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بررسی جايگاه راه ابريشم در دورۀهای تاريخی ايران باستان
دکتر بهروا افخمی

عضو هیأت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه محقّق اردبیلی

چکیده
امررروزه دربررارة نررام و اهميررت «راهابریشررم» توا ر جهررانی وجررودداردش سررازمانجهررانی یونسررکو
مسررير باسررتانی شررر دور و خاورميانرری را برری ایرر نررام مرریشناسرردش بنررا بررر اسررناد سررازمانهرراز
جهررانی ،موجودیّ رت ن بررا شررروی تجررارت راه ابریشررم در ای ر مسررير گررره خرروردهاسررت و ن را
سررازمانیونسررکو از دورة اشررکانی برری ب ررد تررا اواخررر دورة تررعویی مش ر ص کررردهاسررتش از نوررر
یونسررکو راه ابریشررم زمينرریهرراز م ا رراتی چندگانرریاز دارد کرری جام يّرت داشررت و ميرران دانشرری
بررودن و چنررد دانشرری بررودن از جمل رگ ویرگرریهرراز ن اسررتش پيشررينگ درازمرردت راه در ایررران و
موجودیّررت ن در دورههرراز م تلررف ترراری ی و اهميّررت ن از جنبرریهرراز م تلررف ،اعررم از
رهنگررری ،ئوپو تيرررک و اقتصرررادز ،پدیرررده ميرارررری برررودن ن را بسررريار قررروز و مشررر ص
کررردهاسررتش بررا وجررود ای ر  ،در ایررران شررناخت اب رراد راه باسررتانی ابریشررم کمتررر تررورت گر ترری
اسرتش ایر مدا ری مریکوشرد ،تپرومت راه ابریشرم را برا تأکيرد برر تجرارت در گ شرتی ترسريم و
موجودیّررت ن را در دوره هرراز ترراری ی ایررران تبيرري نمایرردش شرريوة گرررد ورز مدا رری از نرروی
اسررنادز و برری روش کتاب انرریاز برروده و چنرري نتيجرری گر ترریاسررت کرری جررادة ابریشررم در ررری دو

 تاری دریا ت مدا ی4931/2/4 :

تاری پ یرش نهایی مدا ی4931/3/23:

نشانی پست ا کترونيک نویسنده:

bafkhami@uma.ac.ir

 / 41بررسی جایگاه راه ابریشم در دوره هاز تاری ی ایران

هررزار سررال مسررير یکاررارچگی ،مباد رری و گعتگرروز کشررورهاز شرررقی و ربرری بررودهاسررت کرری در
رشررد و توسرر گ مشررترب بشررریّت ،سررهم بسررزایی داشررتیاسررتش در ایررران اهميّررت و موجودیررت
ن برری پایرردارز اکومررتهررا در دورةهرراز ترراری ی ایررران باسررتان کمررککرررده و اهميررت
جهانی ن نيز با اقدام ،جهت ربت در هرست ميرا جهانییونسکو بازتاو یا تیاستش
واژههاااای کلیااادی :راه ابریشرررم ،دورههررراز تررراری ی ایرررران ،پدیررردة ميرارررری ،ت ررراملت
رهنگی و گعتگو ،ميرا جهانییونسکوش

 .1مقدّمه
کاشرررف مرررانی ،ردینانررردری ترررو ()Richthofen Ferdinand vonوا ه
«راه ابریشرررم» ( )Silk Roadرا در اواخرررر قررررن نررروزدهم مررريلدز ابررردای کرررردش وز
شرربکی راه ابریشررم را مجموعرگ راههرراز تجررارز کرری ارروزة مدیترانرری را برری چرري  ،از رریر
سرريایی مرکررزز وتررو مرریکرررد ،اررداقو از قرررن دوم قبررو از مرريلد ،قلمررداد کررردش
هرچنررد مرردارب باسررتانشررناختی پيشررنهاد کررردهانررد کرری مهرراجرتهرراز انسررانی در ای ر
کریرردور شرررقی -ربرری برری زمررانی بسرريار دورتررر؛ بيشررتر از چهررار هررزار سررال قبررو و یررا
بيشتر مریرسردش هماننرد مهراجرتهراز پريش از تراری ی هنردواروپراییهرا ،کری از اسرت -
هرراز سررياییمرکررزز برخاسررتیانررد ،در ای ر دورة زمررانی توسررم ای ر کریرردور تررورت
گر تررریاسرررت ()foltez, 2013:489ش امرررروزه دربررراره ایرر عنررروان «راه ابریشرررم» در
دنيررا توا رر برري ا مللرری وجررود دارد و سررازمانهرراز جهررانی از جملرری یونسررکو ،مسررير
باسررتانی شررر دور و خاورميانرری را بررا ایرر نررام مرریشناسررندش بنررا بررر اسررناد سررازمانهرراز
جهررانی موجودیّ رت ن بررا شررروی تجررارت راه ابریشررم در ای ر مسرريرگره خرروردهاسررت و
موجودیّر رت ن را سرررازمان یونسرررکو از زمررران دورة اشرررکانی بررری ب رررد ترررا اواخرررر دورة
ترررعویی مشرر ص کرررردهاسرررت ()UNWTO,2015؛ برررا وجرررود ایرر  ،تررروا دی مرررابي
پروهشررگران مسررلمان دربررارة نررام «راه ابریشررم» وجررود نررداردش ع ردّهاز نررام ن را مج ررول
و گروهی دیگرر خرود راه را يرر قابرو دسرترس مریداننرد؛ بری علرت اینکری جرادههرایی برا
نرررام «ابریشرررم» در ررررار تررراری ی و جارا يرررایی مسرررلمانان دیرررده نمررریشرررود ( تکميرررو
همرررایون)14 :4916،ش بنرررا برررر یا تررریهررراز باسرررتانشرررناختی ،راههرررا و امرررر تجرررارت در
دوره هررراز پررريش از تررراری ی وجرررود داشرررتی و در واترررو دور تبرررادمت ترررورت
مرریگر تررریاسرررت ،امرررا شرررناخت اب ررراد راههررراز باسرررتانی برریویرررره راه ابریشرررم کمترررر
تررورتگر ترری و برری باسررتانشناسرری و شررناخت رررار ترراری ی ن اررداقو بررا مپوریّ رت و
مرکزیّ رت راه ابریشررم کمتررر همّ رت گماشررتی شرردهاسررتش برری نوررر مرریرسررد عرردم درب و
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توجّری کررا ی برری راه ابریشررم ،امکرران بهرررهبررردارزهرراز م تلررف اعررم از علمرری ،اجتمرراعی،
اقتصررادز و اترری سياسرری ن را مپرردودتر کررردهاسررتش از نوررر سررازمان یونسررکو ،راه
ابریشررم زمينرریهرراز م ا رراتی چندگانرریاز دارد کرری جام يّ رتداشررت و ميرران دانشرری بررودن
و چنررد دانشرری بررودن از جملرری ویرگ ریهرراز ن اسررت (تکميررو همررایون)19 :4916 ،ش در
ایررر ميررران ندرررش دانرررش باسرررتانشناسررری برررراز شناسرررایی ررررار تررراری ی اعرررم از:
کاروانسررراها ،قل رریهررا ،شررهرها ،خنررد هررا ،پرروهررا ،امرراک مد ردّس و برری معهرروم عررامتررر
ميرررا مررادز و م نرروز برجسررتی و ت يرري کننرردهاسررتش ایرر تپديرر برری دنبررال تبيرري
اهميّرت و تررأريرگر ارز راه ابریشررم در رررول دورههرراز ترراری ی ایررران اسررتش هرردا ایر
تپديرر ارائررری تصرررویرز از راه ابریشرررم و موجودیّررت ن در ررررول دورههررراز تررراری ی
ایررران ،مرراد ،ه امنشرری ،سررلوکی ،اشررکانی و ساسررانی ،بررا اسررتعاده از اسررناد کتاب انرریاز
برررگر ترری از متررون ترراری ی و گررزارشهرراز موجررود باسررتانشناسرری مرریباشررد و ایرر
واق يّررت را مرریخواهررد برری چررا ش بکشرراند کرری برری ر ررم اهميّررت سياسرری ،اقتصررادز،
اجتمرراعی و رهنگرری راه ابریشررم در رررول زمررانهرراز گ شررتی و ب ریویررره عصررر ااکررر،
م ا رررات ميررردانی باسرررتانشرررناختی در زمينررگ برررازشناسررری راه ابریشرررم تدریبرررا ترررورت
نگر تیاستش
 .1-1بیان مسئله
راههرراز باسررتانی ب ریویررره راه ابریشررم ،برری جهررت عامررو ارتبرراری دنيرراز شررر و رررو
در یررک بسررتر زمررانی رررومنیمرردّت ،ميرررا رهنگرری مررادز و م نرروز بسرريارز را در
رررول دورههرراز ترراری ی خلرر  ،ایجرراد یررا متررأررکردهاسررت؛ برری همرري جهررت تببرري
موجودیّررت راه ابریشررم و شررناخت اهميّررت ن در رررول دورههرراز ترراری ی بسرريار مهررم
مریباشرردش راههرا برری منورور تجررارت و م يشررت در ایرران داراز پيشررينگ بسريار کهنرریاسررت،
امررا موجودیّررت راه ابریشررم را سررازمانجهررانییونسررکو از دورة اشررکانی برری ب ررد ترسرريم
کررردهاسررتش امررروز اهميّررت ای ر راه بررراز جهانيرران برریویررره بررراز کشررورهاز واقررب در
مسير ،بری شرکو دیگررز تجلری یا تری کری مهرمترری ن را مریتروان در اروزة رهنگری و
اقتصررادز بریویررره گردشررگرز مشرراهده نمررود؛ بنررابرای بررراز نشرران دادن اهميّرت ایر راه
و جایگرررراه ن در دورههرررراز ترررراری ی ایررررران باسررررتان ،مزم و کرررررورز اسررررت
پروهشهایی از زوایاز م تلف در ای زمينی انجامشودش
 .2-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

ميررررا و ارزشهررراز کهر ر  ،بر ریویرررره ارزشهررراز مرررادز و سررراختارهاز ميررررا
رهنگرری ملمرروس ،پایرری و اسرراس دانررش باسررتانشناسرری و علرروم رهنگرری و ترراری ی
مرررتبم اسررتش کمررا اینکرری هررم موجودیّررت و سررير تپرروّل و جایگرراه ن در دورههرراز
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تاری ی یکری از روشهراز مرؤرر برراز اصرول بری همري هردا اسرتش راههراز باسرتانی
بری ویررة راه ابریشرم بری جهرت عامرو ارتبرراری دنيراز شرر و ررو در یرک بسرتر زمررانی
ررررومنی مر ردّت ،ميررررا رهنگررری مرررادز و م نررروز بسررريارز را در ررررول دورههررراز
ترراری ی خلرر و ایجرراد یررا متررأرر کررردهاسررت؛ برری همرري جهررت تبيرري موجودیّررت راه
ابریشررم و شررناخت اهميّرت ن بررراز اکومررتهرراز ایررران باسررتان و اهميّرت اررال ااکررر
ن از کررررورتهرررا بررری شرررمار مررری یررردش بررسررری اهميّر رت ن در دورههررراز تررراری ی
م تلررف (مرراد ،ه امنشرری ،اشررکانی و ساسررانی) و همچنرري رررر مسرر لی برری تررورت
علمرری بررراز انجررام گررامهرراز پروهشرری بيشررتر مررابي دانشررجویان ،اسررتادان و رررر ن برری
عنرروان یررک کرررورت پروهشرری اسررتش تعرراوت پررروهش ااکررر در نرروی نگرراه برری راه
ابریشررم و بررسرری اب رراد وجررودز و شناسررایی موجودیّ رت ای ر راه در ایررران برری تعکيررک
در دورههرراز ترراری ی ایررران باسررتان ،و اهميررت ن بررراز دو ررتهرراز دورة ترراری ی
ایران بویره در دورههاز اشکانی و ساسانی میباشدش
 .3-1پیشینة پژوهش

ا يّرتهرراز علمرری و اجرایرری انجررامشررده در مررورد راه ابریشررم در ایررران قابررو مدایسرری
با رویکردها و ا يّرتهراز جهرانی نمریباشردش برا وجرود ایر  ،ا يّرتهرایی اجرایری کرم
و برريش کرری عمرردتا نرراظر بررر گردشررگرز برروده ،تررورت گر ترریاسررت؛ ازجملرری ن،
برگررزارز دومرري اجررلس برري ا مللرری جررادة ابریشررم 2تررا 1اردیبهشررت  4916در تهررران
مرریباشررد کرری علرری اتررار ش ردوسررت مجموعررگ مدررامت ایرر گردهمررایی را منتشررر
کررردهاسررتش ا يّررتهرراز علمرری  -پروهشرری دیگررر در ایر زمينرری ،انتشررارکتاو مهمرری بررا
عنوان «راهابریشرم» ترأ يف روس بو نروا و ترجمرگ ملرک ناترر نوبران مریباشرد کری توسرم
پروهشررگاه علرروم انسررانی و م ا ررات رهنگرری در سررال  4919منتشررر شررده اسررتش ایرر
کترراو در نرروزدة صررو تنورريم شررده و اراعررات جررامب و مبسرروری را در زمينررگ دیررار
ابریشررم ،ا سررانیهرراز مربرروب برری ن در چرري  ،گشررایش جررادههررا و ایجرراد کرراروانهررا بررا
ندرراب دور دسررت از جملرری برري ا نهررری باسررتان و سررياییمرکررزز و ایررران ،و تررا جن ر
هرراز تررليبی و سررعرهاز مررارکوپو و و صررو خررر کترراو را برری سرنوشررت امررروز راه
ابریشررم بررا عنرروان «کرردام جررادههرراز ابریشررم» پيونررد داده و کترراو را برری اتمررام رسررانده-
اسرررت؛ همچنررري کتررراو دیگررررز برررا عنررروان «جرررادة ابریشرررم» ترررأ يف ادوراد شررروارد
نررادزه( )4911توسررم انتشررارات وزارت امررور خارجرری تررورت گر ترری اسررتش مدررامت
مت ررددز هررم در زمينرریهررا و اب رراد م تلررف راه ابریشررم منتشررر شرردهاسررت ازجملرری :پارتيرران
و تجررارت ابریشررم ،توسررم اامررد ارراجی بابررایی()4911؛ اهميّ رت جررادة ابریشررم در هنررر
ایررران ،مهترراو مبينرری و همکرراران ( ،)4934تررأريرات متدابررو نيشررابور و راه ابریشررم در
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دورة ساسررانی ،ميرر م برراا خررانيکی( )4939و مدررامت و منررابب ارسرری و يررر ارسرری
کی در مدا ی بی مواردز استناد شدهاستش
 .2بحث
 .1-2اهمیّت مطالعات راه ابريشم

راههرراز باسررتانی برویره راه ابریشررم ،برری جهررت عامررو ارتبرراری دنيرراز شررر و رررو در
یررک بسررتر زمررانی رررومنی مرردت ،ميرررا رهنگرری مررادز و م نرروز بسرريارز را در رررول
دورههراز ترراری ی خلر  ،ایجراد و یررا متررأرر کرردهاسررت؛ برری همري جهررت تببرري و تپليررو
شررکوگيرررز برراورهررا ،داو و سررن و یررا رررار انسرران سرراخت در بسررتر زمرران ،شررناخت
علمی ریشریهرا و تبيري و تعسرير نمادهراز بررجراز مانرده از ارکرت نروی انسران ،نيازمنرد
کارهرراز عميرر علمرری و کررونگررر اسررتش قرردمت ترراری ی راه ابریشررم برری ن ،جنبررگ
ميراررری ب شرريده و ارزش م ا ررات باسررتانشررناختی و ترراری ی ن را مررراعف کرررده-
اسررتش باسررتانشناسرران قرردمت مجموعرری راههررایی را کرری امررروزه موسرروم برری «ابریشررم»
اسرررت ،ارررداقو  2111قبرررو از مررريلد مررریداننررردش قاز دیویررردکریسرررتي (David
 )Christianبرری ندررو از رانررک و بررراون اسررتون()Frank and Brown stone
در مدا رریاز بررا عنرروان «راههرراز ابریشررم یررا راههرراز اسررتای» اشرراره کررردهاسررت کرری ای ر
تپرانشررينان بررودهانررد کرری اقلمرری همچررون مرر  ،قلررب و يررروزه را از ایررران ،رررل از
کررروههررراز تررراز ماو سرررتان ،سرررن مجرررورد و یررراقوت از ا اانسرررتان ،ب ررروردان از
عربسررتان ،پشررم از هنررد و مپصررومت خودشرران ماننررد پشررم و چرررم را برری شررهرها و
مراکررز جم يترری از راههرراز اتررلی کرری امررروزه راه ابریشررم مررینرراميم بررراز تبررادل کررام
وردنررد()Christian, 2000: 3ش شررروی رسررمی راه ابریشررم در کشررور چرري دربرراره
مسرريرز اسررت کرری چان ر  -کرری ی ر از پایت ررت چرري تررا ر انرری را ررری کرررد (بو نرروا،
)46 :4919ش راه ابریشررم هررر چنررد در رراز برری منوررور توسر گ تجررارت ایجرراد و خلر شررد،
امررا تمرراسهرراز مررنوم مررابي تمرردنهرراز پيشررر تی نرراگزیر برری ایجرراد تبررادلهررایی در هم رگ
زمينیها گردید کری تبرادل ادیران از جملری ن اسرتش در ایر ميران کشرور ایرران بری عنروان
چهررارراه ارتبرراری چرري  ،سررياز ميانرری و اروپررا (روم) و بررا ک عمررو مرریکرررد (بو نرروا،
)413 :4919ش سررررازمان جهررررانی گردشررررگرز ،موجودیّرررررت ن را از دورة ترررراری ی
سلسررلی اشررکانی برری ب ررد ترسرريم کرررده و ندررش اسررتراتریک مجموعرری راههرراز ابریشررم را
مسررلم دانسررتیاسررتش برری د يررو اهميّرت اسررتراتریک در دورةاشررکانی ميرران ایر اکومررت و
دو رت روم برراز گررر ت کنتررل راه ابریشررم همرواره رقابرت برریپایران بررودهاسرت (بو نرروا،
)414: 4919ش اهميّرر ت ایرر راه تجررارز بررراز دو ررت اشررکانی چنرران بررود کرری ب ررد از
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کنترررل راه ابریشررم توسررم اکومررت کوشررانی در شررر  ،سلسررلگ اشررکانی پشررتوانی مررا ی
خررررود را از دسررررت داد و سرررردوبکرررررد (Kevin,1997:119؛ )chin,2013:195ش
امررروز اهميّررت ایرر راه بررراز جهانيرران برریویررره بررراز کشررورهاز واقررب در مسررير راه
ابریشررم برری شررکو دیگرررز تجل ری یا ترری کرری مهمتررری ن را مرریت روان در ارروزه رهنگرری
و اقتصررادز ب ریویررره گردشررگرز و اترری پيمررانهررا و م اهرردههرراز سياسرری مشرراهده نمررود
(بو نررروا)923: 4919 ،ش چگرررونگی اسرررتعاده از ظر يّر رت عوررريم راه ابریشرررم در م ر ررری و
بازسرررازز مپورررریهرررا و ررررار یادمرررانی بازتررراو یا تررریاسرررت کررری راههررراز باسرررتانی
کاروانس رراها و قل رریهرراز که ر جزئرری از ن هسررتندش دامن رگ پررروهشهررا و ا يّ رتهررایی
کرری در ارتبرراب بررا ميرررا راه ابریشررم در ایررران تررورتگر ترری ،چنرردان روشر نيسررتش برری
همران انردازه کری کشرور ایرران در زمينرگ م ا رات باسرتانشرناختی مربروب بری راه ابریشرم
ماعررول مانررده و کررار ميرردانی چنرردانی تررورت نرردادهاسررتش از ررررا دیگررر کشررورهاز
ارروزه راه ابریشررم هماننررد ترکمنسررتان ،تاجيکسررتان وششش بررا همراهرری سررازمان جهررانی
گردشررگرز ،گررامهرراز اسررتوارز در ایرر زمينرری برداشررتیانرردش در ایرر مررورد سررازمان
جهررانی گردشررگرز در مجمررب عمررومی ایرر سررازمان ،در سررال 4339م کرری در کشررور
انرردونزز برگررزار شررد تصررميمگر ررت کرری پرررو ه رررومنی و بررا اهميّ رت گردشررگرز راه
ابریشررم را بررراز توسرر ی گردشررگرز در راه ابریشررم و کشررورهاز واقررب در مسررير ایجرراد
کنرردش برری همرري منوررور بررراز خلرر کررار مانرردگار و ترراری ی ،در بيانيرری سررمرقند نيررز
گردشررگرز راه ابریشررم در سررال  4331م برری وسرريلگ  43کشررور مشررارکتکننررده مررورد
قبررول واقررب شررده ،برری تررورت رسررمی بررا هرردا توسرر ی گردشررگرز پایرردار در رررول
راههرراز باسررتانی ابریشررم شررروی شررد و برری ار رلی گردشررگران و مردمرران مپلرری واقررب در
مسرررير در کشرررورهاز م تلرررف رسررريد (Road program, UNWTO, Silk
)2015ش
 .2-2راهها و شواهدی اا تجارت در دورههای تاريخی

تجررارت بررراز م يشررت عامررو اتررلی ارکررت انسرران برری ندرراب دوردسررت از مپررو
مسررکونی بررودهاسررتش شررواهدز از اسررناد باسررتانشررناختی شرراهد ایرر مدّعاسررتش در
گررن تارری در میرری Dکرری مربرروب برری هررزارة هشررتم قبررو از مرريلد اسررت ،ترردا مربرروب برری
شررکم پرراز( )Oliveکرری از خلرري ررارس یررا اقيررانوس هنررد وارد شرردهاسررت برری دسررت
مرردهاسررت ()Smith, 1975: 179ش در تارری علرریکررشدهلررران کرری مربرروب برری هررزارة
هعتم قبو از ميلد اسرت وجرود مهررههراز مر نشران مریدهرد کری از من دری انرارب یرزد
تجرررارت مررریشررردهاسرررت()Hole.F.Flanery& Neely, 1969:422ش همچنررري
پراکنرردگرری سررن مجررورد در ندرراب م تلررف جهررانباسررتان ،سررند مهمرری بررراز درب
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اب رراد تپرکرری بازرگانرران دنيرراز که ر ررراهم وردهاسررت ،زیرررا کرروههرراز بدخشرران در
شرررقیتررری ند رری ررلت ایررران (ا اانسررتان کنررونی) تنهررا سرچشررمگ کرراوش سررن
مجرررورد در جهررران باسرررتان برررودهاسرررت و از ایر ر نررروی سرررن در گورهررراز مصرررر و
بي ا نهری کی مت لر بری هرزارة دوم و سروم پريش از مريلد مریباشرد نيرز پيردا شردهاسرتش
ااتمررام روابررم تجررارز از مصررر تررا مرزهرراز ترکسررتان در ایرر دوره وجررود داشررتی و
مجررورد برری مصررر و برري ا نهررری تجررارت شرردهاسررت ( ررراز16 :4919 ،؛ مجيرردزاده،
)42 :4966ش هنرردیان نيررز در هررزارة سرروم م بررا ایررران ،برري ا نهررری و جنرروو شرربگ قرراره
روابرررم گسرررترده بازرگرررانی داشرررتندش در زمررران سرررارگ اماراترررور اکرررد ( 2911شم)
کامهرراز متنرروّعی از قبيررو سررعا ينیهررا ،مهرهررا ،مهرررههرراز تسرربي و اشررياز کوچررک
دیگرررر از دره سرررند و ااتمرررام از رریر ر شرررهر سررروختی و بپرررری و خلررري رررارس بررری
شررهرهاز برري ا نهررری مرریرسرريدهاسررتش چرري نيررز در هررزارة سرروم قبررو از مرريلد ،روابررم
تجررارز پراکنرردهاز از رریرر راه ابریشررم بررا رررو و برریخصررو ایررران داشررتیاسررتش
درواقررب شررواهد بسرريار نشرران مرریدهررد کرری جررادة ابریشررم در هررزارة سرروم شم اارردا
گردیرردهاسررت (دانيررو)442 :4969،ش هررر چنررد شررواهد باسررتانشررناختی بيررانگر ای ر اسررت
کرری پيل رگ کرررم ابریشررم و پارچرریهرراز ابریشررمی از  1111سررال قبررو وجررود داش رتیاسررت،
باسررتانشناسرران چينرری در سررال 4326م در ایا ررت شرران سرری ( )Chan-Siدربرري اشررياز
برریجامانررده از عصررر اجررر ،یررک پيل رگ کرررم ابریشررم کشررف کردنررد و همچنرري در سررال
4311م در ایا رررت چررری کيانررر ( )Tche-Kiangدر بررري ررررار نوسرررنگی پارچررریهررراز
ابریشررمیاز برری نمررایش گ اشررتند ( بو نرروا)2 :4919 ،ش یکرری از دمیررو ایرر امررر ارتبرراب
چرري و خرراور نزدیررک در هزارةسرروم شم ،م مرراز ر برنزکررارز اسررت کرری منشررأ اوّ يّ ری
در چرري نداشررتی و برری ناگهرران در س ر کررامل عررا ی در چرري ظهررور کررردهاسررت و برری
نوررر مرریرسررد ر برنزکررارز از تم ردّنی پيشررر تیتررر برری چرري منتدررو شرردهباشرردش وجررود
اوّ ي نمونریهراز برنرز در شرمال چري و در انتهراز شررقی راه ابریشرم رابرت مریکنرد کری
ایرر تررن ت از رریرر راه ابریشررم و از ایررران برری چرري راه یا ترری اسررت (دانيررو:4969،
)411ش
قرردمت مررواد ابریشررمی کرری اخيرررا در مدبرررههررایی در مصررر ،مرران و یونرران یا ررت
شررده برري 111تررا 4111شم ترراری گر ارز شرردهانررد ،امررا پارچرری در رررو در هررر مدرردارز
تررا قبررو از قرررن اوّل پرريش از مرريلد در دسررترس نبررودهاسررتش روميرران و سررا رومرریهرراز
شرررقی ،گرررانتررری و پرهزینرریتررری مررواد چينرری (کرررم ابریشررم) کرری تررا قرررن ششررم
مررريلدز ،کررررمهررراز ابریشرررم بررری ررررو قاچرررا مررریشرررد خریررردارز مررریکردنررردش ن
پارچرریهرراز ظریررف ،روشرر  ،برررا و کيعيّررتهرراز رنگرری باعرر شرردند ابریشررم تررأرير
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قابررو ترروجّهی بررر روز کرردهاز برراس سررنتی بگر ارد؛ بررراز م ررال ،سررنکا ( )Senecaادعررا
مریکنررد کرری يرررممکر اسررت کرری در پوشريدن برراس ابریشررم اعترردال وجررود داشررتیباشررد
کرری پلينرری( )plinyدر سرر نانش برری گررران بررودنش اشرراره مرریکنررد و یاداشررتهرراز
تاسرريتوس ( )Tacitusاکعرران دارنررد کرری تداکررا بررراز پارچرریهرراز ابریشررم نقرردر زیرراد
مرریشررود کرری مجلرر سررنا پوشرريدن ن را توسررم مررردان ممنرروی مرریکنرردش همچنرري
ارتبارررات بررا جاهرراز ج ر او و دور دیگررر درواقررب از مأموریّ رتهرراز سياسرری در هررر دو
جهرررت ،از چررري و از روم در قررررون دوم و سررروم مررريلدز شرررکار شررردهاسرررت و ایر ر
ا يّررت منررا ب رهنگرری و نرری را نشرران مرریدهرردش جررادهاز کرری ایرر ا يررت را ممکرر
سرراختیبررود برریرررور ترردریجی از ب ررشهرراز اتررلی کرری در خرردمت اهررداا م تلررف
من درریاز بودنررد ،رشررد کررردش برری رررور م ررال ،جررادة شرراهی پارسرری کرری شرروش را برری
سررراتراپیهررراز ربررری برررا پایانررگ ن در سرررارد متصرررو مررریکررررد و ب رررد از ن در دورة
پادشرراهی سررلوکی و برراخترز ،بررا گسررترش ن برری منررار شرررقی دور دنبررال شرردش در رررول
ای ر مسررير یونرران برری رررور مررؤررز ن را برری برري ا نهری  ،سررياز مرکررزز و شررمال هنررد
گسرررترش دادش پيونرررد نهرررایی در ایررر جررراده ،امن در جمهرررورز چررري  ،از ترکسرررتان
شرقی ،سري کيانر یرا من درگ خودم ترار شرر بری چانگران باسرتان ،کری امرروزه در شرهر
شرريان بررا جم يررت  9ميليررون گسررترش یا ترری ،وجررود داشررتیاسررتش اوّ رري اماراتررورز چرري ،
شرري شرری هوانرر 224( ،تررا 214شم) و سلسررلگ ررات و جانشرري ن هرران ،برری دنبررال
کنترررل و مپا وررت از سرري کيان ر  ،برری منوررور جل روگيرز از تهاجمررات سرريون نررو یررا
هررونهرراز سررعيد و بررراز برریدسررت وردن اسرربان سررریب و سرر ت من درری بودنررد ،امررا
همچنرري ایرر من درریز مرررزز بررراز کرراروانهرراز ربرری ،سررا جنرروو برری هنررد و در
جهررت مارررو برری سرريازمرکررزز ،ایررران ،برري ا نهررری  ،سرروریی و سرررانجام ارروزة
مدیترانی ند گ خروجی بود()Kevin,1997: 119ش
 .3-2جاده در دورۀ ماد

در دورة پادشررراهی مررراد جرررادة مهمررری در امترررداد خرررم کنرررونی راه ابریشرررم وجرررود
داشررتیاسررتش ایر راه کرراروانرو برری سرريازميانرری از ایر ناايرری تدریبررا از شررهرهاز سررمنان
و داماررران کنرررونی مررریگ شرررتیاسرررت(دیررراکونوا)13 :2191 ،ش اسرررناد مهرررم در ایر ر
خصرررو  ،ا رررواای اسرررت کررری مت لرر بررری نيمررگ اول هرررزارة اول م و دورة اکومرررت
تيگلت پلسر سروم پادشراه شرور مریباشردش برابرر اسرناد ککرر شرده ،ایر پادشراه در سردة
هعررتم شم برری منررار مرکررزز ایررران املرری کرررده و ده ترر سررن مجررورد و  61هررزار
اسررير بررا خررود برری نينرروا پایت ررت شررور بررردهاسررتش اهميّرت ای ر کررام برری ارردز بررود کرری
مرردتهررا قسررمت مهمرری از راه ابریشررم «راه مجررورد» ناميررده مرریشرردهاسررتش در ن
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دوران شررهرهاز بزرگرری در ایررران م ررو همرردان ،رز و نينرروا پایت ررت شررور و ب ررری
شررهرهاز اورارتررو در اکررم انبررار سررن مجررورد بودنرردش کامهرراز سررن کرری از شررر
مریرسريد در ایر منرار انبرار مریشررد و سرا بري شرهرهاز خریردار توزیرب مریگشررت
(باسررتانی پرراریزز)433 :4969،ش در شررهر سرروختی سيسررتان نيررز مدررادیر زیررادز سررن
مجررورد برری دسررت مرردهاسررت ( دومررا و دیگررران)261 :4911 ،ش همزمرران بررا اکومررت
مرراد در ایررران ،اسررناد دیگررر در ایرر دوره نشررانگر ن اسررت کرری عررلوه بررر کامهرراز
تجررارز ،رهن ر هررا و م ر اکرات نيررز تبررادل مرریشرردهاسررتش نامرریهرراز رد و برردل شررده
مرررابي رعرررون مصرررر خنعرررون ( )Akhenafonو پادشررراه برررابلی نشررران مررریدهر رد کررری
رمانروایررران در ایرر دوره بر ریشررردت درگيرررر مر ر اکرات تجرررارز برررودهانرررد ( Hanks
)presly, 2005ش
 .4-2جاده در دورۀ هخامنشی

ميرررا مررادز مندررول و يرررمندررول پيرردا شررده در ایررران زمرران ه امنشرری ،نشررانگر
تجررارت و تبررادمت گسررتردهاسررتش پيرردایش رررش پازریررک بررا ندررش و موتيررفهرراز
ه امنشرری در سرريبرز ،دورتررر از مرکررز اکومررت ه امنشرريان ،شرراهد ایرر مدّعاسررتش
در دورة ه امنشرريان از تمررامی جررادههررا مراقبررت برری عمررو مرری مررد؛ همچنرري در مسررير
جررادههررا قل رریهرراز بررزر و مسررتپکمی بررراز اسررتدرار سررربازان اارردا شرردهبررودش
منز گرراههررایی بررا اتر بو هرراز مجهررز برری پيررک و اسررب برری منوررور سرررعت دادن در امررور
چاپررارز و توزیررب نامرریهرراز خصوترری و دو ترری ایجرراد شررده بودنرردش راه شرراهی کرری از
شرروش تررا سررارد در سرريازترراير اارردا شررده بررود 42 ،متررر عررر داشررتی و م صررو
عبررور ارابرریهررا برروده اسررت (دومررا و دیگررران)413 :4911،ش بنررابر اسررناد باسررتانشررناختی،
جرررادة شررراهی  2111کيلرررومتر ررررول داشرررتیاسرررت کررری م مررروم در ررررول  31روز رررری
مسررا ت مرریشرردهاسررتش ررو هرراز کشررفشررده از خزانرری ت ررتجمشرريد ،بيررانگر جيرررة
روزانرری مسررا ران ادارز و ایسررتگاههرراز مررابي پایت ررتهرراز شرروش و پرسرراو ي اسررتش
پرراپيروسهرراز ب ریدسررت مررده از مصررر و سررعالنوشررتیهرراز( )Ostracaلسرر ي نشررانگر
وس ر ت جررادههررا در ميرران سرراتراپیهرراز تررابب امارارررورز ه امنشرری اسررتش هرررودت برری
موجودیّر رت راه ارتبررراری مرررابي ایرررران و یونررران در زمررران ه امنشررری اشررراره داردش در
رشررريوهررراز کرررااهررراز شرررور نرررو در نينررروا( )Ninevehو نيمررررود ( )Nimrudبررری
ایسرتگاههراز پسرتی تپرت عنروان « » bit mardiateاشراره شردهاسرتش پرارسهرا ااتمرام
از وا ه رامرری« » Igerahو سررازمانهرراز شرروریان اقرردام برری ایجرراد جررادة شرراهی نمرروده-
انررد ()Graf, 2013: 5968ش همگررام بررا ایجرراد جررادههررا و شرراهراههررا ،برری توسر گ امررور
دریررانوردز و تجررارت از رریرر دریررا نيررز توجّرری شررد کرری مهررمتررری ن ،اعررر کانررال
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سرروئز در زمرران داریرروش ه امنشرری و توسرر ی تجررارت دریررایی اسررت کرری تررا ن زمرران
سررابدی نداشررتیاسررتش درمنررابب یونررانی قرردرت ه امنشرريان بررر مبنرراز تسررلم نرران بررر خلرري
ررارس و دریرراز عمرران و تجررارت از رریرر ایرر بررراههررا تبيرري شرردهاسررتش هرچنررد
تجارت در ای راههاز دریایی بی دورة سومرز برمیگردد()Daryaee,2003ش
 .5-2جاده در دورۀ سلوکیان

اسررکندر مدرردونی ،داریرروش سرروم ه امنشرری را در سررال  994شم شکسررت داده و
برری قرردرت شررر باسررتان رسرريدش اشرراره مسرر ودز در قرررن سرروم هجرررز قمرررز نشرران
مرریدهررد کرری ااتمررام اسررکندر از مسررير شررناختی شررده راه ابریشررم برری سرروز ایررران و
برري ا نهررری شرکرکشرری کررردهاسررت « :نگرراه اسررکندر برری سرروز چيرر و تبررت ر ررت و
شررراهان نجررا اراعررت او کردنررد ششش از راه بيابررانهرراز ترررب عزیمررت خراسرران کرررد»
(مسرر ودز)212 :4911،ش ایرر سررند نشررانگر موجودیّررت و بررازبودن راه ابریشررم در ایرر
دورة ترراری ی اسررتش بررا مررر زودهنگررام اسررکندر ،ب ررش وسرري ی از اماراتررورز او برری
سررلوکوس رسرريد (پيرنيررا)2111 :4911،ش سررلوکيان بررا اارردا شررهرهاز جدیررد و توس ر ی
شررهرهاز قرردیمی ایررران برری عنرروان م ررال ان اکيرری ،نهررا را برری مرکررز واردات مررواد اوّ يّ ری و
کامها تبدیو نمودند(مس ودز)236 :4911،ش
بازرگرررانی و تجرررارت ،ايرررات اقتصرررادز دو رررت سرررلوکی را تشرررکيو مررریداد؛ بررری
همرري د يررو نهررا راههررایی برریجامانررده از دورة ه امنشرری را اايررا نمودنررد و همچنرري در
اارردا راههرراز کرراروانرو جدیررد ،همچررون راه سرريازترراير برری سررلوکيی ،دمشرر و
بيررروت و ان اکيرری همررت نمودنرردش در دورة سررلوکی راه ابریشررم کرری از چرري مرری مررد از
ترکسررتان و ب ررارا و یررا از کرروههرراز رال و دریرراز سررياه مرریگ شررتش راههررایی کرری از
هند مری مدنرد از خراسران و ایرران بری سرلوکيی و یرا از عربسرتان بری پتررا ( ،)Petraپرا ميرا
( ،)Palmiraاورشررليم ،دمش ر و یررا از اقيررانوس هنررد برری عرردن سررا از دریرراز سرررا برری
سرروئز و برراأخره برری اسررکندریی در مصررر مرریر ررت ( بو نرروا)11 :4919 ،ش بریرررور م ررال در
شررهر م ر هبی -تجررارز هترررا ( )Hatraدر ارررراا یررک ايرراب بررزر اتررا هررایی بررراز
کخيره کرامهرا و اقرلم تجرارز ت بيری شرده و در دیروارههرا تصراویر شرتر ندرش شردهاسرت
کرری نشرراندهنررده اهميّررت ایرر ايرروان بررراز کرراروانهرراز تجررارز اسررت؛ همچنررانکرری
مجسّررمیهرراز کوچررک از شررتر نيررز در پترررا و پررا مير کشررف شرردهانررد( Freyberger,
 .)2013:3077برری خررارر تسررلم بررر ای ر دو راه خرررز بررود کرری سررلوکیهررا ب را خانرردان
ب ا سرری کرری در مصررر اکومررت مرریکردنررد بارهررا جنگيدنررد و همرري جن ر هررا درنهایررت
موجررب کرر ف هرررر دو دو رررت و سررردوب نهررا بوسررريلی ایرانيررران و رومررریهرررا گشرررت
(مشررکور31:4961،و)34ش دو ررتهرراز سررلوکی برریدقررت راههرراز اتررلی بازرگررانی را در
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ایررران زیررر نوررر داشررتند و عمررل هررم قرردرت امنيّترری نهررا ،جررز پيرامررون ایرر راههررا و
شررهرهاز اتررلی ،عم ر بيشررترز را در بررر نمرریگر ررتش راه اتررلی در ای ر دورة ترراری ی
راه مشررر برری مارررو بررود و ن را در قسررمتهرراز م تلررف برری نررام راه بررزر خراسرران
یررا راه ابریشررم برری چرري و یررا برری نررامهرراز دیگررر مرریخواندنررد ( ررراز)42 :4919 ،ش یکرری از
کرررارکردهررراز راه ابریشرررم در دورة سرررلوکی انتدرررال مرر هب برررودایی از رریرر رررلت
ایران بی ترکستان و چي بود (رکایی)241 :4961،ش
 .6-2راه ابريشم در دورۀ اشکانیان

مورّ خرران عمومررا اعتدرراد دارنررد کرری راه ابریشررم توسررم امارارررور وودز ( )wudiاز
سلسررلی هرران در سررال  411قبررو از مرريلد بررا اعررزام سررعيرز از چرري بررراز ب ریدسررت وردن
اسرربهرراز بررارکش از درة ر انرری( ،)Ferghanaدر من دررگ سرريازمرکررزز کرری امررروزه
بررا نررام سرراد در ازبکسررتان امررروزز شررناختی مرریشررود ،شررروی شرردهاس رت(بو نرروا:4919 ،
)foltez, 2013:490;46ش در سراسررر ايررات و دورة اوج و شررکو ایی راه ابریشررم ،تررا
املرری اعررراو در قرررن هعررتم مرريلدز زبرران سررادز( )Sogdianیکرری از زبررانهرراز
شررناختیشرردة شررر ایررران برری عنرروان زبرران مشررترب و برري ا مللرری در ميرران کرراروانهرراز
تجارز ایران و چي رایر بروده کری در قررن دهرم مريلدز جراز خرود را بری زبران ترکری
دادهاسرررت ()foltez, 2013:491ش ن سرررتي رررردز کررری نرررام «جررراده ابریشرررم» یرررا «راه
ابریشررم» را در سررال4111م برری مسرريرهاز شررناختیشررده تبررادل کررام و رهنرر کرری از
رراز و ب ررد از عبررور از ایررران برری اروپررا مرریر ررت ،انت رراوکرررد،
اسررتانهرراز شرررقی چرري
« ردینانررررد ری تررررو » جارا رررریدان مررررانی بررررود(foltez, Chritian, 2000:3
;)2013:489ش پيچيرررردگیهرررراز راه ابریشررررم زمررررانی شررررکارتر مرررریشررررود کرررری بررررا
شرربکیراههرراز م تلعرری در دورههرراز اکررومتی و قرررون مترروا ی مواجرری مرریشررویمش نبررود
ررار مشر ص و ررراوان از راه ،نويرر کررف رررشهرا ،ا ررزودههررا و شرواهد باسررتانشررناختی،
م ر رری راههرراز واق ررا موجررود از گ شررتی را بررا تردیرردهاز جرردز مواجرری سرراختیاسررت
()Quintanilla,2005:195؛ هرچنرررد کررری رویکردهررراز سرررالهررراز اخيرررر یونسرررکو و
بيرران زمرران شررروی راه ابریشررم از دورة اکومررت اشررکانی ایررران و سلسررلی هرران چرري و
ارل عنوان «شاهراه تمدنها» تردیدها را از ميان بردهاستش
مررردت اکومرررت پادشررراهان سرررلوکی در ایرررران بسررريار کوتررراه برررود (پيرنيرررا:4911،
)2412ش پررارتهررا از شررمال شرررقی ایررران ،ی نرری تدریبررا از همرران مرردخلی کرری «راه ابریشررم»
ررلت ایررران را برری سررمت ترکسررتان و چرري ترررب مرریکنررد ،ظهررور کردنررد و از همرران
ابترردا برری اهميّ رت و موکررب اسررتراتریک خررود بررر سررر راه ابریشررم واقررف بودنررد؛ بنررابرای
پایت رررت خودشررران؛ ی نررری شرررهر «ترررددروازه» را بررری خرررارر اعاظرررت از ایرر شرراهراه
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جهررانی ،جررایی نزدیررک برری دامارران امررروزز بررر سررر راه ابریشررم قرررار دادنرردش تدریبررا در
تمرررام دوران اکومرررت اشرررکانی ایررر دو رررت و دو رررت روم در زمينرررگ تجرررارت و در
دسررتگررر ت راههرراز بازرگررانی برریویررره راه ابریشررم رقابررت مرریکردنرردش بازرگررانی
ترانزیترری از رری ر راه ابریشررم کرری منررا ب هنگعترری بررراز ایررران دورة اشررکانی برری همررراه
داشررت از دیرردگاه سياسررت خررارجی مررورد توجّ ری خررا بررودش پارچرریهرراز ابریشررمی در
روم خریرررداران بسررريار داشرررت و تهيّرری ابریشرررم از بازرگانررران ایرانررری مسرررتلزم پرر یر ت
شرررایم م يّنرری از جانررب دو ررت روم بررود کرری بررراز ای ر دو ررت چنرردان خرروش ینررد برری
نوررر نمرریرسرريدش عررلوه بررر ابریشررم و تررادرات مجرردد کامهررا ،مپصررومت کشرراورزز
ایررران نيررز ماننررد شررراو ،ميرروه ،گررردو ،رنرر و گياهرران م صررو رنگرررزز از قبيررو
رونرراس ،انررا و پوسررت انررار برری روم تررادر مرریشررد؛ از ررررا دیگررر در ب ررش شرررقی راه
ابریشررم و چرري نيررز پارچرریهررا و مپصررومت لررزز ایررران و روم بررازار وسرري ی داشررت و
چينیها بیرور مستديم بی بازارهاز روم دسترسی نداشتندش
راه دریررایی برری هنررد و جزایررر سررراندیب کرری از دریرراز سرررا و ابشرری مرریگ ش رت
عامررو دیگرررز در بازرگررانی پرررجنررب وجرروش برري کشررورهاز خاورميانرری و خرراور
نزدیررک بررودش راه کرراروانروز قرردیمی کرری از سرروااو سرروریی تررا جنرروو عربسررتان و
اررررموت امتررداد داشررت و «راهع ریررات» ناميررده مرریشررد ،یکرری از راههرراز مررورد
اخررتلا دو دو ررت ایررران و روم برریشررمار مرریر ررتش راب رری ایررران بررا شررمال هندوسررتان از
نوررر باسررتانشناسرری مررورد تأیيررد قرررار گر ترریاسررتش در بارررام ،یکرری از شررهرهاز باسررتانی
هنررد ،کامهررایی از بگينرری کشررف شررده کرری منشررأ سرراخت نهررا سرروریی بررودهاسررت
(پيگو وسررکایآ)911 : 4961 ،ش م ا رررات سررکیشناسررری نيرررز بهبررود وکرر يّت اقتصرررادز
ایرر دوره را نشرران مرریدهررد(مشررکور)411 :4961،ش قرررار گررر ت دو پایت ررت دو ررت
اشررکانی بررر سررر راه ابریشررم ،تررددروازه در شررر و تيسررعون در رررو نشرران از اهميّ رت
ررو ا رراده راه ابریشررم بررراز دو ررت اشررکانی اسررتش همچنرري شررهرهاز مهررم تجررارز
دیگررر بررر سررر راه ابریشررم ،شررهرهایی ماننررد همرردان و رز بودنرردش شررهر رز یکرری از
منررزلگرراههرراز مهررم راه ابریشررم و اقامتگرراه دربررار اشررکانی در صررو بهررار بررودهاسررتش
شرراید برری همرري د يررو اعررراو ای ر شررهر را «ارشررکيی» مرریناميدنرردش مهرررداد دوم ،پادشرراه
م ررروا اشررکانی ،اهميّ رت بسرريار زیررادز بررراز رواج بازرگررانی در راه ابریشررم قائررو بررود
و برری گسررترش ارتبرراب بررا دو ررت روم پرداخررت و از ررررا دیگررر ن سررتي سررعير چينرری را
کرری از ررررا اماراتررور ن کشررور برری ایررران رسررتاده شرردهبررود ،برری دربررار خررود پ ر یر ت
(مشرررکور)933 :4961،ش شرررر منز گررراههرررا و کاروانسرررراهاز اشرررکانی را «ایزیررردور
خاراکسرری» در کترراو چاپارخانرریهرراز پررارتی در ارردود سررالهرراز  11م نوشررتیاسررت
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()Daryee, 2003:3ش ایرر نویسرررنده مرررا را از ان اکيررری ترررا ررررات و سرررا ترررا جنررروو
شرقی؛ ی نری سرلوکيی و ب رد بری سروز شرمال شررقی ترا همردان ،رز ،نسرا و مررو مریبرردش
از نجررا برری سررمت جنرروو پيچيررده ،برری شررر راه هنررد مرریپررردازدش مبررادمت سياسرری و
اسررناد اعررم از :چينرری ،ایرانرری ،پررا ميرز و رومرری ،وجررود ارتبارررات مررداوم و امنيّررت را
در قلمرررو دو ررت اشررکانی اربررات مرریکنرردش وسرر ت راههرراز اتررلی و رعرری در دورة
اشرررکانی وکشرررف ررررار باسرررتانشرررناختی در پرررا مير ،هتررررا ( ،)Hatraمررررو ،شررروش،
سررلوکيی و شررور ،نسرراو وششش نشرران از رونرر تجررارت در مسررير راههرراز ابریشررم در ایرر
دوره مرریباشرردش بررید يررو نيسررت کرری سررازمان جهررانی یونسررکو ،موجودیّ رت راه ابریشررم را
برری تررورت رسررمی از ای ر دوره برری ب ررد قلمررداد مرریکنررد(.)Freyberger, 2013:3078
کشررورهاز مسررلم بررر راه ابریشررم را مرریترروان در سرردة هرراز اول پرريش از مرريلد ،برری
ترتيررب از شررر  :چرري  ،دو ررتهرراز سررکائی سرراک در سررياز مرکررزز و در رررو
اکومررت اشررکانی و روم دانسررت(پيرنيررا)416 :4911،ش منازعررات سياسرری بررر سررر تسررلم
بر راه ابریشرم ترا خرری سرالهراز اکومرت اشرکانی ادامری داشرت؛ بریررورزکری یکری
از دمیو سدوب دو ت اشکانی استيلز کوشانيان بر راه ابریشم در شر میباشد.
 .7-2راه ابريشم در دورۀ ساسانیان

اردشررير اوّل ساسررانی در سررال 226م بررا لبرری بررر نوررام ملرروبا رروایعی اشررکانی،
اکومرررت ساسرررانی را بنيرررانگ اشرررت (پيگو وسرررکایا )212 :4961،و توانسرررت شررررایم
رشررد تررن تی و تجررارز ایررران را بررا وارردت دینرری و اکررومتی ررراهم وردش در ایرر
دوره شرراهراه بررزر ابریشررم از تيسررعونِ پایت ررت ،در کنررار دجلرری شررروی مرریشررد و از
الرروان و کنگرراور برری همرردان مرریرسرريد ،در همرردان منشرر ب شررده ،یکرری برری سررمت
جنرروو از خوزسررتان و ررارس برری خلرري ررارس مرریپيوسررت و دیگرررز برری رز مرریر ررتش
امتررداد شررررقی راه ابریشرررم نيرررز از رریرر خراسررران و درةکابرررو بررری هندوسرررتان اتصرررال
مررییا ررتش راه اتررلی نيررز از ترکسررتان برری چرري مرریپيوسررتش جریرران امررو کررام در رررول
جررادة ابریشررم یررک جریرران دو رر رری بررود و ک راروانهررایی کرری از چرري کررام برری رررو
امررو مرریکردنررد ،در بازگشررت نيررز کامهرراز ربرری را بررراز عرکرری در بررازار چرري برری
همررراه مرریبردنرردش عمرردهتررری کامهررایی کرری در دورة ساسررانی از ایررران برری چرري تررادر
مرریشرردهاسررت؛ عبررارت بودنررد از :وسررمی م ررروا ایرانرری ،قررا یهرراز ایرانرری ،سررن هرراز
قيمترری ،سرررمی و مرجرران و مرواریررد بپررر اامررر و خلرري ررارس و منسرروجات ایرانرری،
شررامی و مصرررز و مررواد م رردر نيررز از دیگررر اقلمرری بودنررد کرری از ایررران برری چرري تررادر
مرررری شرررردندش ارتبرررراب تجررررارز بررررا دو ررررت روم نيررررز وجررررود داشررررتش شررررهر
نصرريبي ( )Nasibiyeenمرکررز مهررم تجررارز مررابي دو ررررا بررودش تجررارت دریرراز بررا
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اعرراو نيررز اهميرت خاترری داشرتش مپصررومت هنرد و جزیررره سرراندیب را کشررتیهرراز
ابشرری بررراز روميرران امررو مرریکردنرردش در راههرراز زمينرری مهررمتررری کررامیی کرری
ب ریتررورت ترانزیررت از ایررران مرریگ شررت ،ابریشررم بررود (کریسررتي س ر )4961:434 ،ش در
ایرر دوره همسررایگان شرررقی ایررران ،ی نرری تررربهررا و کوشررانیهررا برری تپریررک اتبررای
سررادز خررود کرری بازرگانرران متبپّررز مپسرروو مرریشرردند ،کوشررش کردنررد تررا از خسرررو
اول (انوشرريروان) اجررازه عبرروردادن ابریشررم خررود را از خرراب ایررران ااتررو کننررد ،امررا
برری نتيجرری نرسرريدند و دو ررت ساسررانی هرگررز راکرری برری از دسررت دادن ادررو ترانزیترری
ااتررو از عبررور کرراروانهررا از ایررران نمرریشررد؛ چراکرری ای ر بررزر تررری منبررب تپص ريو
در مد برراز ایر دو رت برودش در قررن شرش مريلدز ،رومریهرا برا ررس درخرت تروت
و تربيررت کرررم ابریشررم تررا انرردازهاز از وارد کررردن ابریشررم از ایررران بررینيرراز گردیدنررد،
همي امرر یکری از علروکرمشردن در مرد دو رت ساسرانی و ا رول اقتصرادز ایر دو رت و
در نهایررت سرردوب ن بررودش مسرر ودز مررورا قرررن سرروم قمرررز ارلعررات جررا بی از
روابرررم تجرررارز دو رررت ساسرررانی برررا سرررایر مما رررک واقرررب در راه ابریشرررم در دورة
خسروانوشررريروان ،بررری دسرررت دادهاسرررت (مسررر ودز)264-261 :4911 ،ش گردیرررزز،
مررورّا قرررن چهررارم قمرررز ،نيررز م ررا بی در مررورد گسررترش مناسرربات تجررارز بررا ملررو راه
ابریشررم در دورة خسرررو انوشرريروان ککررر کررردهاسررت (گردیررزز)11 :4969،ش از معرراد
گررزارشهرراز مسرر ودز و گردیررزز چنرري اسررتنباب مرریشررود کرری پادشرراهان ساسررانی،
روابرررم سياسررری و تجرررارز گسرررتردهاز برررا روم ،ترکسرررتان و چررري داشرررتیانرررد؛ ی نررری
کشررورهایی کرری در مسررير راه ابریشررم قرررار دارنرردش یکرری از مراکررز اتررلی انتدررال کررام از
راه ابریشرررم بررری کشرررورهررراز ربررری در دوره ساسرررانی ،بنر ردرهاز سررروریی در سرررااو
مدیترانررری برررودش در ایر ر زمررران در بنررردرهاز تجرررارز ایتا يرررا ،گرررروههررراز عويمررری از
سررورزهررا سرراک بودنرردش ای ر نعرروک تجررارز در سرررزمي هرراز روم ربرری تررا سررده شش رم
مرررريلدز و اواخررررر سررررل نت پادشرررراهان ساسررررانی ادامرررری داشررررت(بهار)211 :4911،ش
همچنررانکرری پيشررتر ککررر شررد ،راه ابریشررم راه تبررادل ادیرران هررم بررودهاسررتش در دورة
ساسرررانی ،انتدرررال مر ر هب مسررريپيّت از رریر ر ایر ر راه ،از روم بررری ترکسرررتان و چررري
تررورتگر ت(بهررار)411 ،4911 ،ش انتدررال مرر هب مررانی نيررز از ایررران برری ترکسررتان و
چرري  ،از رریرر راه ابریشررم انجررامشرردش ميرررخوانررد در «روکرریا صررعا» در ایرر برراو
وردهاسررت« :گوینررد شرراپور ن سررت از مررانی پيررروز کرررد و ب ررد از او برگشررت و او
ترسررريد و از راه کشرررمير بررری هندوسرررتان ر رررت و از نجرررا متوجّررری ترکسرررتان و خترررا
(چرري شررما ی) شرردش دیرر او در هندوسررتان و ختررا رواج دارد( شرراه بل رری)461 :4911،ش
در دورة ساسررانی شررهرهاز مرررتبم بررا راه ابریشررم توسرر ی یا ترری ،منجررر برری شررکوگيرررز
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شررهرهاز جدیررد شرردش یکرری از ای ر شررهرها ،شررهر نيشررابور در خراسرران اسررتش ای ر شررهر
کرری برری سرررعت برری یکرری از مهررمتررری ایسررتگاههرراز راه ابریشررم تبرردیو شررد ،ب ریوسرريلی
شرراپور اوّل بنررا گردیررد (پيگو وسررکایا)221 :4916 ،ش قرردرت و اقترردار سلسررلگ ساسررانی
بررا راه ابریشررم ،ارتبرراب م نررادارز داشررتیاسررتش سلسررلگ ساسررانی در ارررر مناسرربات تو يرردز
و بازرگررانی کرری ارتبرراب مسررتديم بررا راه ابریشررم داشررت برری قرردرت رسرريد و اررردود
چهارتررد سررال ب ررد نيررز د تررر سرنوشررت خررری پادشرراه ساسررانی در همرري جرراده بسررتی
شرردش بل مرری( مررورا قرررن سرروم و چهررارم) در شررر اسررتمداد یزدگرررد از پادشرراه چرري برری
منوررور مدابلرری بررا اعررراو ورده اسررت« :یزدگرررد برری بل ر شررد و برری خاقرران ملررک ترررب
کسرری را رسررتاد و از وز سررااه خواسررتش ملررک چرري و خاقرران سررااه بعرسررتادند و از
پرر ِ ن ،یزدگرررد بررا خاقرران از رود جيپررون بگ شررت و برری ر انرری شررد بررا اهررو بيررت
خویش و ن جرا بيسرتاد ترا همری ایرام عمرر رکریاو عنری بشرد و بری ایرام ع مران براز مرد و
هررلب شررد» ( ترراری نامرری ربرررز)196:4961،ش راههرراز دریررایی ابریشررم نيررز در ایرر
دوره بسرريار پررر رون ر بررودش بنررادر زیررادز در دوره ساسررانی برردی منوررور تأسرري شرردندش
از جملرری کامهرراز تررادراتی در ای ر دوره عررلوه بررر کترران ،پشررم ،ع ریررات و مهرهرراز
تزئينرری ،رررش و مرواریررد بررود کرری عمرردتا برری چرري تررادر مرریشرردش تسررلم بررر راههرراز
اترررلی دریرررایی و تررريانت از نهرررا از جملررری دل مشررراو ی برررزر اکومرررت ساسرررانی
بودهاست()Daryaee, 2003: 3ش
 .3نتیجهگیری
بررراز تبيرري عناتررر ميرررا نرراگزیر برری تبيرري موجررودز و اتررا ت «راههررا» در گ شررتی
هستيمش ميررا ملمروس و نرامملوس بریجامانرده از نروی بشرر ،همرواره برا راههرا در ارتبراب
بررودهاسررتش از ایرر نوررر و همچنرري بررر مبنرراز نگرررشجررامب()Holistic approach
تبيررري درسرررت یا تررریهررراز باسرررتانشرررناختی و مررردارب تررراری ی برررا موجودیّر رت راه و
ارتبارررات گررره خرروردهاسررتش راههررا و ایجرراد ن در ربي ررت از جملرری ن سررتي تبررادل و
ت امررو انسرران بررا مپرريم زیسررت برروده و رررار باسررتانشررناختی نشررانمرریدهررد در پرريش از
تاری برخری از کامهرا از ندراب دوردسرت تبرادل شردهاسرتش قردمت ن بری نریهرزار سرال
قبررو برمرریگرررددش شررواهد ترراری ی نشرران مرریدهررد در دورههرراز ترراری ی ایررران باسررتان،
راههررا اهميّررت ايرراتی و اسررتراتریک بررراز اکومررتهررا داشررتیاسررتش اوج اقرردامات
تررورتگر ترری در مررورد اهميّررت راههررا را مرریترروان دوره ه امنشرری برری شررمار وردش
گسررترش تجررارت در دوره اشررکانی ،شرربکی منومرری از راههررا را برری وجررود ورد کرری در
دنيرراز م اتررر بررا توجرری برری اهميّررت تجررارت ابریشررم و رازدارز در خصررو تو يررد ن
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در گ شتی ،بری «راه ابریشرم» موسروم شردهاسرتش راههرا برراز اکومرتهراز ایرران باسرتان
همررواره مهررم و ايرراتی تلدری مرریشرردندش بریویررره در زمرران رونر تجررارت و گررر ت ار
گمررر  ،اهميّ رت نهررا مررراعف مرریشرردش هروقررت اکومررتهررا اسررتيل و کنترررل راههررا
را از دست مریدادنرد بری شردت متز رزل مریشردند؛ کمرااینکری یکری از علرو مهرم سردوب
دو ررت اشررکانی ،کنترررل راه ابریشررم توسررم کوشررانیهررا ککررر شرردهاسررتش امررروزه سررازمان
جهررانی یونسررکو بررر مبنرراز نگرررشجررامب ،راههررا بریویررره راههرراز مهررم دنيرراز باسررتان کرری
تمرردنهرراز بررزر ترراری را برری همرردیگر ارتبرراب مرریدادهاسررت و موجررب پایرردارز
تمررامی عناتررر ميراررری اعررم از ميرررا مررادز هماننررد بناهررا ،کاروانسررراها ،پرروهررا وششش و
ميرررا م نرروز ،ماننررد نرروی زبرران مپرراورهاز در تجررارت ،نپرروه دیررا و هررا و عررادات و
رسرروم و ششش شرردهاسررت ،مررورد توجّ ری جهررانی قرررار دادهاسررتش موجودیّ رت درازمرردت راه،
تررأريرات و تبررادمت تمرردّنی در سرر وسررريب مررابي کشررورهاز سرريایی و اروپرررایی،
خاورميانرری ،خرراور دور و شررر نزدیررک و مشرر صشرردن ارزشهرراز برجسررتی جهررانی
راه ابریشرم منجرر بری اهميّرت توا ر جهرانی ن شررده کری همري امررر منجرر بری پيشررنهاد راهو
ابریشررم بررراز ربررت در هرسررت ميرررا جهررانی یونسررکو شرردهاسررتش برگررزارز کررارگرراه-
هرراز م تلررف من درریاز در کشررورهرراز م تلررف ،اعررم از :چرري و قزاقسررتان و ترردور
بيانيرری و همچنرري شرريوة مبررانی عمررو در خصررو ربررت مجموعرری راههرراز ابریشررم از
جملی ایر مروارد اسرتش از سروز دیگرر راه ابریشرم ،بری عنروان مدو ریاز کری در جهران بری
رسررميّت شررناختی شررده ،بررراز کشررورهاز واقررب در مسرير ن ،رتررتی مپسرروو مریشررود
کررری امکررران مبرررادمت هرچررری بيشررتر کشرررورها را در مپورهررراز رهنگر ری ،اقتصرررادز،
سياسرری و اجتمرراعی ررراهم سررازدش راه ابریشررم مسررير یکاررارچگی ،مباد رری و گعتگرروز
رراز مرریشررده و
کشررورهرراز شرررقی و ربرری اسررتش جرراده ابریشررم از «چانگرران» چرري
درنهایررت سررياز شرررقی و سررا کشررورهاز مدیترانرری واقررب در رررو ،ادامرری مررییا ترری و
وارد شبی قاره هند مریشرده اسرتش ایر جراده مبرادمت دو رر ری بري قرارهاز را بری وجرود
وردهاسررتش دادوسررتد در ایر جرراده ،تمردّنهرراز م تلررف را برری یکرردیگر پيونررد مرریداده
و در رررول قرررنهررا ترردوام داشررتیاسررتش سررازمان جهررانیز ونسررکو موجودیّ رت و ايررات
راه ابریشررم در ایررران باسررتان را از دورة اشررکانی تررا اواخررر دورة تررعوز مشرر صکرررده
کرری همررواره از رریرر سيسررتمی از کاروانسررراها و سررکونتگرراههرراز تجررارز تررداوم
یا ترریاسررتش راه ابریشررم راه تبررادل تمرردنهررا نيررز اسررتش ادیررانی هماننررد بررودایی ،یهررودز،
اسررلم ،نسرر ورز ،مسرريپيّت ،زرتشررتی و مررانوز نيررز از رریرر ایرر راه تبليررد ،تررروی و
گسررترده شرردهاسررتش اتررا ت راه و ارروزههررازگسررترده مرررتبم بررا راه ابریشررم ،اعررم از
کاروانسررراها ،مهمررانخانرریهررا ،اسررتپکامات ،پرروهررا ،سيسررتمهرراز بيررارز وششش و همچنرري
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تررنایب دسررتی و در کررو ميرررا ملمرروس و نرراملمرروس از اجررزاز مینعررک و مهررم ایر راه
مرریباشررد کرری کارکردهرراز اقتصررادز ،اجتمرراعی ،رهنگرری و برریویررره سياسرری را ترروأم
داردش موکرروی راه ابریشررم در دورههرراز ترراری ی ایررران باسررتان نيرراز برری بپ ر و بررسرری
و م ا ررات ميرردانی بيشررترز داردش متأسّررعانی بررا وجررود ادبيررات گسررترده و چشررمگير در
مررورد راه ابریشررم ،ت ررورز و نوریّ رات کمترررز در ای ر راب رری وجررود داردش تبيرري اهميّ رت
راهابریشررم ،نيازمنررد تجزیرری و تپليررو موکرروی در سر بسرريار وسرريب و بررا کيعيّرت بررام بررر
مبنرراز رهيا ررتکررونگرانرری و نگرررشجررامب اسررتش برری نوررر مریرسررد ندررش باسررتانشناسرری
تاری ی مریتوانرد در ایر زمينری پررنر باشردش برا توجّری بری مسرتندات و شرواهدتراری ی،
سهم ایران در تپوّمت راه ابریشم بسيار برجستی بودهاستش
بنررابرای بررراز نشرران دادن اهميررت راهابریشررم کرری تررداعیکننررده سررابدگ ترراری ی نيررز
باشررد مزم و کرررورز اسررت همگررام بررا رویکردهررا و رهيا ررتهرراز جهررانی در ایر زمينرری
گام برداشتیشودش
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