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 های تاريخی ايران باستانرسی جايگاه راه ابريشم در دورۀبر
 

 دکتر بهروا افخمی                                                                                          

 ق اردبیلیشناسی دانشگاه محقّی گروه باستانت علمأعضو هی                                                                                 

  چکیده
جهررانی یونسررکو داردش سررازمانتوا رر  جهررانی وجررود« ابریشررمراه»امررروزه دربررارة نررام و اهميررت    

هرراز بررر اسررناد سررازمان  شناسرردش بنررا باسررتانی شررر  دور و خاورميانرری را برری ایرر  نررام مرری    مسررير
اسررت و  ن را یشررم در ایرر  مسررير گررره خرروردهابر ت  ن بررا شررروی تجررارت راهموجودیّرر ،جهررانی
اسررتش از نوررر ص کررردهیونسررکو از دورة اشررکانی برری ب ررد تررا اواخررر دورة تررعویی مشرر   سررازمان

ميرران دانشرری ت داشررت  و از دارد کرری جام يّررگانرریهرراز م ا  رراتی چندابریشررم زمينرری یونسررکو راه
مرردت راه در ایررران و دراز گهرراز  ن اسررتش پيشررينویرگرریگ بررودن از جملرر بررودن و چنررد دانشرری

اعررم از  ،هرراز م تلررف ت  ن از جنبرریهرراز م تلررف ترراری ی و اهميّرر   ت  ن در دورهموجودیّرر
 رهنگررری،  ئوپو تيرررک و اقتصرررادز، پدیرررده ميرارررری برررودن  ن را بسررريار قررروز و مشررر ص     

باسررتانی ابریشررم کمتررر تررورت گر ترری  در ایررران شررناخت اب رراد راه ،اسررتش بررا وجررود ایرر کرررده
برا تأکيرد برر تجرارت در گ شرتی ترسريم و        ابریشرم را  تپرومت راه  ،کوشرد   مدا ری مری  اسرتش ایر  
هرراز ترراری ی ایررران تبيرري  نمایرردش شرريوة گرررد ورز مدا رری از نرروی      هت  ن را در دورموجودیّرر

اسررت کرری جررادة ابریشررم در ررری دو از برروده و چنرري  نتيجرری گر ترریاسررنادز و برری روش کتاب انرری
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اسررت کرری در ، مباد رری و گعتگرروز کشررورهاز شرررقی و  ربرری بررودههررزار سررال مسررير یکاررارچگی
ت و موجودیررت اسررتش در ایررران اهميّرر بسررزایی داشررتیسررهم  ،تمشررترب بشررریّگ رشررد و توسرر 

کرررده و اهميررت  باسررتان کمررک  ایررران هرراز ترراری ی هررا در دورة ن برری پایرردارز اکومررت  
 استشسکو بازتاو یا تییونجهانی جهت ربت در  هرست ميرا  ،جهانی  ن نيز با اقدام

 
تررراری ی ایرررران، پدیررردة ميرارررری، ت ررراملت هررراز هراه ابریشرررم، دور: هاااای کلیااادیواژه

 یونسکوشجهانی رهنگی و گعتگو، ميرا 
 
 مهمقدّ .1

وا ه (Richthofen Ferdinand von) ری ترررو   کاشرررف   مرررانی،  ردینانرررد     
ش وز ابررردای کرررردمررريلدز  ( را در اواخرررر قررررن نررروزدهم Silk Road)« راه ابریشرررم»

از رریرر   ،مدیترانرری را برری چرري  تجررارز کرری ارروزة هررازراه گابریشررم را مجموعرر شرربکی راه
، قلمررداد کررردش  کرررد، اررداقو از قرررن دوم قبررو از مرريلد    سرريایی مرکررزز وتررو مرری  

هرراز انسررانی در ایرر   انررد کرری مهرراجرت شررناختی پيشررنهاد کرررده چنررد مرردارب باسررتان هر
یررا  برری زمررانی بسرريار دورتررر؛ بيشررتر از چهررار هررزار سررال قبررو و     ربرری -کریرردور شرررقی

-کری از اسرت    ،هرا اروپرایی وهراز پريش از تراری ی هنرد    رسردش هماننرد مهراجرت   بيشتر مری 

زمررانی توسررم ایرر  کریرردور تررورت   در ایرر  دورة ،انرردمرکررزز برخاسررتیهرراز  سرريایی
در « راه ابریشرررم» ایررر  عنررروان امرررروزه دربررراره (شfoltez, 2013:489اسرررت )گر تررری

مسررير  ،هرراز جهررانی از جملرری یونسررکو  دنيررا توا رر  برري  ا مللرری وجررود دارد و سررازمان   
هرراز بررر اسررناد سررازمان  بنرراش شناسررندباسررتانی شررر  دور و خاورميانرری را بررا ایرر  نررام مرری   

اسررت و ابریشررم در ایرر  مسرريرگره خررورده  ت  ن بررا شررروی تجررارت راه جهررانی موجودیّرر
 ةاشرررکانی بررری ب رررد ترررا اواخرررر دور ةیونسرررکو از زمررران دور ت  ن را سرررازمانموجودیّررر

تررروا دی مرررابي  برررا وجرررود ایررر ،  ؛(UNWTO,2015) اسرررتکررررده صترررعویی مشررر  
از نررام  ن را مج ررول هوجررود نررداردش عرردّ« راه ابریشررم»نررام  ةدربررار مسررلمان پروهشررگران

برا   هرایی هت اینکری جراد  بری عل ر   ؛داننرد و گروهی دیگرر خرود راه را  يرر قابرو دسرترس مری      
) تکميرررو  شررروددر  ررررار تررراری ی و جارا يرررایی مسرررلمانان دیرررده نمررری« ابریشرررم»نرررام 

هرررا و امرررر تجرررارت در شرررناختی، راههررراز باسرررتانبرررر یا تررری (ش  بنرررا14: 4916،همرررایون
هررراز پررريش از تررراری ی وجرررود داشرررتی و در  واترررو دور تبرررادمت ترررورت        هدور
راه ابریشرررم کمترررر  ویررررهیبررر نیهررراز باسرررتاشرررناخت اب ررراد راه امرررا ،اسرررتر تررریگیمررر

ت و شناسرری و شررناخت  رررار ترراری ی  ن اررداقو بررا مپوریّرر باسررتانبرری گر ترری و تررورت
عرردم درب و   رسررداسررتش برری نوررر مرریت گماشررتی شرردهت راه ابریشررم کمتررر همّررمرکزیّرر
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 ،هرراز م تلررف اعررم از علمرری، اجتمرراعیبررردارزهی کررا ی برری راه ابریشررم، امکرران بهرررتوجّرر
راه  ،اسررتش  از نوررر سررازمان یونسررکو  ی سياسرری  ن را مپرردودتر کرررده اقتصررادز و اترر 
ميرران دانشرری بررودن داشررت  و تاز دارد کرری جام يّررگانرریهرراز م ا  رراتی چندابریشررم زمينرری

(ش در 19: 4916)تکميررو همررایون،  هرراز  ن اسررتیگرراز جملرری ویرو چنررد دانشرری بررودن 
 :تررراری ی اعرررم از شناسررری برررراز شناسرررایی  ررررار   ایررر  ميررران ندرررش دانرررش باسرررتان  

تررر س و برری معهرروم عررام ک  مدرردّامرراهررا، هررا، پرروهررا، شررهرها، خنررد  کاروانسررراها، قل رری
اسررتش ایرر  تپديرر  برری دنبررال تبيرري      ميرررا  مررادز و م نرروز برجسررتی و ت يرري  کننررده    

هرردا ایرر   شهرراز ترراری ی ایررران اسررتهابریشررم در رررول دور راهگرر ارز ت و تررأريراهميّرر
هررراز تررراری ی هت  ن در ررررول دورراه ابریشرررم و موجودیّرررتپديررر  ارائررری تصرررویرز از 

از ه امنشرری، سررلوکی، اشررکانی و ساسررانی، بررا اسررتعاده از اسررناد کتاب انرری    ،، مررادایررران
باشررد و ایرر   شناسرری مرری هرراز موجررود باسررتان  گر ترری از متررون ترراری ی و گررزارش  بررر

 صررادز،ت سياسرری، اقتخواهررد برری چررا ش بکشرراند کرری برری ر ررم اهميّرر     ت را مرریواق يّرر
 ،عصررر ااکرررویررره یبررهرراز گ شررتی و اجتمرراعی و  رهنگرری راه ابریشررم در رررول زمرران  

شناسررری راه ابریشرررم تدریبرررا  ترررورت بررراز گشرررناختی در زمينرررم ا  رررات ميررردانی باسرررتان
   شاستنگر تی

 لهئبیان مس. 1-1
برری جهررت عامررو ارتبرراری دنيرراز شررر  و  رررو  ،راه ابریشررم هویررریبرر هرراز باسررتانیراه     
ت، ميرررا   رهنگرری مررادز و م نرروز بسرريارز را در    مرردّیررک بسررتر زمررانی رررومنی   در

برری همرري  جهررت تببرري      ؛اسررترکردهایجرراد یررا متررأر    ،هرراز ترراری ی خلرر   هرررول دور
هرراز ترراری ی بسرريار مهررم   هت  ن در رررول دورت راه ابریشررم و شررناخت اهميّرر موجودیّرر

اسررت، بسريار کهنرری  گراز پيشررينهرا برری منورور تجررارت و م يشررت در ایرران دا   باشرردش راهمری 
اشررکانی برری ب ررد ترسرريم    ةیونسررکو از دورجهررانییشررم را سررازمان برت راه اموجودیّرر امررا

ویررره بررراز کشررورهاز واقررب در  یت ایرر  راه بررراز جهانيرران برر اسررتش امررروز اهميّرر کرررده
 رهنگری و   ةتروان در اروز  ترری   ن را مری  ی یا تری کری مهرم   بری شرکو دیگررز تجل ر     ،مسير

ت ایرر  راه بنررابرای  بررراز نشرران دادن اهميّرر ؛گردشررگرز مشرراهده نمررود هویررریز برراقتصرراد
و کرررررورز اسررررت   ایررررران باسررررتان، مزم هرررراز ترررراری ی  هو جایگرررراه  ن در دور

 شودش  ی از زوایاز م تلف در ای  زمينی انجامیهاپروهش
  پژوهشت ضرورت و اهمیّ. 1-2
 ميررررا  سررراختارهازدز و هررراز مررراارزش هویرررریبررر ،هررراز کهررر و ارزش ميررررا     

شناسرری و علرروم  رهنگرری و ترراری ی    دانررش باسررتان پایرری و اسرراس   ،ملمرروس  رهنگرری
هرراز هل و جایگرراه  ن در دورت و سررير تپرروّ موجودیّرر  هررم کمررا اینکرری  مرررتبم اسررتش 
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هراز باسرتانی   راهش برراز اصرول بری همري  هردا اسرت      ر ر ؤمر هراز  یکری از روش  تاری ی
عامرو ارتبرراری دنيراز شرر  و  ررو در یرک بسرتر زمررانی        ابریشرم بری جهرت    راه ةبری ویرر  

هررراز ه رهنگررری مرررادز و م نررروز بسررريارز را در ررررول دور  ت، ميررررا ررررومنی مررردّ
ت راه   موجودیّرريرريبرری همرري  جهررت تب  ؛اسررتر کررردهترراری ی خلرر  و ایجرراد یررا متررأر    

ت اررال ااکررر و اهميّرر هرراز ایررران باسررتاناکومررتت  ن بررراز ابریشررم و شررناخت اهميّرر
هررراز تررراری ی هت  ن در دوراهميّررربررسررری  یررردش هرررا بررری شرررمار مررریاز کررررورت  ن

و همچنرري  رررر  مسرر لی برری تررورت     ساسررانی(و  )مرراد، ه امنشرری، اشررکانی   م تلررف
و رررر   ن برری  روهشرری بيشررتر مررابي  دانشررجویان، اسررتادانهرراز پعلمرری بررراز انجررام گررام

اه برری راه وهش ااکررر در نرروی نگرر رتعرراوت پرر اسررتش عنرروان یررک کرررورت پروهشرری   
در ایررران برری تعکيررک   ایرر  راهت ی موجودیّررایشناسررو ابریشررم و بررسرری اب رراد وجررودز  

ترراری ی  ةهرراز دورو اهميررت  ن بررراز دو ررت   ،باسررتان هرراز ترراری ی ایررران  هدر دور
  شباشداز اشکانی و ساسانی میههدر دور هرویایران ب

 پژوهش ةپیشین .1-3
ابریشررم در ایررران قابررو مدایسرری  شررده در مررورد راهمهرراز علمرری و اجرایرری انجررات  ا يّرر     

هرایی اجرایری کرم    تباشردش برا وجرود ایر ،   ا يّر     هراز جهرانی نمری   تبا رویکردها و   ا يّر 
 ، ازجملرری  ن ؛اسررتتررورت گر ترری  ،نرراظر بررر گردشررگرز برروده     و برريش کرری عمرردتا   

تهررران  در 4916اردیبهشررت  1تررا2ابریشررم  ةا مللرری جررادبرگررزارز دومرري  اجررلس برري  
منتشررر  رامدررامت ایرر  گردهمررایی    گمجموعررعلرری اتررار ش ردوسررت   باشررد کرری  مرری
انتشررارکتاو مهمرری بررا  ،پروهشرری دیگررر در ایرر  زمينرری -هرراز علمرری اسررتش   ا يّررتکرررده
باشرد کری توسرم    ملرک ناترر نوبران مری     گترأ يف  روس بو نروا و ترجمر    « ابریشرم راه»عنوان 

اسررتش ایرر   منتشررر شررده 4919ی  در سررال پروهشررگاه علرروم انسررانی و م ا  ررات  رهنگرر  
دیررار  گ صررو تنورريم شررده و اراعررات جررامب و مبسرروری را در زمينرر       ةکترراو در نرروزد 
هررا بررا هررا و ایجرراد کرراروانهرراز مربرروب برری  ن در چرري ، گشررایش جرراده ابریشررم، ا سررانی

مرکررزز و ایررران، و تررا جنرر   ا نهررری  باسررتان و  سرريایی ندرراب دور دسررت از جملرری برري  
يبی و سررعرهاز مررارکوپو و و  صررو  خررر کترراو را  برری سرنوشررت امررروز راه     هرراز تررل 

-کترراو را برری اتمررام رسررانده  پيونررد داده و« هرراز ابریشررمهکرردام جرراد» ابریشررم بررا عنرروان

ترررأ يف ادوراد شررروارد « ابریشرررم ةجررراد»همچنررري  کتررراو دیگررررز برررا عنررروان   ؛اسرررت
اسررتش مدررامت   ( توسررم انتشررارات وزارت امررور خارجرری تررورت گر ترری    4911نررادزه)

پارتيرران  :اسررت ازجملرریابریشررم منتشررر شررده هررا و اب رراد م تلررف راهدر زمينرریهررم مت ررددز 
ابریشررم در هنررر  ةت جرراد(؛ اهميّرر4911و تجررارت ابریشررم، توسررم اامررد ارراجی بابررایی)  

(، تررأريرات متدابررو نيشررابور و راه ابریشررم در    4934ایررران، مهترراو مبينرری و همکرراران )   
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( و مدررامت و منررابب  ارسرری و  يررر  ارسرری    4939 برراا خررانيکی)  ساسررانی، ميرر م  ةدور
 استشکی در مدا ی بی مواردز استناد شده

 

 بحث .2
 ت مطالعات راه ابريشم اهمیّ .2-1
برری جهررت عامررو ارتبرراری دنيرراز شررر  و  رررو در  ،ویره راه ابریشررمهرراز باسررتانی بررراه    

 نرروز بسرريارز را در رررول یررک بسررتر زمررانی رررومنی مرردت، ميرررا   رهنگرری مررادز و م 
برری همري  جهررت تببرري  و تپليررو   ؛اسررتر کررده هراز ترراری ی خلرر ، ایجراد و یررا متررأر   هدور

هررا،  داو و سررن  و یررا  رررار انسرران سرراخت در بسررتر زمرران، شررناخت    گيرررز برراورشررکو
جراز مانرده از ارکرت نروی انسران، نيازمنرد       هرا و تبيري  و تعسرير نمادهراز برر     علمی ریشری 

 گنگررر اسررتش قرردمت ترراری ی راه ابریشررم برری  ن، جنبرر     علمرری و کررو کارهرراز عميرر   
-شررناختی و ترراری ی  ن را مررراعف کرررده  ميراررری ب شرريده و ارزش م ا  ررات باسررتان  

« ابریشررم»کرری امررروزه موسرروم برری    را ییهرراشناسرران قرردمت مجموعرری راه اسررتش باسررتان 
 David کریسرررتي )داننررردش قاز دیویرررد قبرررو از مررريلد مررری   2111ارررداقو  ،اسرررت

Christian   (برری ندررو از  رانررک و بررراون اسررتون )Frank and Brown stone  )
اسررت کرری ایرر   اشرراره کرررده «هرراز اسررتایهرراز ابریشررم یررا راه راه» از بررا عنررواندر مدا رری

انررد کرری اقلمرری همچررون مرر ، قلررب و  يررروزه را از ایررران، رررل از       تپرانشررينان برروده 
قوت از ا اانسرررتان، ب ررروردان از هررراز   تررراز ماو سرررتان، سرررن  مجرررورد و یرررا  کررروه

عربسررتان، پشررم از هنررد و مپصررومت خودشرران ماننررد پشررم و چرررم را برری شررهرها و          
نرراميم بررراز تبررادل کررام  هرراز اتررلی کرری امررروزه راه ابریشررم مرری  مراکررز جم يترری از راه

(ش شررروی رسررمی راه ابریشررم در کشررور چرري  دربرراره   Christian, 2000: 3 وردنررد)
)بو نرروا،  کرری یرر  از پایت ررت چرري  تررا  ر انرری را ررری کرررد   -مسرريرز اسررت کرری چانرر  

 ،تجررارت ایجرراد و خلرر  شررد گ(ش راه ابریشررم هررر چنررد در   رراز برری منوررور توسرر 46: 4919
 گهررایی در همررهرراز پيشررر تی نرراگزیر برری ایجرراد تبررادل م مررابي  تمرردنهرراز مررنو تمرراس امررا
ان کشرور ایرران بری عنروان       مير در ایر  شها گردید کری تبرادل ادیران از جملری  ن اسرت     زمينی
بو نرروا، ) کرررد)روم(  و بررا  ک  عمررو مرری ميانرری و اروپررا ارتبرراری چرري ،  سررياز راهچهررار
ترررراری ی  ةرت  ن را از دور(ش سررررازمان جهررررانی گردشررررگرز، موجودیّرررر   413: 4919

هرراز ابریشررم را سلسررلی اشررکانی برری ب ررد ترسرريم کرررده و ندررش اسررتراتریک مجموعرری راه  
اشررکانی ميرران ایرر  اکومررت و ةت اسررتراتریک در دورش برری د يررو اهميّرراسررتم دانسررتیمسررل 

)بو نرروا،  اسرت پایران برروده ابریشررم همرواره رقابرت برری   دو رت روم برراز گررر ت  کنتررل راه   
ت ایرر  راه تجررارز بررراز دو ررت اشررکانی چنرران بررود کرری ب ررد از        اهميّرر ش (414: 4919
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اشررکانی پشررتوانی مررا ی   گکنترررل راه ابریشررم توسررم اکومررت کوشررانی در شررر ، سلسررل   
(ش chin,2013:195؛ Kevin,1997:119) کررررردخررررود را از دسررررت داد و سرررردوب 

بررراز کشررورهاز واقررب در مسررير راه    ویررره یت ایرر  راه بررراز جهانيرران برر   امررروز اهميّرر 
وان در ارروزه  رهنگرری ترری یا ترری کرری مهمتررری   ن را مرریابریشررم برری شررکو دیگرررز تجل رر

نمررود  هرراز سياسرری مشرراهدههررا و م اهرردهاترری پيمرران گردشررگرز و هویررریبررو اقتصررادز 
م ر ررری و در  ت عوررريم راه ابریشرررماسرررتعاده از ظر يّرررچگرررونگی (ش 923: 4919)بو نررروا، 
هررراز باسرررتانی راهکررری اسرررت بازتررراو یا تررری یادمرررانیهرررا و  ررررار مپورررریبازسرررازز 
هررایی تهررا و   ا يّررپررروهش گهسررتندش دامنررهرراز کهرر  جزئرری از  ن  اها و قل رریرکاروانسرر
گر ترری، چنرردان روشرر  نيسررتش برری بررا ميرررا  راه ابریشررم در ایررران تررورت ارتبررابکرری در 

شرناختی مربروب بری راه ابریشرم     م ا  رات  باسرتان   گهمران انردازه کری کشرور ایرران در زمينر      
اسررتش از ررررا دیگررر کشررورهاز  ماعررول مانررده و کررار ميرردانی چنرردانی تررورت نررداده  

سررازمان جهررانی   ان، تاجيکسررتان وششش بررا همراهرری  ارروزه راه ابریشررم هماننررد ترکمنسررت   
سررازمان  مرروردانرردش در ایرر   هرراز اسررتوارز در ایرر  زمينرری برداشررتی    گردشررگرز، گررام 

کرری در کشررور   م4339جهررانی گردشررگرز در مجمررب عمررومی ایرر  سررازمان، در سررال      
ت گردشررگرز راه گر ررت کرری پرررو ه رررومنی و بررا اهميّرر  شررد تصررميم انرردونزز برگررزار

 بررراز توسرر ی گردشررگرز در راه ابریشررم و کشررورهاز واقررب در مسررير ایجرراد    ابریشررم را
سررمرقند نيررز   یکنرردش برری همرري  منوررور بررراز خلرر  کررار مانرردگار و ترراری ی، در بيانيرر       

کننررده مررورد  کشررور مشررارکت  43 گم برری وسرريل  4331گردشررگرز راه ابریشررم در سررال  
ر در رررول برری تررورت رسررمی بررا هرردا توسرر ی گردشررگرز پایرردا     ،قبررول واقررب شررده 

لی گردشررگران و مردمرران مپلرری واقررب در هرراز باسررتانی ابریشررم شررروی شررد و برری ار رر راه
 ,UNWTO, SilkRoad programرسررريد )مسرررير در کشرررورهاز م تلرررف   

 (ش2015
 های تاريخیهها و شواهدی اا تجارت در دورراه .2-2

پررو تجررارت بررراز م يشررت عامررو اتررلی ارکررت انسرران برری ندرراب دوردسررت از م           
در  شعاسررت شررناختی شرراهد ایرر  مدّ  اسررتش شررواهدز از اسررناد باسررتان   همسررکونی بررود 

هشررتم قبررو از مرريلد اسررت، ترردا مربرروب برری  ةکرری مربرروب برری هررزارD تارری در میرریگررن 
اسررت برری دسررت  ( کرری از خلرري   ررارس یررا اقيررانوس هنررد وارد شررده   Oliveشررکم پرراز) 

 ةن کرری مربرروب برری هررزاردهلررراکررش(ش در تارری علرریSmith, 1975: 179) اسررت مررده
دهرد کری از من دری انرارب یرزد      هراز مر  نشران مری    ههعتم قبو از ميلد اسرت وجرود مهرر   

همچنررري   (شHole.F.Flanery& Neely, 1969:422اسرررت)شررردهتجرررارت مررری
باسررتان، سررند مهمرری بررراز درب  گرری سررن  مجررورد در ندرراب م تلررف جهرران  پراکنررد
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هرراز بدخشرران در اسررت، زیرررا کرروه وردهکرری بازرگانرران دنيرراز کهرر   ررراهم  اب رراد تپر 
کرراوش سررن    گایررران )ا اانسررتان کنررونی( تنهررا سرچشررم     تررری  ند رری   ررلت  شرررقی

اسرررت و از ایررر  نررروی سرررن  در گورهررراز مصرررر و  مجرررورد در جهررران باسرررتان بررروده
اسرتش  باشرد نيرز پيردا شرده    دوم و سروم پريش از مريلد مری     ة  بری هرزار  ا نهری  کی مت ل ر بي 

ابررم تجررارز از مصررر تررا مرزهرراز ترکسررتان در ایرر  دوره وجررود داشررتی و       ااتمررام  رو
؛ مجيرردزاده، 16: 4919 ،)  ررراز اسررتا نهررری  تجررارت شررده  مجررورد برری مصررر و برري   

قرراره  گا نهررری  و جنرروو شرربم بررا ایررران، برري  سرروم   ةهنرردیان نيررز در هررزار  (ش42: 4966
م(  ش 2911ور اکرررد )تررراروابرررم گسرررترده بازرگرررانی داشرررتندش در زمررران سرررارگ  امار   

کوچررک  زهرراز تسرربي  و اشرريا  ههررا، مهرهررا، مهررر  سررعا ينی عی از قبيرروکامهرراز متنرروّ 
از رریررر  شرررهر سررروختی و بپرررری  و خلررري   رررارس بررری   دیگرررر از دره سرررند و ااتمرررام 

روابررم  قبررو از مرريلد،سرروم  ةچرري  نيررز در هررزارش اسررترسرريدها نهررری  مرریشررهرهاز برري 
ش اسررتخصررو  ایررران داشررتی یریرر  راه ابریشررم بررا  رررو و برر   از از رتجررارز پراکنررده 

شم اارردا  سرروم   ةابریشررم در هررزار ةدهررد کرری جرراد واقررب شررواهد بسرريار نشرران مرری  در
شررناختی بيررانگر ایرر  اسررت هررر چنررد شررواهد باسررتان  (ش442: 4969،)دانيررو اسررتگردیررده
اسررت، تیسررال قبررو وجررود داشرر  1111هرراز ابریشررمی از کرررم ابریشررم و پارچرری  گکرری پيلرر
 زاي( دربرري  اشرر Si-Chan) م در ایا ررت شرران سرری  4326شناسرران چينرری در سررال   باسررتان

شررف کردنررد و همچنرري  در سررال  کرررم ابریشررم ک گنررده از عصررر اجررر، یررک پيلرر اماجبرری
هررراز ( در بررري   ررررار نوسرررنگی پارچررری Kiang-Tche) در ایا رررت چررری کيانررر   م4311

یکرری از دمیررو ایرر  امررر ارتبرراب   (ش 2: 4919) بو نرروا،  برری نمررایش گ اشررتند  ازابریشررمی
ی  يّررشم، م مرراز  رر  برنزکررارز اسررت کرری منشررأ اوّ سرروم  ةچرري  و خرراور نزدیررک در هزار

اسررت و برری عررا ی در چرري  ظهررور کرررده  ل در چرري  نداشررتی و برری ناگهرران در سرر   کررام  
باشرردش وجررود تررر برری چرري  منتدررو شررده نی پيشررر تیکررارز از تمرردّرسررد  رر  برنزنوررر مرری

کنرد کری   انتهراز شررقی راه ابریشرم رابرت مری      هراز برنرز در شرمال چري  و در    نمونری   ي اوّ
: 4969،ایرر  تررن ت از رریرر  راه ابریشررم و از ایررران برری چرري  راه یا ترری اسررت )دانيررو        

   (ش411
  مرران و یونرران یا ررت   هررایی در مصررر،در مدبررره قرردمت مررواد ابریشررمی کرری اخيرررا   

پارچرری در  رررو در هررر مدرردارز  امررا انررد،هگرر ارز شررد شم ترراری 4111تررا111شررده برري  
هرراز روميرران و سررا  رومرری اسررتشل پرريش از مرريلد در دسررترس نبررودهتررا قبررو از قرررن اوّ

کرری تررا قرررن ششررم    )کرررم ابریشررم(  تررری  مررواد چينرری  تررری  و پرهزینرری گررران ،شرررقی
کردنررردش ن شرررد خریررردارز مررریابریشرررم بررری  ررررو قاچرررا  مررری هرررازکررررم، مررريلدز
رير أهرراز رنگرری باعرر  شرردند ابریشررم ترر  تو کيعيّرر برررا   روشرر ، ،هرراز ظریررفپارچرری
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ادعررا  (Seneca) بررراز م ررال، سررنکا ؛هی بررر روز کرردهاز  برراس سررنتی بگرر اردقابررو ترروجّ
 باشرردممکرر  اسررت کرری در پوشريدن  برراس ابریشررم اعترردال وجررود داشررتی کنررد کرری  يرررمری 

هرراز داشررتو یا کنررددر سرر نانش برری گررران بررودنش اشرراره مرری      (pliny)کرری پلينرری 
قرردر زیرراد  نهرراز ابریشررم بررراز پارچرریکرری تداکررا اکعرران دارنررد  (Tacitus) تاسرريتوس

 همچنرري  کنرردششررود کرری مجلرر  سررنا پوشرريدن  ن را توسررم مررردان ممنرروی مرری      مرری
هرراز سياسرری در هررر دو  تموریّررأواقررب از مرررات بررا جاهرراز جرر او و دور دیگررر در ارتبا

ایررر  و اسرررت مررريلدز  شرررکار شررردهم از چررري  و از روم در قررررون دوم و سرررو جهرررت،
از کرری ایرر    ا يررت را ممکرر   دهرردش جررادهی را نشرران مرریت منررا ب  رهنگرری و  ن رر   ا يّرر

 هرراز اتررلی کرری در خرردمت اهررداا م تلررف   رررور ترردریجی از ب ررش بررود برری سرراختی
ی شرروش را برری  کررشرراهی پارسرری   ةجرراد برری رررور م ررال،  رشررد کررردش  بودنررد، ازمن درری

 ةو ب رررد از  ن در دور کرررردصرررو مررری ن در سرررارد مت  گانرررهررراز  ربررری برررا پایسررراتراپی
در رررول  بررا گسررترش  ن برری منررار  شرررقی دور دنبررال شرردش ،ی و برراخترزکپادشرراهی سررلو

و شررمال هنررد  مرکررزز زا نهری ، سرريا ن را برری برري  رزمررؤر  ایرر  مسررير یونرران برری رررور  
کسرررتان از تر چررري ، امن در جمهرررورز پيونرررد نهرررایی در ایررر  جررراده،  دادش گسرررترش 
امرروزه در شرهر   کری   باسرتان،  انشرر  بری چانگر   گ خودم ترار  کيانر  یرا من در   سري   شرقی،
  رري  اماراتررورز چرري ،اوّاسررتش ميليررون گسررترش یا ترری، وجررود داشررتی 9جم يررت  شرريان بررا

برری دنبررال   هرران،جانشرري   ن گ  ررات  و  شم( و سلسررل214تررا224) ،شرري  شرری هوانرر   
نررو یررا وگيرز از تهاجمررات سرريون  ر جلرربرری منوررو ،کيانرر کنترررل و مپا وررت از سرري 

 امررا،  وردن اسرربان سررریب و سرر ت من درری بودنررد   دسررتیهرراز سررعيد و بررراز برر  هررون
سررا  جنرروو برری هنررد و در   هرراز  ربرری،ز مرررزز بررراز کرراروان همچنرري  ایرر  من درری 

 ارروزةو سرررانجام  سرروریی برري  ا نهررری ،   ایررران، مرکررزز،جهررت مارررو برری  سررياز   
 (شKevin,1997: 119)دخروجی بو گمدیترانی ند 

 جاده در دورۀ ماد .2-3
وجرررود مهمررری در امترررداد خرررم کنرررونی راه ابریشرررم   ةجررراد مررراد پادشررراهی دورة در    

شررهرهاز سررمنان تدریبررا  از ميانرری از ایرر  ناايرری رو برری  سرريازراه کرراروان ایرر اسررتش داشررتی
ر ایررر  د (ش اسرررناد مهرررم13: 2191، )دیررراکونوااسرررتگ شرررتیو داماررران کنرررونی مررری 

 اکومرررت ةو دورم اول   ةاول هرررزار گنيمررر   بررریکررری مت ل ررر ا رررواای اسرررت ،خصرررو 
 ةبرابرر اسرناد ککرر شرده، ایر  پادشراه در سرد        باشردش مری سروم پادشراه  شرور     پلسرتيگلت 
هررزار  61م برری منررار  مرکررزز ایررران املرری کرررده و ده ترر  سررن  مجررورد و     هعررتم  ش

ت ایرر  کررام برری ارردز بررود کرری اسررتش اهميّرراسررير بررا خررود برری نينرروا پایت ررت  شررور برررده 
اسررتش در  ن شرردهناميررده مرری  « راه مجررورد»  هررا قسررمت مهمرری از راه ابریشررم   مرردت
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رز و نينرروا پایت ررت  شررور و ب ررری    ،دوران شررهرهاز بزرگرری در ایررران م ررو همرردان   
شررهرهاز اورارتررو در اکررم انبررار سررن  مجررورد بودنرردش کامهرراز سررن  کرری از شررر     

گشررت شررد و سرا  بري  شرهرهاز خریردار توزیرب مری      انبرار مری   منرار    رسريد در ایر  مری 
(ش در شررهر سرروختی سيسررتان نيررز مدررادیر زیررادز سررن        433: 4969،)باسررتانی پرراریزز 

همزمرران بررا اکومررت    (ش261: 4911) دومررا و دیگررران،  اسررتدسررت  مرردهی مجررورد برر
ر کامهرراز مرراد در ایررران، اسررناد دیگررر در ایرر  دوره نشررانگر  ن اسررت کرری عررلوه برر       

هرراز رد و برردل شررده اسررتش نامرریشرردههررا و مرر اکرات نيررز تبررادل مرری تجررارز،   رهنرر 
د کررری دهررر( و پادشررراه برررابلی نشررران مررریAkhenafonمرررابي   رعرررون مصرررر  خنعرررون )

 Hanks) انرررددرگيرررر مررر اکرات تجرررارز بررروده شررردتی رمانروایررران در ایررر  دوره بررر

2005 ,preslyش) 

   جاده در دورۀ هخامنشی .2-4
نشررانگر  ،مندررول پيرردا شررده در ایررران زمرران ه امنشرری   مندررول و  يررر  مررادز ميرررا      

 هررازپيرردایش  رررش پازریررک بررا ندررش و موتيررف    شاسررتتجررارت و تبررادمت گسررترده 
 عاسررتششرراهد ایرر  مدّ  دورتررر از مرکررز اکومررت ه امنشرريان،   ،ه امنشرری در سرريبرز 

 مررد؛ همچنرري  در مسررير  مرری هررا مراقبررت برری عمررو ه امنشرريان از تمررامی جرراده  ةدر دور
بررودش هرراز بررزر  و مسررتپکمی بررراز اسررتدرار سررربازان اارردا  شررده     هررا قل رری جرراده
هررایی بررا اترر بو هرراز مجهررز برری پيررک و اسررب برری منوررور سرررعت دادن در امررور  منز گرراه

از شرراهی کرری   راهش هرراز خصوترری و دو ترری ایجرراد شررده بودنررد  چاپررارز و توزیررب نامرری 
داشررتی و م صررو  متررر عررر   42 اارردا  شررده بررود،ترراير در  سرريازشرروش تررا سررارد 

 ،شررناختیبنررابر اسررناد باسررتان  ش(413: 4911،)دومررا و دیگررران اسررتهررا برروده عبررور ارابرری
روز رررری  31اسرررت کررری م مررروم  در ررررول کيلرررومتر ررررول داشرررتی 2111جرررادة شررراهی 
بيررانگر جيرررة  ،جمشرريدشررده از خزانرری ت ررت هرراز کشررفاسررتش  ررو شرردهمسررا ت مرری

هرراز شرروش و پرسرراو ي  اسررتش  هرراز مررابي  پایت ررت زانرری مسررا ران ادارز و ایسررتگاه رو
(  لسرر ي  نشررانگر Ostracaهرراز)نوشررتی مررده از مصررر و سررعال دسررتیهرراز بررپرراپيروس

هرراز تررابب امارارررورز ه امنشرری اسررتش هرررودت برری  هررا در ميرران سرراتراپیوسرر ت جرراده
مررران ه امنشررری اشررراره داردش در  ت راه ارتبررراری مرررابي  ایرررران و یونررران در ز موجودیّررر
بررری  (Nimrud( و نيمررررود )Ninevehنينررروا)هررراز  شرررور نرررو در هررراز کررراا رشررريو
هرا ااتمرام    اسرتش پرارس  اشراره شرده    « bit mardiate»هراز پسرتی تپرت عنروان     ایسرتگاه 

-هرراز  شرروریان اقرردام برری ایجرراد جررادة شرراهی نمرروده و سررازمان«  Igerah»از وا ه  رامرری

امررور  گبرری توسرر  ،هرراهررا و شرراهراههمگررام بررا ایجرراد جرراده(ش 5968Graf, 20 :13انررد )
اعررر کانررال  ،تررری   نی شررد کرری مهررم نيررز توجّررو تجررارت از رریرر  دریررا   دریررانوردز 
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کرری تررا  ن زمرران  دریررایی اسررت  تجررارت و توسرر یسرروئز در زمرران داریرروش ه امنشرری  
تسررلم  نرران بررر خلرري  بررر مبنرراز  درمنررابب یونررانی قرردرت ه امنشررياناسررتش سررابدی نداشررتی

چنررد اسررتش هرهررا تبيرري  شررده   ررارس و دریرراز عمرران و تجررارت از رریرر  ایرر   بررراه    
 (ش 003,2Daryaeeگردد)سومرز برمی ةهاز دریایی بی دورتجارت در ای  راه

 جاده در دورۀ سلوکیان .2-5
شکسررت داده و   م ش 994در سررال را داریرروش سرروم ه امنشرری    ،اسررکندر مدرردونی     

نشرران  قمرررز هجرررز قرررن سرروم در مسرر ودز اشرراره  شررر  باسررتان رسرريدش  برری قرردرت 
اسررکندر از مسررير شررناختی شررده راه ابریشررم برری سرروز ایررران و       دهررد کرری ااتمررام   مرری
  و تبررت ر ررت و روز چيرررکندر برری سررر نگرراه اسرر»  اسررت:کشرری کررردهرکا نهررری   شرربرري 
 «یمررت خراسرران کرررد  زعهرراز ترررب  يابررانب از راه شششاهان  نجررا اراعررت او کردنررد   رشرر
 ایرر بودن راه ابریشررم در بررازت و موجودیّرر ایرر  سررند نشررانگر   ش (212 :4911مسرر ودز،)

اماراتررورز او برری  ، ب ررش وسرري ی ازبررا مررر  زودهنگررام اسررکندر  دورة  ترراری ی اسررتش
سررلوکيان بررا اارردا  شررهرهاز جدیررد و توسرر ی   (ش2111: 4911)پيرنيررا، سررلوکوس رسرريد

و  ی يّررمرکررز واردات مررواد اوّ برری هررا ران،  اکيرری انن م ررال برری عنرروا شررهرهاز قرردیمی ایررران
 (ش236 :4911مس ودز،)تبدیو نمودند کامها

بررری  ؛دادايرررات اقتصرررادز دو رررت سرررلوکی را تشرررکيو مررری ،بازرگرررانی و تجرررارت
نمودنررد و همچنرري  در اايررا ه امنشرری را  دورةنررده از اماجبرریهررایی راه نهررا  همرري  د يررو
دمشرر  و ، ترراير برری سررلوکيی  سرريازهمچررون راه ، جدیررد روهرراز کرراروان راه اارردا 

 مررد از سررلوکی راه ابریشررم کرری از چرري  مرری  ةدر دورهمررت نمودنرردش اکيرری ن بيررروت و ا
هررایی کرری از گ شررتش راهدریرراز سررياه مرری  وهرراز  رال ترکسررتان و ب ررارا و یررا از کرروه 

پرا ميرا   ،(Petra)را  مدنرد از خراسران و ایرران بری سرلوکيی و یرا از عربسرتان بری پتر         هند مری 
(Palmira ،)دمشرر  و یررا از اقيررانوس هنررد برری عرردن سررا  از دریرراز سرررا برری     ،اورشررليم

رررور م ررال در یبرر ش (11: 4919) بو نرروا،  ر ررتخره برری اسررکندریی در مصررر مرریسرروئز و برراأ
هررایی بررراز ( در ارررراا یررک ايرراب بررزر  اتررا  Hatraتجررارز هترررا ) -شررهر مرر هبی
اسرت  هرا تصراویر شرتر ندرش شرده     م تجرارز ت بيری شرده و در دیرواره    هرا و اقرل  کخيره کرام 
کرری هرراز تجررارز اسررت؛ همچنرران ت ایرر  ايرروان بررراز کرراروان دهنررده اهميّررکرری نشرران

Freyberger, انررد)هرراز کوچررک از شررتر نيررز در پترررا و پررا مير کشررف شررده    میمجسّرر

ا خانرردان هررا بررم بررر ایرر  دو راه  خرررز بررود کرری سررلوکی برری خررارر تسررل   .(2013:3077
 نهایررتدرهررا کردنررد بارهررا جنگيدنررد و همرري  جنرر ب ا سرری کرری در مصررر اکومررت مرری

 هرررا گشرررتموجررب کررر ف هرررر دو دو رررت و سررردوب  نهررا بوسررريلی ایرانيررران و رومررری  
هرراز اتررلی بازرگررانی را در  ت راهدق ررهرراز سررلوکی برری دو ررت ش(34و4961:13مشررکور،)
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هررا و جررز پيرامررون ایرر  راه  ، نهررا ترریایررران زیررر نوررر داشررتند و عمررل  هررم قرردرت امنيّ    
ترراری ی  دورةدر ایرر   اتررلیگر ررتش راه عمرر  بيشررترز را در بررر نمرری  ،شررهرهاز اتررلی

هرراز م تلررف  برری نررام راه بررزر  خراسرران   ن را در قسررمتو راه مشررر  برری مارررو بررود  
یکرری از  (ش42 :4919 ،) ررراز خواندنرردهرراز دیگررر مررییررا راه ابریشررم برری چرري  و یررا برری نررام

از رریررر   رررلت  سرررلوکی انتدرررال مررر هب بررروداییرة هررراز راه ابریشرررم در دوردکرررارک
 ش(241 :4961رکایی،) بودایران بی ترکستان و چي  

 راه ابريشم در دورۀ اشکانیان .2-6

( از wudiخرران عمومررا  اعتدرراد دارنررد کرری راه ابریشررم توسررم امارارررور وودز )       مورّ    
 وردن دسررتیعررزام سررعيرز از چرري  بررراز برر قبررو از مرريلد بررا ا 411سلسررلی هرران در سررال 

مرکررزز کرری امررروزه  در من دررگ  سررياز ،(Ferghana) ر انرری هرراز بررارکش از درةاسررب
: 4919)بو نرروا، تاسررشررود، شررروی شرردهبررا نررام سرراد در ازبکسررتان امررروزز شررناختی مرری  

46foltez, 2013:490;)تررا  ،ی راه ابریشررمیدر سراسررر ايررات و دورة اوج و شررکو ا   ش
هرراز  (  یکرری از زبرران Sogdianزبرران سررادز)  هعررتم مرريلدز ی اعررراو در قرررن  املرر

هرراز ا مللرری در ميرران کرراروانشررر  ایررران برری عنرروان زبرران مشررترب و برري   ةشرردشررناختی
مريلدز جراز خرود را بری زبران ترکری        دهرم تجارز ایران و چي  رایر  بروده کری در قررن     

راه »یرررا « جررراده ابریشرررم»  رررردز کررری نرررام (ش ن سرررتي foltez, 2013:491اسرررت )داده
شررده تبررادل کررام و  رهنرر  کرری از     برری مسرريرهاز شررناختی  م 4111را در سررال« ابریشررم
کرررد، انت رراو ،ر ررتهرراز شرررقی چرري    رراز و ب ررد از عبررور از ایررران برری اروپررا مرریاسررتان

 ,Chritian, 2000:3 foltez)دان   مررررانی بررررود جارا رررری«  ردینانررررد ری تررررو   »

شررررود کرررری بررررا هرررراز راه ابریشررررم زمررررانی  شررررکارتر مرررریپيچيرررردگی (ش;2013:489
نبررود   شررویمشهرراز اکررومتی و قرررون مترروا ی مواجرری مرری هرراز م تلعرری در دورهراهشرربکی

 ،شررناختیشرواهد باسررتان  و هررا، ا ررزودههرا  رررشنويرر کررف  ،ص و  ررراوان از راه ررار مشرر   
 اسررتختیموجررود از گ شررتی را بررا تردیرردهاز جرردز مواجرری سررا    هرراز واق ررا  م ر رری راه

(Quintanilla,2005:195)و  هررراز اخيرررر یونسرررکوهررراز سرررالدهرچنرررد کررری رویکر ؛
و  بيرران زمرران شررروی راه ابریشررم از دورة اکومررت اشررکانی ایررران و سلسررلی هرران چرري      

 استش ها را از ميان بردهتردید« هاشاهراه تمدن» ارل  عنوان
 :4911يرررا،يرن)پ دمررردت اکومرررت پادشررراهان سرررلوکی در ایرررران بسررريار کوتررراه برررو

 «ابریشررم راه»ی نرری تدریبررا  از همرران مرردخلی کرری  ،هررا از شررمال شرررقی ایرررانپررارت (ش2412
کنررد، ظهررور کردنررد و از همرران   ررلت ایررران را برری سررمت ترکسررتان و چرري  ترررب مرری   

 بنررابرای  ؛ت و موکررب اسررتراتریک خررود بررر سررر راه ابریشررم واقررف بودنررد  ابترردا برری اهميّرر
راه هاز ایررر  شرررااعاظرررت بررری خرررارر را  «دروازهترررد»ر شرررهشررران؛ ی نررری پایت رررت خود
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تدریبررا  در نرردش مررروزز بررر سررر راه ابریشررم قرررار داد جررایی نزدیررک برری دامارران ا  ،جهررانی
 تجرررارت و در گروم در زمينررردو رررت اکومرررت اشرررکانی ایررر  دو رررت و    دورانتمرررام 
 کردنرردش بازرگررانی راه ابریشررم رقابررت مرری  ویررره یهرراز بازرگررانی برر  گررر ت  راهدسررت

همررراه  برری دورة اشررکانی ایرررانترانزیترری از رریرر  راه ابریشررم کرری منررا ب هنگعترری بررراز   
هرراز ابریشررمی در بررودش پارچرری ی خررا داشررت از دیرردگاه سياسررت خررارجی مررورد توجّرر 

ی ابریشرررم از بازرگانررران ایرانررری مسرررتلزم پررر یر ت  روم خریرررداران بسررريار داشرررت و تهيّررر
 ینررد برری بررراز ایرر  دو ررت چنرردان خرروش کرری  نرری از جانررب دو ررت روم بررود شرررایم م يّ
مپصررومت کشرراورزز و تررادرات مجرردد کامهررا،   ش عررلوه بررر ابریشررم رسرريدنوررر نمرری
بيررو قشررراو، ميرروه، گررردو، رنرر  و گياهرران م صررو  رنگرررزز از     ماننررد ایررران نيررز 
در ب ررش شرررقی راه  از ررررا دیگررر ؛شرردتررادر مرریروم انررا و پوسررت انررار برری  ،رونرراس

 و بررازار وسرري ی داشررت و روم هررا و مپصررومت  لررزز ایررران  ارچرریپابریشررم و چرري  نيررز  
 شرور مستديم بی بازارهاز روم دسترسی نداشتندیب هاچينی
ت شررگ راه دریررایی برری هنررد و جزایررر سررراندیب کرری از دریرراز سرررا و ابشرری مرری    

 جرروش برري  کشررورهاز خاورميانرری و خرراور    جنررب وعامررو دیگرررز در بازرگررانی پررر   
روز قرردیمی کرری از سرروااو سرروریی تررا جنرروو عربسررتان و     ارواننزدیررک بررودش راه کرر  

هرراز مررورد  یکرری از راه ،شرردناميررده مرری  «ع ریرراتراه»اررررموت امتررداد داشررت و   
از ر ررتش راب رری ایررران بررا شررمال هندوسررتان شررمار مرریاخررتلا دو دو ررت ایررران و روم برری

شررهرهاز باسررتانی یکرری از ، اسررتش در بارررامشناسرری مررورد تأیيررد قرررار گر تررینباسررتا نوررر
 اسررتکرری منشررأ سرراخت  نهررا سرروریی برروده     کامهررایی از  بگينرری کشررف شررده    ،هنررد
ت اقتصرررادز نيرررز بهبررود وکررر يّ  شناسررریسررکی ش م ا  رررات (911 : 4961آ، پيگو وسررکای )

قرررار گررر ت  دو پایت ررت دو ررت     (ش411: 4961مشررکور،)دهرردایرر  دوره را نشرران مرری  
ت نشرران از اهميّررشررر  و تيسررعون در  رررو   در دروازهتررد ،اشررکانی بررر سررر راه ابریشررم 

 شررهرهاز مهررم تجررارز  همچنرري  ا  رراده راه ابریشررم بررراز دو ررت اشررکانی اسررتش    ررو 
بودنرردش شررهر رز یکرری از    و رز شررهرهایی ماننررد همرردان   ،بررر سررر راه ابریشررم   دیگررر
اسررتش ههرراز مهررم راه ابریشررم و اقامتگرراه دربررار اشررکانی در  صررو بهررار بررود    گرراهمنررزل

پادشرراه  ،ناميدنرردش مهرررداد دوممرری «ارشررکيی»همرري  د يررو اعررراو ایرر  شررهر را  شرراید برری 
 ت بسرريار زیررادز بررراز رواج بازرگررانی در راه ابریشررم قائررو بررود اهميّرر ،م ررروا اشررکانی

برری گسررترش ارتبرراب بررا دو ررت روم پرداخررت و از ررررا دیگررر ن سررتي  سررعير چينرری را  و 
 برری دربررار خررود پرر یر ت ،بررودشررده کرری از ررررا اماراتررور  ن کشررور برری ایررران  رسررتاده 

 ایزیررردور» اشرررکانی راکاروانسرررراهاز هرررا و هشرررر  منز گرررا  ش(933 :4961،)مشرررکور
 اسررتنوشررتی م 11هرراز هرراز پررارتی در ارردود سررال  در کترراو چاپارخانرری  «خاراکسرری
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(2003:3 ,Daryeeش) سرررا  ترررا جنررروو و  اکيررری ترررا  رررراتن ایررر  نویسرررنده مرررا را از ا
 برردش مری نسرا و مررو    رز، ،بری سروز شرمال شررقی ترا همردان       رد  ب وی نری سرلوکيی    ؛شرقی

 مبررادمت سياسرری و شپررردازدبرری شررر  راه هنررد مرری  ،از  نجررا برری سررمت جنرروو پيچيررده  
ت را مررداوم و امنيّرر  ارتباررراتوجررود  ،، ایرانرری، پررا ميرز و رومرری چينرری :اعررم از اسررناد

 ةعرری در دورهرراز اتررلی و  ر وسرر ت راه دشکنرردو ررت اشررکانی اربررات مرری   در قلمرررو
 ،شررروش، مررررو، (Hatraهتررررا ) ،در پرررا مير شرررناختیاشرررکانی وکشرررف  ررررار باسرررتان 

هرراز ابریشررم در ایرر   نشرران از رونرر  تجررارت در مسررير راه   ، نسرراو وشششسررلوکيی و  شررور 
ت راه ابریشررم را موجودیّرر ،یونسررکو جهررانی د يررو نيسررت کرری سررازمانبرری باشرردشمرری هدور

 .(Freyberger, 82013:307)کنررد ررد قلمررداد مرریبرری تررورت رسررمی از ایرر  دوره برری ب 
برری  ،هرراز اول پرريش از مرريلد   ةسررددر ترروان را مرریم بررر راه ابریشررم  کشررورهاز مسررل  
و در  رررو  هرراز سررکائی سرراک  در  سررياز مرکررزز    چرري ، دو ررت  :ترتيررب از شررر  

م سررر تسررل  منازعررات سياسرری بررر   (ش416: 4911)پيرنيررا،اشررکانی و روم دانسررت  اکومررت
کری یکری   ررورز یادامری داشرت؛ بر   هراز اکومرت اشرکانی    ریشرم ترا  خرری  سرال    اب راه بر

   .باشدکوشانيان بر راه ابریشم در شر  می زاز دمیو سدوب دو ت اشکانی استيل
 راه ابريشم در دورۀ ساسانیان .2-7
ا  رروایعی اشررکانی،  ملرروب نورراما  لبرری بررر  م برر226در سررال  ساسررانی لاردشررير اوّ     

( و توانسرررت شررررایم 212: 4961،)پيگو وسرررکایاگ اشرررت نی را بنيررراناکومرررت ساسرررا
ومتی  ررراهم  وردش در ایرر   رشررد تررن تی و تجررارز ایررران را بررا وارردت دینرری و اکرر     

شررد و از در کنررار دجلرری شررروی مرری   ،پایت ررت راه بررزر  ابریشررم از تيسررعونِ دوره شرراه
برری سررمت  یکرری  ،در همرردان منشرر ب شررده   ،رسرريدالرروان و کنگرراور برری همرردان مرری   

ر ررتش پيوسررت و دیگرررز برری رز مرریجنرروو از خوزسررتان و  ررارس برری خلرري   ررارس مرری 
هندوسرررتان اتصرررال  کابرررو بررریةابریشرررم نيرررز از رریررر  خراسررران و در امتررداد شررررقی راه 

پيوسررتش جریرران امررو کررام در رررول راه اتررلی نيررز از ترکسررتان برری چرري  مرری شیا ررتمرری
ی کرری از چرري  کررام برری  رررو  یهررااروانابریشررم یررک جریرران دو رر رری بررود و کرر   ةجرراد

در بازگشررت نيررز کامهرراز  ربرری را بررراز عرکرری در بررازار چرري  برری    ،ردنرردکامررو مرری
ساسررانی از ایررران برری چرري  تررادر   ةتررری  کامهررایی کرری در دورعمررده شبردنرردهمررراه مرری

 هررازسررن هرراز ایرانرری، سررمی م ررروا ایرانرری، قررا یو :اسررت؛ عبررارت بودنررد ازشرردهمرری
 ، ررارس و منسرروجات ایرانرری  اامررر و خلرري   و مرجرران و مرواریررد بپررر   رمیسرر ،قيمترری

م رردر نيررز از دیگررر اقلمرری بودنررد کرری از ایررران برری چرري  تررادر  شررامی و مصرررز و مررواد 
شررررهر  ششرررردندش ارتبرررراب تجررررارز بررررا دو ررررت روم نيررررز وجررررود داشررررت       مرررری
بررا دو ررررا بررودش تجررارت دریرراز    مررابي مرکررز مهررم تجررارز   (Nasibiyeen)نصرريبي 
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هرراز مپصررومت هنرد و جزیررره سرراندیب را کشررتی   شاعرراو نيررز اهميرت خاترری داشرت   
تررری  کررامیی کرری   هرراز زمينرری مهررم  راه در کردنرردشابشرری بررراز روميرران امررو مرری   

در  (ش:4344961 ،سرر )کریسررتي  ابریشررم بررود ،گ شررتتررورت ترانزیررت از ایررران مررییبرر
هررا برری تپریررک اتبررای   وشررانیهررا و کی نرری ترررب  ،همسررایگان شرررقی ایررران  هدورایرر  

خسرررو شرردند، کوشررش کردنررد تررا از رز مپسرروو مرریسررادز خررود کرری بازرگانرران متبپّرر
 امررادادن ابریشررم خررود را از خرراب ایررران ااتررو کننررد،   اول )انوشرريروان( اجررازه عبررور 

برری نتيجرری نرسرريدند و دو ررت ساسررانی هرگررز راکرری برری از دسررت دادن ادررو  ترانزیترری     
و يتررری  منبررب تپصررکرری ایرر  بررزر چرا ؛شررداز ایررران نمرری هرراااتررو از عبررور کرراروان

 ررس درخرت تروت     برا  هرا  رومری  ، مد برراز ایر  دو رت برودش در قررن شرش مريلدز       در
نيرراز گردیدنررد، از از وارد کررردن ابریشررم از ایررران برری ابریشررم تررا انرردازه  و تربيررت کرررم

دو رت و  ز ایر   ساسرانی و ا رول اقتصراد   شردن در مرد دو رت    کرم همي  امرر یکری از علرو   
مسرر ودز مررورا قرررن سرروم قمرررز ارلعررات جررا بی از        در نهایررت سرردوب  ن بررودش  

 ةروابرررم تجرررارز دو رررت ساسرررانی برررا سرررایر مما رررک واقرررب در راه ابریشرررم در دور     
 ،گردیرررزز  (ش264-261: 4911 ،مسررر ودز ) اسرررت دسرررت داده ی خسروانوشررريروان، بررر  

مناسرربات تجررارز بررا ملررو راه  نيررز م ررا بی در مررورد گسررترش ،ا قرررن چهررارم قمرررزمررورّ
(ش از معرراد 11: 4969گردیررزز،) اسررتانوشرريروان ککررر کرررده  خسرررو  ةابریشررم در دور

 ،ی پادشرراهان ساسررانی کررشررود هرراز مسرر ودز و گردیررزز چنرري  اسررتنباب مرری   گررزارش
ی نررری  ؛انرررداز برررا روم، ترکسرررتان و چررري  داشرررتیروابرررم سياسررری و تجرررارز گسرررترده

ابریشررم قرررار دارنرردش یکرری از مراکررز اتررلی انتدررال کررام از    کشررورهایی کرری در مسررير راه
سررروریی در سرررااو  درهازبنررر ،ساسرررانیهررراز  ربررری در دوره راه ابریشرررم بررری کشرررور 

هررراز عويمررری از گرررروه ،تجرررارز ایتا يرررا بنررردرهاز مدیترانررری برررودش در ایررر  زمررران در 
م هرراز روم  ربرری تررا سررده ششرر ایرر  نعرروک تجررارز در سرررزمي  شهررا سرراک  بودنرردسررورز

(ش 211: 4911)بهار،داشررررتمرررريلدز و اواخررررر سررررل نت پادشرررراهان ساسررررانی ادامرررری  
 ةاسررتش در دورراه ابریشررم راه تبررادل ادیرران هررم برروده    ،کرری پيشررتر ککررر شررد   نهمچنررا
از روم بررری ترکسرررتان و چررري   ،ت از رریررر  ایررر  راهانتدرررال مررر هب مسررريپيّ ،ساسرررانی
از ایررران برری ترکسررتان و    (ش انتدررال مرر هب مررانی نيررز   411، 4911، )بهررارگر تتررورت
در ایرر  برراو   « ا صررعا روکرری»خوانررد در  ميررر  شرردش انجرراماز رریرر  راه ابریشررم    ،چرري 
گوینررد شرراپور ن سررت از مررانی پيررروز کرررد و ب ررد از او برگشررت و او       »اسررت:  ورده

ی ترکسرررتان و خترررا  ترسررريد و از راه کشرررمير بررری هندوسرررتان ر رررت و از  نجرررا متوجّررر    
 (ش461: 4911،) شرراه بل رری ر هندوسررتان و ختررا رواج دارد دیرر  او د ششررما ی( شررد )چرري 
گيرررز منجررر برری شررکو  مرررتبم بررا راه ابریشررم توسرر ی یا ترری،  ساسررانی شررهرهاز  ةدر دور
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 شررهرهاز جدیررد شرردش یکرری از ایرر  شررهرها، شررهر نيشررابور در خراسرران اسررتش ایرر  شررهر   
وسرريلی یهرراز راه ابریشررم تبرردیو شررد، برر تررری  ایسررتگاهکرری برری سرررعت برری یکرری از مهررم  

ساسررانی  گ(ش قرردرت و اقترردار سلسررل  221: 4916)پيگو وسررکایا،  ل بنررا گردیررد شرراپور اوّ
ساسررانی در ارررر مناسرربات تو يرردز   گسلسررلاسررتش داشررتیدارز ، ارتبرراب م نررابررا راه ابریشررم

و بازرگررانی کرری ارتبرراب مسررتديم بررا راه ابریشررم داشررت برری قرردرت رسرريد و اررردود           
 خررری  پادشرراه ساسررانی در همرري  جرراده بسررتی  چهارتررد سررال ب ررد نيررز د تررر سرنوشررت  

شرردش بل مرری) مررورا قرررن سرروم و چهررارم( در شررر  اسررتمداد یزدگرررد از پادشرراه چرري  برری 
 بیزدگرررد برری بلرر  شررد و برری خاقرران ملررک تررر  » منوررور مدابلرری بررا اعررراو  ورده اسررت: 

چرري  و خاقرران سررااه بعرسررتادند و از     ملررک شکسرری را  رسررتاد و از وز سررااه خواسررت   
یزدگرررد بررا خاقرران از رود جيپررون بگ شررت و برری  ر انرری شررد بررا اهررو بيررت       ،ن  پرر ِ

عنری بشرد و بری ایرام ع مران براز  مرد و        اوجرا بيسرتاد ترا همری ایرام عمرر رکری       خویش و  ن
هرراز دریررایی ابریشررم نيررز در ایرر     (ش راه4961:196ترراری  نامرری ربرررز،  « ) هررلب شررد 

سرري  شرردندش أره ساسررانی برردی  منوررور تدوره بسرريار پررر رونرر  بررودش بنررادر زیررادز در دو 
کترران، پشررم، ع ریررات و مهرهرراز   بررر از جملرری کامهرراز تررادراتی در ایرر  دوره عررلوه 

هرراز م بررر راهشرردش تسررل تزئينرری،  رررش و مرواریررد بررود کرری عمرردتا  برری چرري  تررادر مرری   
اترررلی دریرررایی و تررريانت از  نهرررا از جملررری دل مشررراو ی برررزر  اکومرررت ساسرررانی  

 (شeeDarya ,3 :2003است)بوده
 
 گیریهنتیج .3

در گ شررتی « هرراراه»بررراز تبيرري  عناتررر ميرررا  نرراگزیر برری تبيرري  موجررودز و اتررا ت        
هرا در ارتبراب   همرواره برا راه   ،نرده از نروی بشرر   اماجهستيمش ميررا  ملمروس و نرامملوس بری    

( Holistic approachجررامب)اسررتش از ایرر  نوررر و همچنرري  بررر مبنرراز نگرررش   برروده
ت راه و شرررناختی و مررردارب تررراری ی برررا موجودیّرررهررراز باسرررتانبيررري  درسرررت یا تررریت

هررا و ایجرراد  ن در ربي ررت از جملرری ن سررتي  تبررادل و   اسررتش  راهارتبارررات گررره خررورده 
 دهررد در پرريش ازمرریشررناختی نشرران رررار باسررتانو  ت امررو انسرران بررا مپرريم زیسررت برروده 

هرزار سرال   نری اسرتش قردمت  ن بری    ل شرده هرا از ندراب دوردسرت تبراد    تاری  برخری از کام 
 ،هرراز ترراری ی ایررران باسررتاندهررد در دورهگرررددش شررواهد ترراری ی نشرران مرری مرریقبررو بر
ت امااسررتش اوج اقررد هررا داشررتی ت ايرراتی و اسررتراتریک بررراز اکومررت   هررا اهميّرر راه

ترروان دوره ه امنشرری برری شررمار  وردش    هررا را مرری ت راهگر ترری در مررورد اهميّرر  تررورت
هررا را برری وجررود  ورد کرری در  مرری از راهارت در دوره اشررکانی، شرربکی منو گسررترش تجرر

دارز در خصررو  تو يررد  ن ت تجررارت ابریشررم و رازدنيرراز م اتررر بررا توجرری برری اهميّرر  
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هراز ایرران باسرتان    برراز اکومرت   هرا راهاسرتش  موسروم شرده  « راه ابریشرم »در گ شتی، بری  
زمرران رونرر  تجررارت و گررر ت  ارر   در ویرررهیبرر ششرردندی مرریهمررواره مهررم  و ايرراتی تلد رر

هررا هررا اسررتيل و کنترررل راهوقررت اکومررتشرردش هرهررا مررراعف مرریت  ناهميّرر، گمررر 
اینکری یکری از علرو مهرم سردوب      کمرا  ؛شردند دادنرد بری شردت متز رزل مری     را از دست مری 
 اسررتش امررروزه سررازمانهررا ککررر شرردهکنترررل راه ابریشررم توسررم کوشررانی ،دو ررت اشررکانی

هرراز مهررم دنيرراز باسررتان کرری راه ویرررهیهررا بررجررامب، راهبررر مبنرراز نگرررشیونسررکو  جهررانی
یرردارز ااسررت و موجررب پ دادهدیگر ارتبرراب مرری ی همرربرر هرراز بررزر  ترراری  را  تمرردن

ششش و وهررا تمررامی عناتررر ميراررری اعررم از ميرررا  مررادز هماننررد بناهررا، کاروانسررراها، پررو    
هررا و عررادات و نپرروه دیررا و از در تجررارت، ماننررد نرروی زبرران مپرراوره ،ميرررا  م نرروز

مرردت راه، ت درازاسررتش موجودیّرری جهررانی قرررار دادهاسررت، مررورد توجّررششش شرردهو  رسرروم
نی در سرر   وسررريب مررابي  کشررورهاز  سرريایی و اروپرررایی،     تررأريرات و تبررادمت تمرردّ   

جهررانی  هرراز برجسررتی شرردن ارزشصدور و شررر  نزدیررک و مشرر     خاورميانرری، خرراور 
 ت توا ر  جهرانی  ن شررده کری همري  امررر منجرر بری پيشررنهاد راهو      اهميّررابریشرم منجرر بری     راه

-گرراهاسررتش برگررزارز کررارجهررانی یونسررکو شررده ابریشررم بررراز ربررت در  هرسررت ميرررا 

سررتان و ترردور  چرري  و قزاق :اعررم از ،هرراز م تلررف از در کشررورهرراز م تلررف من درری 
بریشررم از هرراز امبررانی عمررو در خصررو  ربررت مجموعرری راه     بيانيرری و همچنرري  شرريوة  
کری در جهران بری     زابری عنروان مدو ری    شرم، یراه ابر گرر ید زاز سرو  جملی ایر  مروارد اسرتش   

 شررودیمپسرروو مرر ی رتررت ، ن ريواقررب در مسرر زکشررورها زشررناختی شررده، برررا تيّرسررم
 ،زاقتصررراد ،ی رهنگررر زکشرررورها را در مپورهرررا ترشررريکررری امکررران مبرررادمت هرچررری ب

شررم مسررير یکاررارچگی، مباد رری و گعتگرروز     راه ابری سررازدش ررراهم  یو اجتمرراع یاسرريس
شررده و چرري    رراز مرری « چانگرران»هرراز شرررقی و  ربرری اسررتش جرراده ابریشررم از   کشررور

یا ترری و مررینهایررت  سررياز شرررقی و سررا  کشررورهاز مدیترانرری واقررب در  رررو، ادامرری  در
از را بری وجرود   اسرتش ایر  جراده مبرادمت دو رر ری بري  قراره       شرده وارد شبی قاره هند مری 

داده هرراز م تلررف را برری یکرردیگر پيونررد مررینتمرردّ ،سررتد در ایرر  جررادهاسررتش دادوه ورد
ت و ايررات ونسررکو موجودیّرر زجهررانی اسررتش سررازمانهررا ترردوام داشررتی و در رررول قرررن

کرررده صتررعوز مشرر   ةاشررکانی تررا اواخررر دور  ةابریشررم در ایررران باسررتان را از دور  راه
هرراز تجررارز تررداوم   گرراها و سررکونتکرری همررواره از رریرر  سيسررتمی از کاروانسررراه    

، یهررودز، ییهماننررد بررودا یهررا نيررز اسررتش ادیرران اسررتش راه ابریشررم راه تبررادل تمرردن یا ترری
تررروی  و نيررز از رریرر  ایرر  راه تبليررد،   مررانوز  وزرتشررتی ت، اسررلم، نسرر ورز، مسرريپيّ 

گسررترده مرررتبم بررا راه ابریشررم، اعررم از   هررازاسررتش اتررا ت راه و ارروزه گسررترده شررده 
هرراز  بيررارز وششش و همچنرري  هررا، سيسررتمت، پررواماهررا، اسررتپکخانرریروانسررراها، مهمررانکا
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مینعررک و مهررم ایرر  راه  زملمرروس از اجررزانرراملمرروس و  تررنایب دسررتی و در کررو ميرررا 
م أسياسرری را تررو  ویرررهبرری باشررد کرری کارکردهرراز اقتصررادز، اجتمرراعی،  رهنگرری و   مرری

ی ی ایررران باسررتان نيرراز برری بپرر  و بررسرری   هرراز تررارهداردش موکرروی راه ابریشررم در دور
عانی  بررا وجررود ادبيررات گسررترده و چشررمگير در   و م ا  ررات ميرردانی بيشررترز داردش متأسّرر  

ت ات کمترررز در ایرر  راب رری وجررود داردش تبيرري  اهميّرر مررورد راه ابریشررم، ت ررورز و نوریّرر 
ت بررام بررر نيازمنررد تجزیرری و تپليررو موکرروی در سرر   بسرريار وسرريب و بررا کيعيّرر ،ابریشررمراه

 شناسرریرسررد ندررش باسررتانیجررامب اسررتش برری نوررر مررنگرانرری و نگرررشکررومبنرراز رهيا ررت
 ،تراری ی ی بری مسرتندات و شرواهد   رنر  باشردش برا توجّر    توانرد در ایر  زمينری پر   تاری ی مری 

 استشابریشم بسيار برجستی بوده مت راهسهم ایران در تپوّ
ترراری ی نيررز  گکننررده سررابدکرری تررداعیابریشررم بنررابرای  بررراز نشرران دادن اهميررت راه 

هرراز جهررانی در ایرر  زمينرری و رهيا ررت هرراباشررد مزم و کرررورز اسررت همگررام بررا رویکرد
   شودشگام برداشتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (UNWTO/ Silk Road programme 2015)شمیراه ابر یاتل ريمس
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