخ فرمانروایی صلیبیان آغاز شد؛ اشراف و  ۀجنگ صلیبی فردریک دوم، دور

آشوب  ۀبه جان یکدیگر افتادند و عکا را به صحنای های شوالیهنظامی ۀنخبا به عالو

 .(Prawer, 1985: 188-189) مبدل کردند

 Saint) ساباسها بر سر مالکیت دیر سنونیزیها و جنوایی م.9256/ .ق654در سال 

Sabas Church) ای از جنگها شدند که کل شهر را تحت تاثیر خود در عکا وارد سلسله

 ,Sanudo) نام گرفت (Communes War) اجتماعات ا نبردِساباس یقرار داد و نبرد سن

2011: 349; Robbert, 1985: 439; Jacoby, 2006a: 11) وسیع شد و. ابعاد این درگیری 

 :Phillips, 1999) های عکا هم داخل در آن شدندغیر از ایتالیایی ،دیگر عناصر قدرت

132; Jotischky, 2013: 185) .ادامه پیدا کرد و م9258./ق656خوردها تا سال زدو .

. (Robbert, 1985: 439- 444; Jacoby, 2006a: 11) نداشتها جز شکست جنوایی ایهنتیج

پیشین خود در بنادر نبرد سوم صلیبی دیگر توان احیای امتیازات  اگرچه جنوا پس از

، اما پیروزی ونیز بر جنوا که رقیب (Favreau-Lilie, 2006a: 505) شام را نداشت

تاز در اقتصاد بازرگانی شرق مدیترانه و تنها ونیز را به یکهداده بود نهقدرتمندی نشان 

ها را ، بلکه ونیزی(Robbert, 1985: 439; Dotson, 1989; 112) سواحل شام بدل کرد

 ۀساباس محل. با پایان نبرد سن(Jacoby, 2004: 232) الرقاب اقتصاد عکا گرداندمالک

عکا نابود شد، آنها ملزم شدند تا هیچ امکانات و تسهیالتی در آنجا بازرگانی آنها در 

 ,Sanudo, 2011: 350; Favreau-Lilie) شهر اخراج شدندنداشته باشند و کامالً از این 

2006b: 1211; Abulafia, 2011: 285). 

بازرگانی آن با اروپای غربی تأثیر  ۀسساتی را داشت که بر رابطؤعکا در این عصر م

های ورودی شهر و بازارهای بازرگانان یانی داشتند؛ زنجیر یا کاتنا، فندق، دروازهشا

 ,Sanudo) . زنجیر در ورودی لنگرگاه نصب بود(Riley-Smith, 1973: 112) اروپایی در آن

شدند ناگریز باید شدند یا به آن داخل میو کاالهایی که از لنگرگاه خارج می (144 :2011

نجیر در مواقع خطر هم استفاده از این ز .(Jacoby, 1998: 111) ودندنماز آن عبور می

 ۀفتق امور آن وجود داشته است؛ محتمالً شیووشده و حتماً کارگزارانی برای رتقمی

های مسلمانان بوده است. کاتنا اصالتاً مسئول اخذ این موسسه برگرفته از شیوه ۀادار

لی کاالها بوده و تخمیناً مقدار کاالهای مالیات صادرات از عکا به سوی مقاصد اص

. (Riley-Smith, 1973: 112-113; Prawer, 1985: 175) کرده استصادراتی را محاسبه می
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اهمیت دو  م.93هفتم ق./ های خاص هر اجتماع اروپایی در قرنفندق شاهی و فندق

. (Constable, 2003: 229) چندانی در عکا پیدا کردند و این به دلیل پایتخت شدن آن بود

قرار داشت فندق شاهی بر سر راه دمشق و خارج از شهر  ،چنانکه پیشتر ذکرش رفت

(Jacoby, 2001a: 281; Jacoby, 2006a: 11)کارمندان گمرکی م9985ق./583 تا سال ؛ .

های اخذ شهای مسیحی بودند و رواکثراً از عرب ،های عکا یا کارمندان زنجیرفندق

تداوم  ۀدهنداد که عربی هستند و حضور این دیوانساالران عرب نشانمالیات، زبان اسن

. کل امور به دست مسیحیان م93هفتم ق./ کم در قرنروند عصر فاطمی بود اما کم

در مورد بازارهای عکا باید گفت که بازارهای  (.Jacoby, 2001a: 278-279-292) غربی افتاد

به احتمال فراوان مستقل عمل  این زمانر د ،آن هم همانند غالب بازارهای بنادر شام

 ,Riley-Smith) اندهای آن بودهاند و تحت حاکمیت و مدیریت کارکنان فندقکردهنمی

شدند طور معمول جدای از بازارهای مدیریت میهای عکا هم به. دروازه(115-116 :1973

-Riley)نمودند می وضع و کارمندان آنها غالباً هم بر واردات و هم بر صادرات مالیات

Smith, 1973: 114-115) . 

که دریانوردی در مدیترانه در فصل زمستان خطرناک  شددالیل چندی باعث می

مناسب بود بازرگانی دریایی  برایترین زمان در سال بهار تا پاییز مناسب ۀو فاصل باشد

(Lane, 1973: 70; Pryor, 1988: 87-89)ترانه ـه در مدیای موافقی کـتوجه به باده . با

شرقی بودند، سفرهای از شمال به  غربی و شمالی وزیدند و شامل بادهای شمالیمی

 :Pryor, 1988) گرفتجنوب و از غرب به شرق با سهولت و سرعت بیشتری انجام می

م. کم وبیش به 93و  92ششم و هفتم ق./ هایهای دریایی مدیترانه در سده. راه(89

توانستند یکباره از شرق به غرب ها میکه برخی از کشتیدرحالیاند. ساحل نزدیک بوده

دادند که نزدیک به سواحل سفر این دریا سفر نمایند اما بازرگانان و مسافران ترجیح می

آب و غذا را تجدید نمایند و هم  ۀکنند تا هم بتوانند مبادله انجام دهند، هم ذخیر

شاهراه اصلی شرق به غرب به  ،چنینواختی سفری طوالنی را زایل کنند و اینیکن

. در (Stern, 2016: 523) بدل شودجزایر در بخش شمالی ۀ مدیترانه در اطراف زنجیر

های صلیبی راه بازرگانی از غرب التینی به سوی عکا از جنوب دریای اژه شروع جنگ

 :Lane, 1973) شدکرت، رودس و قبرس به آن ختم می ۀپس از عبور از جزیر شد ومی

70; Balard, 2015: 276)کرت برای سفر از غرب مدیترانه به سوی عکا اهمیت  رۀ. جزی

 ,Lane) آمدشمار میسفر دریایی به سمت سواحل شام به نوعی کلیدِفراوانی داشت و به
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1973: 70; Pryor, 1988: 94) راه کرت به عکا پس از عبور از قبرس هم مستقیماً ادامه .

روت بی ، طرابلس و یاقبرس ابتدا مسیر مستقیماً به سوی الذقیهکرد؛ پس از پیدا نمی

 .(Pryor, 1988: 95-96) رفتندها از این بنادر به عکا میکرد و سپس کشتیادامه پیدا می

. فرآیندی در مبادالت بازرگانی بین بنادر شام و اروپا شکل م93ق./ هفتم در قرن

یک طراز منفی در روابط بازرگانی دو  گرفت که براساس کاالهای وارداتی و صادراتی

رشد تقاضا برای منابعی که  ،م. به بعد9241ق./635 ویژه از سالطرف نمودار گشت؛ به

با آنها بتوان از قلمرو صلیبیان دفاع کرد، باعث شد تا واردات مواد غذایی و اسلحه به 

تجاری ز صورت یک طرای به طراز منفی تبدیل گردد. بدینهای پولسرمایه ۀعالو

در مبادالت شکل گرفت که نمود بارز آن واردات سکه یا  (Deficit Trade)نامتوازن 

عنوان بندری ؛ اساساً عکا به(Riley-Smith, 1973: 110-111) شمش طال و نقره به شام بود

زیادی از  ۀشرقی که مقصد عد ۀبسیار مهم و بازاری مهم و بازاری پر رونق در مدیتران

آمد توانست در رشد تقاضای شمار میم از بازرگانان، حجاج و نظامیان بهاروپاییان اع

 .(Jacoby, 2004: 230-231) ممالک اروپایی برای کاالهای شرقی تأثیر فراوانی داشته باشد

شد چند دسته بودند؛ کاالهایی که از عکا به سمت بنادر اروپای غربی بارگیری می

شدند و طرفداران بسیاری در یرامون آن تولید میکاالهایی که در خود عکا یا مناطق پ

دوم کاالهایی بودند که عکا  ۀ. دست(Runciman, 1951: 353) اروپا داشتند مثل شکر

ها بودند؛ دانهترین این کاالها ادویه و رنگمهم ۀنقشی در تولید آنها نداشت، از جمل

ندی، دارچین و چوب فلفل، زنجیر، نیل، الک، زردچوبه، کندررومی، گل جوز، جوز ه

تنابهی از هر مسیری که شده به عکا . این ادویه به مقادیر مع(Abulafia, 1997: 28) برزیل

و برخی از آنها همچون فلفل و دارچین به آلمان،  (Phillips, 1999: 117-118) رسیدندمی

. (Lane, 1973: 70) مورد تقاضای فراوانی بودند زیراشدند فالندر و انگلستان صادر می

های آن بعدی کاالهایی بودند که مواد خام آنها در عکا وجود نداشت و تنها کارگاه ۀدست

ترین این کاالها بندی صنعتی آن را برعهده داشتند، شاید بتوان گفت مهمسرهم

های آمدند؛ عکا در تولید نوع خاصی از پارچهشمار میابریشمی به ۀمنسوجات و البس

، این نوع (Runciman, 1951: 353) معروف بود (Samite) «مایتس»ابریشمی تحت عنوان 

های طالی آنها از شد و رشتههای طال با الیاف ابریشم تولید میخاص از ترکیب رشته

 ,Jacoby) کار برده شوندفرآیند تولید این البسه به شدند تا درغرب به عکا آورده می

هم از صور، بیروت یا انطاکیه به عکا برده . در دیگر سو الیاف ابریشم (237-238 :2004
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غرب صادر شوند کار روند و یا مستقیماً از آنجا به شدند تا یا در تولید سمایت بهمی

(Jacoby, 2001b: 77-78). شدند و در برخی موارد اما کاالهایی که از اروپا به عکا وارد می

لبسه که یک کاالی وارداتی پر ا شهرهای داخلی شام هم بودند عبارتند از:مورد تقاضای 

 های پشمی بودترین نوع آن لباسو مهم (Phillips, 1999: 118) شدمصرف شمرده می

(Lane, 1973: 70)ۀ خشک، گوشت نمک سودشد ۀ، مواد غذایی شامل گندم، شراب، میو

های تولید شده در فالند خوک، شاهدانه، مس، آهن، اسلحه و تجهیزات نظامی و پارچه

رفتند و یا از ها به فروش میدر اسکله یا فندق مپانی. برخی از این کاالهای وارداتیروشا

 .(Edde, 2010: 192) شدندعکا به شهرهای مسلمان نشین صادر می
 

 افول بازرگاني عکا .6

از سال  افول یافت:اندک از حوادث سیاسی اندک گرفتنبازرگانی شکوفای عکا با تأثیر

دیگر خبری از به راه افتادن یک جنگ صلیبی جدید و ارسال  به بعد م.9248ق./646

حکومت ممالیک در مصر نیز . م9251./ق648نیروهای تازه نفس اروپایی نبود، در سال 

. به شام حمله م9251./ق658مغوالن در سال  .(Abulafia, 2011: 305) بر سر کار آمد

با اما  (Amitai-Preiss, 1995: 26-30) آوردند و حلب و دمشق را به تصرف خود درآوردند

 :Amitai-Preiss, 1995) تر هم شدندوت، صلیبیان ضعیفجالشکست مغوالن در نبرد عین

در نهایت به  ،گیر آنها در بازرگانی. تجمع بازرگانان اروپایی در عکا و رقابت نفس(46-48

تاز وتاختالن بر ایران، عراق و سپس شدن مغوچیره وساباس انجامید نزاع مخرب سن

 :Phillips, 1999: 132; Jackson, 2017) عکا وارد آورد ۀنهایی را بر پیکرۀ آنها در شام ضرب

214). 

عکا دو در مورد تأثیر تهاجم مغوالن بر اقتصاد بازرگانی شام و بنادر آن از جمله 

اساس رویکرد نخست، در پس این تهاجم شرایطی در روابط رویکرد کلی وجود دارد؛ بر

( معروف است. Pax Mongolica) «صلح مغولی»عنوان آمد که با اروپا پدید-آسیاگانی بازر

 ,Jackson) ای شدمغوالن باعث رشد چشمگیر روابط بازرگانی قاره حکومت ،اساسبراین

شدن طرفداران این رویکرد منسوخ شده بر آن هستند که با چیره ،عالوهبه (.210 :2017

بازرگانی قدیمی بین عراق و شام احیاء شدند و تاخت و تازهای  هایمغوالن بر عراق، راه

مغوالن در شام هرگز روی نقل و انتقال کاال از شرق به سوی بنادری مثل عکا تأثیر 

ترین سرسخت. طرفداران رویکرد دوم که (Runciman, 1951: 361) مخربی نداشتند

طور و به نداشتهود خارجی وج که صلح مغولی اصالًبرآنند  ،است پیتر جکسون مدافعش
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بازرگانی ۀ کلی صلحی با حاکمیت مغوالن بر شرق نزدیک حاکم نشده که عامل توسع

. (Jackson, 2005: 309; Jackson, 2017: 210-211) بین شرق و غرب در نظر گرفته شود

مغوالن به شرق ۀ کنند؛ با حملطبق این رویکرد که اکثر پژوهشگران آن را تأیید می

مهلکی خورد و ۀ بازرگانی آن ضرب ترین مراکز صنعتی، اقتصاد برخی از مهماسالمی

شهرهای داخلی شام از  ،شدت آسیب دید. در نهایتها بغداد بههای آنسپس با پیشروی

ب فراوانی شدند و در ـمغولی دچار آسی های مملوکیجمله حلب و دمشق در اثر نزاع

. (Jacoby, 2006b: 376) بنادر شام بپردازند ۀالتجارن مالـنتیجه نتوانستند به تأمی

 مرکزی به سوی سواحل شام متمایل به شمال شدندمسیرهای بازرگانی آسیای اینچنین،

نمود کمتر مورد استفاده مسیرهای کهنی که عراق را به بنادر شام وصل می ،در نتیجه و

اقتصاد  تا (Phillips, 1999: 137; Jacoby, 2006b: 376; Jackson, 2017: 214) قرار گرفتند

رو ، هرونق شدبازرگانی بنادر تحت اختیار صلیبیان در سواحل شام و در رأس آنها عکا بی

. به بعد کامل م9251/ق.658از  . این روند تقریباً(Jackson, 2005: 296) ندبه افول نه

حساب شاهزادگان ارمنستان کوچک به قلمرو جزءکه  کلیکیه در ساحلِ، شد؛ بندر ایاس

ترین عنوان مهمو به (EI2, Vol. I: 778) موقعیت بهتری نسبت به عکا پیدا کرد ،آمدمی

 ,Jacoby) مطرح شدغربی ۀ بارانداز کاالهای ارسالی از آسیای مرکزی به سوی مدیتران

1998: 112). 
 

 تیجهن. 7

ی عکا در گیری و افول بازرگاناین پژوهش بر آن بود تا توصیفی عمیق و گسترده از اوج

ابهام اصلی این پژوهش ارائه دهد.  .م9219/.ق611تا  .م9919/.ق585های سال

هایی بود که این فراز و فرود را پدید آوردند. با تصرف عکا ساختن عوامل و زمینهآشکار

 زیرادوران نوینی در تاریخ آن آغاز شد؛ م.، 9914ق./415یعنی از سال دست صلیبیان هب

کند. موقعیت ممتاز رتمند خود صور را از میدان به در ا رقیب قدهتوانست پس از مدت

ای بود که المقدس، نخستین زمینهعکا در انتقال حجاج و مسافران از اروپا به سوی بیت

مبادالت آن با روستاها و مناطق اطرافش در  ،در ترقی آن نقش بازی کرد، همچنین

دمشق و مصر یا مصر و بیزانس نیز از دیگر سو، مرتبط ساختن . پیشرفت آن موثر بود

  باعث شد تا ترقی خود را کامل کند.

با تمرکز اقتصادی و سیاسی صلیبیان به  ،که به پایتختی انتخاب شدعکا پس از آن

بخش صنعت و تولید شدت افزایش پیدا کرد، اوج خود رسید؛ وسعت و جمعیت آن به
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مرکز فرماندهی اقتصاد صلیبیان مبدل ای داشتند و این بندر به العادهآن پیشرفت خارق

چنان  ،اش آغاز شده بودگشت. حضور بازرگانان ایتالیایی هم که پیش از پایتخت شدن

گیری عکا ها را تبدیل با حاکمان نامرئی اقتصاد و سیاست عکا نمود. اوجکه آن شد

ها م آنمغوالن به شام حمله آوردند؛ در نتیجه هجو کهآنهمچنان ادامه پیدا کرد تا 

ها عکا به اکثر بنادر شام و در رأس آن اینچنین، .مسیرهای بازرگانی زمینی تغییر کردند

 ،بازگردند تا در نهایت ینپیش هایدههحاشیه رانده شدند و هرگز نتوانستند به وضعیت 

 .ای مبدل نمایندها را به مخروبهممالیک مصر آن
 

 هانوشتپي
اند. مقصد این حج قدس بود تا بی از آن نشئت گرفتهـاست که جنگهای صلی . میراثِ حج یکی از دو جریانی9

المقدس سرزمینِ آسمانیِ بیت ۀهایی که مسیح تجربه نمود، سهیم شده و بدین وسیله شایستگزار در مشقتحج

 (.6-5: 9312 )باالر، گردد

 (.3/9115: 9414ری، ؛ جوه5/21: 9418بن احمد،  )خلیل . لنگرگاه، ایستگاه و بارانداز کشتی2
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