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  دهـچكي

گرفتـه در جنـوب آمودريـا    هاي قراري سرزمينخراسان بزرگ در بخش خاوري ايران، فراگيرنده
و ) ءالنهـر مـاورا (ياسـي ورارودان  و شمال هندوكش بوده و از ديدگاه س) سيحون(و سيردريا ) جيحون(

سراسـر نـواحي    در روزگاران كهن، خراسـان بـزرگ  2 .را نيز در بر مي گرفته است) قُهستان(كُهستان 
ي اسالمي، ورارودان بخشـي از خراسـان   در آغاز دوره. خاوري، جز ايالت سيستان را در بر مي گرفت

ويـژه اسـتان سـين كيانـگ      اختري چـين، بـه  بزرگ به شمار مي آمد و اين ايالت پهناور تا نواحي بـ 
خراسان بزرگ درون مرزهاي  3.هاي هندوكش پيش مي رفتامروزي و شمال افغانستان، پامير و كوه

ايران محدود نمي شد و بخش بزرگي از كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكسـتان و  
پهناوري از آسياي مركزي كه در خراسـان بـزرگ    بنابراين، بخش هاي 4 .را در بر مي گرفته است... 

ي فرهنگ ايراني و خاستگاه رنسـانس ايرانـي در دوره هـاي پـس از     ي رخنهايران قرار داشته، حوزه
ي ي ارزشمند خاورميانه، خليج فـارس، حـوزه  افزون بر اين، ايران ميان چهار منطقه. اسالم بوده است
اي در پيونـدهاي  آسياي مركزي قرار گرفته است كه بـه آن، نقـش كليـدي ويـژه     و درياي مازندران

-ها، انديشهجايي ايدهبهراه ابريشم گذرگاه سازش، بازرگاني جهاني و مسير جا 5.منطقه اي مي بخشد
هاي بازرگاني جهان بود كه با گذشتن از چندين كشـور  ترين راهها، باورها، و يكي از بزرگها، آگاهي

هـاي  ترين پلِ ميانِ مردمان و سرزمين هـاي آن روزگـاران بـوده و حـوزه    زرگ و گسترده، با ارزشب
  فرهنگ 
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  ه ـمقدم
يعنـي آسـياي   : ژئوپوليتيـك بـاارزش جهـان   ايران و آسياي جنوب باختري كه پـنج حـوزه ي   

ي هند، خاورميانه و خليج فارس را در بر مـي گيرنـد،   مركزي يا خراسان بزرگ پيشين، قفقاز، قاره
-حـوزه . انـد از آغاز تا امروز، داراي پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي استواري بوده

زبان تاجيكسـتان و  ويژه سرزمين زيباي فارسي، بههاي جغرافيايي كه اين منطقه را پديد آورده اند
با اسطوره ها، تاريخ، فرهنگ و بزرگان دانش ... هاي ازبكستان، تركمنستان، افغانستان و جمهوري

اي كه جـاي رويـداد بسـياري از رخـدادهاي اسـاطيري      اند؛ به گونهو ادب ايران زمين گره خورده
اي، تاريخي و فرهنگي تا جايي اين آميختگيِ اسطوره. تهاي اين منطقه اسها يا دشتايران، كوه

است كه هر چه به ژرفاي تاريخ نگريسته شود، نزديكي و همبستگي بيشتري در فرهنگ و تمدن 
  .ايران، به ويژه خراسان بزرگ در آن ديده مي شود

ين اي براي ايـن سـرزم  گيري جايگاه ويژهي شكلجغرافياي اين منطقه ي استراتژيك، انگيزه
هاي بزرگي از انسان هـاي آن فـراهم سـاخته اسـت تـا در      يافتگي را براي گروهشده و اين دست

ايـن منطقـه بـا    . پيمايش زمان، در كنار يكديگر به سر ببرند و سرگذشت فراگيري را پديـد آورنـد  
هاي فرهنگي و سياسي گوناگوني آشنا شده و امروز كه ميراث گذشته را در خـود پرورانـده،   هستي

اي برخـوردار گشـته   گزيني مردمان گوناگون در كنار يكديگر، از چگـونگي ويـژه  ي جايه انگيزهب
ويـژه  ي شده است تا شماري از پژوهشگران، اين بخـش از جهـان بـه   همين موضوع انگيزه. است

  1 .نام نهند» آراميده بر كمربند برخورد تمدن ها«آسياي مركزي امروز يا خراسان بزرگ ديروز را 
ايران از ديدگاه جايگاه جغرافيايي، فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي خـود و همچنـين     

، پيوسته در درازناي تاريخ يا درون قاره اي آسياي مركزي» اينتركنتينانتال«پيوند آن با كشورهاي 
  .مورد توجه مردمان كشورهاي گوناگون بوده است

-ايي و استراتژيكي، از روزگاران كهـن توانـايي  خراسان بزرگ با داشتن جايگاه ويژه ي جغرافي
راه سازي در آن ارزشمند بوده و    . هاي بسياري در زمينه ي حمل و نقل كاال و مسافر داشته است

دولت ها براي اداره و نگاهداري امپراتوري ايران، از جمله خراسان بزرگ، راه هاي بسياري ايجـاد  
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  ه ـمقدم
يعنـي آسـياي   : ژئوپوليتيـك بـاارزش جهـان   ايران و آسياي جنوب باختري كه پـنج حـوزه ي   

ي هند، خاورميانه و خليج فارس را در بر مـي گيرنـد،   مركزي يا خراسان بزرگ پيشين، قفقاز، قاره
-حـوزه . انـد از آغاز تا امروز، داراي پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي استواري بوده

زبان تاجيكسـتان و  ويژه سرزمين زيباي فارسي، بههاي جغرافيايي كه اين منطقه را پديد آورده اند
با اسطوره ها، تاريخ، فرهنگ و بزرگان دانش ... هاي ازبكستان، تركمنستان، افغانستان و جمهوري

اي كه جـاي رويـداد بسـياري از رخـدادهاي اسـاطيري      اند؛ به گونهو ادب ايران زمين گره خورده
اي، تاريخي و فرهنگي تا جايي اين آميختگيِ اسطوره. تهاي اين منطقه اسها يا دشتايران، كوه

است كه هر چه به ژرفاي تاريخ نگريسته شود، نزديكي و همبستگي بيشتري در فرهنگ و تمدن 
  .ايران، به ويژه خراسان بزرگ در آن ديده مي شود

ين اي براي ايـن سـرزم  گيري جايگاه ويژهي شكلجغرافياي اين منطقه ي استراتژيك، انگيزه
هاي بزرگي از انسان هـاي آن فـراهم سـاخته اسـت تـا در      يافتگي را براي گروهشده و اين دست

ايـن منطقـه بـا    . پيمايش زمان، در كنار يكديگر به سر ببرند و سرگذشت فراگيري را پديـد آورنـد  
هاي فرهنگي و سياسي گوناگوني آشنا شده و امروز كه ميراث گذشته را در خـود پرورانـده،   هستي

اي برخـوردار گشـته   گزيني مردمان گوناگون در كنار يكديگر، از چگـونگي ويـژه  ي جايه انگيزهب
ويـژه  ي شده است تا شماري از پژوهشگران، اين بخـش از جهـان بـه   همين موضوع انگيزه. است

  1 .نام نهند» آراميده بر كمربند برخورد تمدن ها«آسياي مركزي امروز يا خراسان بزرگ ديروز را 
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ويژه گسـترش  گيري و گسترش راه هاي باستاني، بهشكل رو، خراسان بزرگ درهمينبه. كرده اند
  1.فرهنگ آن روز، نقش برجسته اي داشته استو شكوفايي راه ابريشم و بازرگاني جهان با

  
  زرگـراسان بـاهي به خـنگ

، )جيحـون (خراسان بزرگ در شمال خاوري ايران قرار داشته و سرزمين هاي جنـوب آمودريـا   
گرفته است و حدودش، عبارت بـوده از سـوي   كُهستان را در بر مي ، ورارودان و)سيحون(سيردريا 

آسياي مركزي بيابان شمالي چين و پامير، از سوي هند رشته كوه هندوكش و از شمال خاوري تا 
هاي ماوراي هرات افغانسـتان را نيـز در بـر مـي     آمودريا و گاه تا سيردريا ادامه داشته و كوهستان

   .گرفته است
ي ياد شده و در آثـار  ، يعني كشور خاور)(savahi» سوه«بزرگ در اوستا به نام از خراسان    

  2.ي ايران و همان مرز خاوري بوده استخراسان بزرگ  يكي از چهار مرز يا منطقه فارسي ميانه
به باور ماركوارت، اين نام بـه  . تنام نهاده اس» پرتيوك آريايي«كتاب مقدس اين سرزمين را 

اما پارس ها ايـن سـرزمين پهنـاور را           . است كه حكومت از اين قوم آغاز شده استانگيزه ي اين 
   3.استان را در بر مي گرفته است 26مي نامند كه » خاور«يعني » خراسان بزرگ«

ويژه خراسان بزرگ، از دوران باستان پل پيوندي ميان باختر و خاور جهان بوده و بـه  ايران، به
ويژه راه ابريشم، نه تنها داد و سـتدهاي  بر سر راه هاي باستاني و تاريخي، به ي قرار گرفتنانگيزه

هـاي  فرهنگي با ديگر تمدن ها و فرهنگ ها را آسان ساخته، بلكه توانش در دسترسـي سـرزمين  
اي از ديد راهبردي هاي گرم درياي پارس از طريق آن،اين كشور را در جايگاه ويژهپيرامون به آب

  .تقرار داده اس
هاي كهن ي نهادهاي ديرين آن، از دورانخراسان بزرگ مركز فرهنگ و تمدن ايران و مانده

-شناسي، انساناز نخستين سرزمين هاي زيست انسان بوده است و بر پايه ي كاوش هاي باستان
  .هاي نخستين از دوره ي پارينه سنگي در آن پديدار گشته اند

                                                 
 .320،ص)1350وزارت فرهنگ و هنر، : تهران_محمدعلي امام شوشتري،تاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايران 1
 .423گي لواسترنج،ص 2
 .33 – 34،ص)1383انتشارات طهوري،: تهران(يوزف ماركوارت، ايرانشهر در جغرافياي بطلميوس، ترجمه مريم ميراحمدي 3
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رگ بيانگر آن است كـه ايـن خطـه همـواره ماننـد      سرگذشت روايي و اسطوره اي خراسان بز
ساز كننده و سرنوشتخراسانِ آغاز اسالم، خاستگاه و جايگاه خيزش ها و رخدادهاي بنياني، تعيين

فردوسي آكنده از نـام شـهرها، كـوه هـا، رودهـا و       يشاهنامهسراسر .براي ايران زمين بوده است
  .ي رويدادهاي ارزشمند بوده اندنههاي خراسان بزرگ است، كه جايگاه و پهبيابان

شناسان توانايي داده است تـا  هاي تازه به پژوهشگران، نويسندگان و باستانهاي دههپژوهش
اهميت يـاد كننـده خيـزش    ي باستاني، تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي خراسان، بااز پيشينه

... در برابـر كوشـانيان و هپتاليـان و    شـان  ستيزي خراسانيان در برابر مقـدونيان و پايـداري  بيگانه
برخاسته از يك بستر فرهنگي بلند بوده و آثار فرهنگيِ بر جاي مانده در زيست گـاه هـا و ويرانـه    

  1 .هاي مانده از دوران هاي كهن، بيانگر آفرينندگي، ابتكار و توان ساكنان اين سرزمين مي باشند
  
  ريشمـراه اب

  انيـتاي باسـراه ه -1
انـد،  هاي باستاني پيشين را كه زيرساخت آن بـوده با راه ابريشم، نخست بايد راهبراي آشنايي 

هاي ايران باستان و ايران امروز برابر الگوي طبيعت آب و خاك شكل گرفته انـد و در  راه. شناخت
ويژه خراسان بزرگ، راه هاي پيوندي باارزشي چون شاهي، مرواريد، ابريشم، ادويه، تاريخ ايران، به

نقش بنياني در اقتصاد ايران، از جمله خراسان بـزرگ، و كشـورهاي همجـوار    ... ، خراسان و چاي
  2 .داشته اند

ها در گشـوده شـدن بخشـي از    لشكركشي ها و كشورگشايي هاي هخامنشيان، نخستين گام
داريـوش  . ناميـده مـي شـود   » راه ابريشم«هاي بازرگاني، زيارتي و جهانگردي بوده كه امروزه راه
سنگ نوشته هاي خود در نقش رستم و شـوش،  » 3«در بند ) م.پ 485-521( گ هخامنشي بزر

: افزون بر پارس، از كشورهايي كه گشوده و مردماني كه بر آن ها فرمانروايي كرده، نام برده است
ماد، خوزستان، پارت، هرات، بلـخ، سـغد، خـوارزم، زرنـگ، رخـج، ث ت      : از پارس به سوي خاور«

  3.ندگوش، گندار، ه

                                                 
 .9 – 10، ص)1378تهران، سازمان ميراث فرهنگي،(رجبعلي لباف خانيكي، سيماي ميراث فرهنگي خراسان 1
 ).1381خرداد:تهران(131، ش11طق آزاد، سماهنامه منا»بررسي جايگاه و وضعيت ترانزيت ايران«زهرا ابراهيمي 2
 .85، ص)هاي شاهنشاهي،بي تاشوراي مركزي جشن: تهران(هاي شاهنشاهي هخامنشيزلف نارمن شارپ،فرمان 3
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ويژه گسـترش  گيري و گسترش راه هاي باستاني، بهشكل رو، خراسان بزرگ درهمينبه. كرده اند
  1.فرهنگ آن روز، نقش برجسته اي داشته استو شكوفايي راه ابريشم و بازرگاني جهان با

  
  زرگـراسان بـاهي به خـنگ

، )جيحـون (خراسان بزرگ در شمال خاوري ايران قرار داشته و سرزمين هاي جنـوب آمودريـا   
گرفته است و حدودش، عبارت بـوده از سـوي   كُهستان را در بر مي ، ورارودان و)سيحون(سيردريا 

آسياي مركزي بيابان شمالي چين و پامير، از سوي هند رشته كوه هندوكش و از شمال خاوري تا 
هاي ماوراي هرات افغانسـتان را نيـز در بـر مـي     آمودريا و گاه تا سيردريا ادامه داشته و كوهستان

   .گرفته است
ي ياد شده و در آثـار  ، يعني كشور خاور)(savahi» سوه«بزرگ در اوستا به نام از خراسان    

  2.ي ايران و همان مرز خاوري بوده استخراسان بزرگ  يكي از چهار مرز يا منطقه فارسي ميانه
به باور ماركوارت، اين نام بـه  . تنام نهاده اس» پرتيوك آريايي«كتاب مقدس اين سرزمين را 

اما پارس ها ايـن سـرزمين پهنـاور را           . است كه حكومت از اين قوم آغاز شده استانگيزه ي اين 
   3.استان را در بر مي گرفته است 26مي نامند كه » خاور«يعني » خراسان بزرگ«

ويژه خراسان بزرگ، از دوران باستان پل پيوندي ميان باختر و خاور جهان بوده و بـه  ايران، به
ويژه راه ابريشم، نه تنها داد و سـتدهاي  بر سر راه هاي باستاني و تاريخي، به ي قرار گرفتنانگيزه

هـاي  فرهنگي با ديگر تمدن ها و فرهنگ ها را آسان ساخته، بلكه توانش در دسترسـي سـرزمين  
اي از ديد راهبردي هاي گرم درياي پارس از طريق آن،اين كشور را در جايگاه ويژهپيرامون به آب

  .تقرار داده اس
هاي كهن ي نهادهاي ديرين آن، از دورانخراسان بزرگ مركز فرهنگ و تمدن ايران و مانده

-شناسي، انساناز نخستين سرزمين هاي زيست انسان بوده است و بر پايه ي كاوش هاي باستان
  .هاي نخستين از دوره ي پارينه سنگي در آن پديدار گشته اند

                                                 
 .320،ص)1350وزارت فرهنگ و هنر، : تهران_محمدعلي امام شوشتري،تاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايران 1
 .423گي لواسترنج،ص 2
 .33 – 34،ص)1383انتشارات طهوري،: تهران(يوزف ماركوارت، ايرانشهر در جغرافياي بطلميوس، ترجمه مريم ميراحمدي 3

خـراسان بـزرگ و نقش آن در گستـرش و شکـوفایی راه ابـریشم

۵ 
 

رگ بيانگر آن است كـه ايـن خطـه همـواره ماننـد      سرگذشت روايي و اسطوره اي خراسان بز
ساز كننده و سرنوشتخراسانِ آغاز اسالم، خاستگاه و جايگاه خيزش ها و رخدادهاي بنياني، تعيين

فردوسي آكنده از نـام شـهرها، كـوه هـا، رودهـا و       يشاهنامهسراسر .براي ايران زمين بوده است
  .ي رويدادهاي ارزشمند بوده اندنههاي خراسان بزرگ است، كه جايگاه و پهبيابان

شناسان توانايي داده است تـا  هاي تازه به پژوهشگران، نويسندگان و باستانهاي دههپژوهش
اهميت يـاد كننـده خيـزش    ي باستاني، تاريخي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي خراسان، بااز پيشينه

... در برابـر كوشـانيان و هپتاليـان و    شـان  ستيزي خراسانيان در برابر مقـدونيان و پايـداري  بيگانه
برخاسته از يك بستر فرهنگي بلند بوده و آثار فرهنگيِ بر جاي مانده در زيست گـاه هـا و ويرانـه    

  1 .هاي مانده از دوران هاي كهن، بيانگر آفرينندگي، ابتكار و توان ساكنان اين سرزمين مي باشند
  
  ريشمـراه اب

  انيـتاي باسـراه ه -1
انـد،  هاي باستاني پيشين را كه زيرساخت آن بـوده با راه ابريشم، نخست بايد راهبراي آشنايي 

هاي ايران باستان و ايران امروز برابر الگوي طبيعت آب و خاك شكل گرفته انـد و در  راه. شناخت
ويژه خراسان بزرگ، راه هاي پيوندي باارزشي چون شاهي، مرواريد، ابريشم، ادويه، تاريخ ايران، به

نقش بنياني در اقتصاد ايران، از جمله خراسان بـزرگ، و كشـورهاي همجـوار    ... ، خراسان و چاي
  2 .داشته اند

ها در گشـوده شـدن بخشـي از    لشكركشي ها و كشورگشايي هاي هخامنشيان، نخستين گام
داريـوش  . ناميـده مـي شـود   » راه ابريشم«هاي بازرگاني، زيارتي و جهانگردي بوده كه امروزه راه
سنگ نوشته هاي خود در نقش رستم و شـوش،  » 3«در بند ) م.پ 485-521( گ هخامنشي بزر

: افزون بر پارس، از كشورهايي كه گشوده و مردماني كه بر آن ها فرمانروايي كرده، نام برده است
ماد، خوزستان، پارت، هرات، بلـخ، سـغد، خـوارزم، زرنـگ، رخـج، ث ت      : از پارس به سوي خاور«

  3.ندگوش، گندار، ه

                                                 
 .9 – 10، ص)1378تهران، سازمان ميراث فرهنگي،(رجبعلي لباف خانيكي، سيماي ميراث فرهنگي خراسان 1
 ).1381خرداد:تهران(131، ش11طق آزاد، سماهنامه منا»بررسي جايگاه و وضعيت ترانزيت ايران«زهرا ابراهيمي 2
 .85، ص)هاي شاهنشاهي،بي تاشوراي مركزي جشن: تهران(هاي شاهنشاهي هخامنشيزلف نارمن شارپ،فرمان 3
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است كه از دوران هخامنشـي سـاخته شـده بـود و از     » راه شاهي«ترين راه بزرگ ايران كهن
بـه  ) اكباتـان (پرسپوليس آغاز مي شد و با گذشتن از رامهرمز، شوش، تنگناي زاگـرس و همـدان   

ي شـمالي دريـاي   ي ليدي، سارد و افوس در كرانـه جا به اربيل، جزيرهكرمانشاه مي رسيد و از آن
. ترين راه پيوند ميان خاور و باختر بوده اسـت اين راه از روزگار باستان اصلي. رانه مي انجاميدمديت

بدين ترتيب، راه ابريشم راهي نوبنياد نيست، بلكه همان گذرگاه پيشين است كه در پيمايش زمان 
   .ه استهاي ابريشم بر شكوفايي آن افزوداز خراسان بزرگ به چين پيوسته و سرازير شدن كاروان

راه دريايي ابريشم، ادويه يا راه فلفل و زنجفيـل يـا راه هندوسـتان و راه زمينـي چـاي نيـز از       
ويژه در خـاور نزديـك، برقـرار    روزگاران كهن براي داد و ستد كاال در ميان گروه هاي انساني، به

  .بوده و نقش بزرگي را نيز در پيوند ميان خاور و باختر جهان باستان داشته اند
راه ادويه نامي است كه بـر   1.راه چاي ميان پكن و مسكو در شمال راه ابريشم قرار گرفته بود

ايـن راه هـا از   . شبكه اي از راه هاي دريايي كه خاور را به باختر پيوند مي داد، نهاده شـده اسـت  
 كرانه هاي باختري ژاپن و چين آغاز مي گرديد و پس از گذشتن از جزيـره هـاي انـدونزي و دور   

جا از مديترانه بـه اروپـا مـي    زدن هندوستان تا سرزمين هاي خاور نزديك ادامه مي يافت و از آن
  2.هزار كيلومتر بوده است 15درازاي اين راه حدود . پيوست

فرهنگي ابريشم از چين آغاز مي شد و از فالت ايران مي گذشت و پـس از   –بزرگراه تاريخي
، به انطاكيه در تركيه در كنار دريـاي مديترانـه   )سوريه(و شام ) النهرينبين(رودان گذشتن از ميان

را به ) آسياي ميانه(هزار كيلومتر، ايران، قفقاز و خراسان بزرگ  11اين راه به درازاي . مي پيوست
  3.هم پيوند مي داد

ها پس از كاروان. راه ابريشم از شهر لويانگ چين در جنوب رود هوانگ هو آغاز مي شده است
كه پايتخت كهن امپراتـوري چـين بـود،    ) آن امروز –سي (از اين شهر، به شهر چانگ آن حركت 

مي رسيدند و پس از گذر از النگ چئو، وووي و چانگ يه كه در ايالت كانسو قرار گرفته، به  دون 
  4.هوانگ  مي رسيدند

                                                 
 .10، ص)1372موسسه مالعات و تحقيقات فرهنگي،: تهران(1ناصر نوبان، جعلي مظاهري، جاده ابريشم، ترجمه ملك 1
دفتر نشر فرهنگ اسالمي و : تهران(ترجمه عباس ملكي. هاها و تمدنشم و ادويه، فرهنگهاي ابرياسرون ريد، راه 2

.10، ص)1377يونسكو،
 .67، ص)1383پژوهشگاه علوم انساني و مالعات فرهنگي، : تهران( لوس بولنوا، راه ابريشم، ترجمه ملك ناصر نوبان 3
 .18 – 25آوين فرانك، ص 4

٧ 
 

ن گـذرتري بخش ديگر راه ابريشم از فالت تاريم در شمال باختري چـين كـه يكـي از سـخت    
هنگامي كـه  . گذشته استاويغور است، مي كيانگجاهاي جهان و بخشي از ايالت خودمختار سين

ي فالت تاريم مي رسيد، دوشاخه مي شد؛ يكي از شمال و راه ابريشم به بيابان تاكالمان در ميانه
از راه جنـوبي شـاخه هـايي جـدا مـي شـد، كـه بـا گذشـتن از           1.ديگري از جنوب آن مي گذشت

شـان،   انياما گذرگاه شمالي و اصلي به سوي ت. رسيدقراقوروم به ختن و هندوستان مي كوهستان
   2.پيوستهم ميوبي بار ديگر بهشمالي و جنجا راه آن يافت و درادامه مي» كاشغر«تورفان و شهر 

كاروان ها پس از گذشتن از فرغانه، سمرقند و بخارا به مرو مي رسيدند و سـپس وارد فـالت   
ن مي شدند و پس از گذشتن از سرخس، رباط شرف، رباط ماهي، رباط چاهك، توس، نوغـان،  ايرا

  3.طرق، شريف آباد و ديزباد به نيشابور مي رسيدند
ها پـس از گذشـتن از نيشـابور و شـهرهاي كـارواني ارزشـمندي چـون جـوين، شـاهرود،          آن

آپـرين  (، خـوارو آفريـدن   )هكاتوم پيلوس پايتخت اشكانيان نزديـك دامغـان امـروزي   (صددروازه 
ي فالت ايران گذشته، از رسيدند و سپس از حوزه، به ري، قزوين، همدان و كرمانشاه مي)امروزي

  . شدندي درياي مديترانه وارد ميي تركيه در كرانهتيسفون به پالمير و سرانجام به انطاكيه
تبريز را در فالت ايران بـه   راه ابريشم برخي از شهرهاي باستاني مانند نيشابور، ري، قزوين و

ي برخي از پايتخت هاي بزرگ ايران نيز از زمان امپراتوري هاي ميانه در سـده . هم پيوند مي داد
، )همـدان (، اكباتـان  )دامغان(دروازه ها صداز ميان آن. م، در درازاي اين راه قرار گرفته بودند.پ 7

  4.قابل يادآوري اند... قزوين، ري و 
  

  راهام ـن -2
اند كـه ابريشـم   خوانده» راه ابريشم«رو گفته اند اين بزرگراه تاريخي، فرهنگي و كهن را ازآن

برخي نيز آغاز نام گـذاري آن را از روزگـار مـاركوپولو     . رسيدچين از اين رهگذر به باختر زمين مي

                                                 
 .613- 614علي مظاهري، ص 1
دفتر نشر فرهنگ اسالمي و : تهران( هاي ابريشم و ادويه، اكتشاف از طريق زمين، ترجمه محمد جواد اميدوارنيااستراترن، راه پل 2

 .12 –13، ص)1376يونسكو،
 .61، ص)1376آستان قدس رضوي، : مشهد( محمدرضا مرواريد، راه ابريشم3 
  .61، ص)1376نشر نيكا، : مشهد (اهللا مافي،مسعود خيرآبادي، شهرهاي ايران، ترجمه عزت 4
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است كه از دوران هخامنشـي سـاخته شـده بـود و از     » راه شاهي«ترين راه بزرگ ايران كهن
بـه  ) اكباتـان (پرسپوليس آغاز مي شد و با گذشتن از رامهرمز، شوش، تنگناي زاگـرس و همـدان   

ي شـمالي دريـاي   ي ليدي، سارد و افوس در كرانـه جا به اربيل، جزيرهكرمانشاه مي رسيد و از آن
. ترين راه پيوند ميان خاور و باختر بوده اسـت اين راه از روزگار باستان اصلي. رانه مي انجاميدمديت

بدين ترتيب، راه ابريشم راهي نوبنياد نيست، بلكه همان گذرگاه پيشين است كه در پيمايش زمان 
   .ه استهاي ابريشم بر شكوفايي آن افزوداز خراسان بزرگ به چين پيوسته و سرازير شدن كاروان

راه دريايي ابريشم، ادويه يا راه فلفل و زنجفيـل يـا راه هندوسـتان و راه زمينـي چـاي نيـز از       
ويژه در خـاور نزديـك، برقـرار    روزگاران كهن براي داد و ستد كاال در ميان گروه هاي انساني، به

  .بوده و نقش بزرگي را نيز در پيوند ميان خاور و باختر جهان باستان داشته اند
راه ادويه نامي است كه بـر   1.راه چاي ميان پكن و مسكو در شمال راه ابريشم قرار گرفته بود

ايـن راه هـا از   . شبكه اي از راه هاي دريايي كه خاور را به باختر پيوند مي داد، نهاده شـده اسـت  
 كرانه هاي باختري ژاپن و چين آغاز مي گرديد و پس از گذشتن از جزيـره هـاي انـدونزي و دور   
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  2.هزار كيلومتر بوده است 15درازاي اين راه حدود . پيوست

فرهنگي ابريشم از چين آغاز مي شد و از فالت ايران مي گذشت و پـس از   –بزرگراه تاريخي
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  4.هوانگ  مي رسيدند

                                                 
 .10، ص)1372موسسه مالعات و تحقيقات فرهنگي،: تهران(1ناصر نوبان، جعلي مظاهري، جاده ابريشم، ترجمه ملك 1
دفتر نشر فرهنگ اسالمي و : تهران(ترجمه عباس ملكي. هاها و تمدنشم و ادويه، فرهنگهاي ابرياسرون ريد، راه 2

.10، ص)1377يونسكو،
 .67، ص)1383پژوهشگاه علوم انساني و مالعات فرهنگي، : تهران( لوس بولنوا، راه ابريشم، ترجمه ملك ناصر نوبان 3
 .18 – 25آوين فرانك، ص 4
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ن گـذرتري بخش ديگر راه ابريشم از فالت تاريم در شمال باختري چـين كـه يكـي از سـخت    
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  راهام ـن -2
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 .613- 614علي مظاهري، ص 1
دفتر نشر فرهنگ اسالمي و : تهران( هاي ابريشم و ادويه، اكتشاف از طريق زمين، ترجمه محمد جواد اميدوارنيااستراترن، راه پل 2

 .12 –13، ص)1376يونسكو،
 .61، ص)1376آستان قدس رضوي، : مشهد( محمدرضا مرواريد، راه ابريشم3 
  .61، ص)1376نشر نيكا، : مشهد (اهللا مافي،مسعود خيرآبادي، شهرهاي ايران، ترجمه عزت 4
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ي، نخسـتين  دانشـمند آلمـان  ) م1905-1833(بعضي نيز بر اين باورند كه ريـت هـوفن   . انددانسته
كسي است كه اين راه را بدين نام خوانده، اما اين راه از دوران باستان به همين نـام خوانـده مـي    

ابريشمي هم كه در اين راه جابه جا مي شد، برخالف پندار برخي از پژوهشگران، تنهـا  . شده است
ابريشم بسـياري  هاي پيرامون چين و حتي ايران نيز ي كشور چين نبوده است، بلكه سرزمينويژه
نيـز  » جاده سمرقند«اين راه را  1.ه كشورهاي باختر زمين مي فرستادندآوردند و از اين راه بمي فرا
  2.ناميدندمي

ي ايران بزرگ مـي  ابريشم از گسترهجا كه بخش بزرگ گذرگاه هاي شمالي و جنوبي راهاز آن
ايراني، چـه پـيش از اسـالم و چـه     گذشت و از توانش هاي گوناگون و پيشرفته ي حكومت هاي 

پس از اسالم، از جمله امنيت كامل، راه هاي برخوردار از ستون هاي راهنما، كاروانسراها، رباط ها، 
هاي نظامي در نواحي اسـتراتژيك نيـز   تأسيسات راهداري، انبارهاي علوفه و آب، اصطبل و پايگاه

بنـاميم زيـرا، ايـران    » باختري ايراني –ري راه خاو«برخوردار بوده درست اين است كه اين راه را 
  .ي واقعي اروپا و خاور دور از طريق جاده ي ابريشم بوددهنده پيوند

سـال پـيش، سراسـر     185سال پيش، آسياي صغير و تا حـدود   550تر، چون تا به بياني ساده
درازاي راه  هاي آن بود، بيش از يـك سـوم  ورارودان و قفقاز در مالكيت ايران و در قلمرو حكومت

ابريشم از سرزمين ايران مي گذشـت و مسـافران آن، در زيـر سـايه ي امنيـت موجـود، از خـوان        
  .مند مي شدندرياي ايرانيان بهرهخدمات بي

  
  رهنگيـد فـداد و ست - 3

. ها و هنرها بوده اسـت ها، فرهنگها، انديشهراه ابريشم گذرگاه سازش، انتقال ايده
رودان را بـه هـم   هاي تمدن ايران، چين، هندوستان و مياناين راه استراتژيك، حوزه 

م، برعهده داشـته  576ي دوم م، تا سال زد و نقش پيوندهاي جهاني را از سدهگره مي
  .است

                                                 
 .13محمدرضا مرواريد، ص 1
 .46آوين فرانك، ص 2
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گردشگران، هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان، رسـانندگان مسـيحي، نقاشـان و معمـاران بـا      
    1.پرداختندگاهي ها ميگيري از اين راه به داد و ستاد انديشه و آبهره

ها شاخه ي فرعي، سرزمين هاي چندي را با آيين ها و راه ابريشم از طريق گذرگاه اصلي و ده
افـزون بـر نقـش آن در داد و سـتد كاالهـاي توليـدي       . فرهنگ هاي بسيار به هم پيوند مـي داد 

بـراي انتقـال    .جايي فرهنگ و هنر نيز سـهمي بـزرگ داشـت   مردمان گوناگون، در زمينه ي جابه
گيري از فرهنگ و هنر به ديگران، راهبردهايي وجود دارد از جمله پيوند انسان ها با يكديگر، بهره

راه ...هـاي هنـري و   آفريـده هاي نوشتاري، فرستادن فرآورده هاي فرهنگـي ملـي و دسـت   رسانه
و سـتد كاالهـاي   سان، مسافران آن بـا داد  ي اين ويژگي ها را در خود داشت و بدينابريشم همه

همـين  به. سرزمين هاي گوناگون، فرهنگ، هنر و آيين مردمان هر كشور را به ديگر سو مي بردند
ترين راه بزرگ و راه پيوند فرهنگ هاي جهان، سهمي ارزنده در داد فرهنگي رو، راه ابريشم، كهن

ي در گسـترش  و اجتماعي مردمان سرزمين هاي گوناگون داشته و خراسان بزرگ نيز نقش بسيار
  .و شكوفايي راه ابريشم ايفا كرده است

جايي فرهنگ ها و در خالل آن، انگيزه اي براي توليد سرمايه كه رشـد  راه ابريشم براي جابه
هـاي  در اين گذرگاه، بندرها و شهرهايي هماننـد حلقـه  . ها را در پي داشت، بودها و تمدنفرهنگ

. هرها مليت هاي گوناگون با يكديگر ديدار مـي كردنـد  در بازارهاي اين ش. يك زنجير پديد آمدند
-پوشيدند، خوراكي كه مياين تبادل فرهنگي در ، شكل، رنگ، شيوه ي زندگي ، پوشاكي كه مي

ي انتقال دانش، پيشـه،  اين خود انگيزه. خوردند و آييني كه باور داشتند، به خوبي تجسم يافته بود
  2.هاي ابريشم و ادويه مي شدگاه راهدر گذر... ي كار، هنر معماري و نحوه

كـه  ) آن امـروز  -سـي  (ي هفتم ميالدي، فرهنگ و تمدن ايراني در شهر  چانگ آن در سده
مند به پوشيدن پوشاك ايراني و تقليد پايتخت كهن چين بود، رخنه ي بسيار داشت و مردم عالقه

ي مـردان ايرانـي بـود و    پوشش ويژهجا شلوار مي پوشيدند كه مردان آن. از مدهاي آن شده بودند
ي بانوان ايراني بانوان دامن هاي بلندي را به تن مي كردند كه تا روي پا مي رسيد و پوشاك ويژه

سواري و يك گونه بازي همانند چوگان ايراني عالقـه پيـدا كردنـد كـه     مردان چيني به اسب. بود
در زمان امپراتوري مينگ هوانگ،  . دهاي جوانان چيني شاندك اندك يكي از دل پذيرترين ورزش

                                                 
 .76، ص)1384تير(139، ش13ماهنامه پيام دريا، س» مسير صلح«جواد تفويضي 1
 .11استرون ريد، ص 2
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  .و شكوفايي راه ابريشم ايفا كرده است

جايي فرهنگ ها و در خالل آن، انگيزه اي براي توليد سرمايه كه رشـد  راه ابريشم براي جابه
هـاي  در اين گذرگاه، بندرها و شهرهايي هماننـد حلقـه  . ها را در پي داشت، بودها و تمدنفرهنگ

. هرها مليت هاي گوناگون با يكديگر ديدار مـي كردنـد  در بازارهاي اين ش. يك زنجير پديد آمدند
-پوشيدند، خوراكي كه مياين تبادل فرهنگي در ، شكل، رنگ، شيوه ي زندگي ، پوشاكي كه مي

ي انتقال دانش، پيشـه،  اين خود انگيزه. خوردند و آييني كه باور داشتند، به خوبي تجسم يافته بود
  2.هاي ابريشم و ادويه مي شدگاه راهدر گذر... ي كار، هنر معماري و نحوه

كـه  ) آن امـروز  -سـي  (ي هفتم ميالدي، فرهنگ و تمدن ايراني در شهر  چانگ آن در سده
مند به پوشيدن پوشاك ايراني و تقليد پايتخت كهن چين بود، رخنه ي بسيار داشت و مردم عالقه

ي مـردان ايرانـي بـود و    پوشش ويژهجا شلوار مي پوشيدند كه مردان آن. از مدهاي آن شده بودند
ي بانوان ايراني بانوان دامن هاي بلندي را به تن مي كردند كه تا روي پا مي رسيد و پوشاك ويژه

سواري و يك گونه بازي همانند چوگان ايراني عالقـه پيـدا كردنـد كـه     مردان چيني به اسب. بود
در زمان امپراتوري مينگ هوانگ،  . دهاي جوانان چيني شاندك اندك يكي از دل پذيرترين ورزش
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١٠ 
 

موسيقي ايراني بسيار مورد عالقه ي بزرگـان  . ي تمدن ايران بوددربار امپراتور زير چيرگي و رخنه
. ها در دربار و تاالرهاي عمومي، موسيقي ايران نواخته مـي شـد  و مردم چين بود و در بيشتر شب

ندم پخته مي شد، نيز مـورد توجـه مـردم بـود و     ي ايراني كه گرد بود و از آرد گكيك و نان ويژه
 1.شدبسيار مصرف مي

ي پيونـد جهـاني در انتقـال    هاي راه ابريشم نقشي است كه اين رشـته ترين ويژگياز برجسته
هنرمندان و صـنعتگران هـر سـرزمين پـس از     . هاي كشورهاي گوناگون داشته استدست آفريده

-بـه . راه شكوفايي و برتري هنر خويش مـي كوشـيدند  آشنايي با دستاوردهاي هنري ديگران، در 
رو، افزون بر كوششي كه صاحبان هر فرهنگ در عرضه ي هنرهـاي سـنتي خـود نمودنـد،     همين

هاي مردم كشورهاي گذرگاه كاروان خود را آفريدهبازرگانان راه ابريشم نيز تشويق شدند كه دست
  2.به جاهاي ديگر برند

  
  وفايي راهـرش و شكـراسان بزرگ در گستـنقش خ -4

هاي بسياري در خراسان بزرگ با داشتن جايگاه جغرافيايي ويژه و استراتژيك، از ديرباز توانايي
سـازي در آن ارزشـمند بـوده و حاكمـان بـراي اداره و            راه. حمل و نقل كاال و مسافر داشته اسـت 

  3.هاي بسياري ايجاد كرده اندنگاهداري قلمرو خود، راه
داد، پـس از اسـالم تنهـا سـرمنزش از     م كه روزگاري تيسفون را به مـرو پيونـد مـي   راه ابريش

اين راه شهرهاي همدان، ري و قومس را پشت سر مي گذاشت و بـه  . تيسفون به بغداد منتقل شد
   4.رفترسيد و در خاك خراسان بزرگ، افزون بر مرو، به بلخ، هرات و سيستان نيز ميمي نيشابور

هـاي ميـان راه و   اشكاني، همانند دوران هخامنشي، گسترش راه ها و ايجاد ايستگاهدر دوران 
ويـژه در گـذرگاه راه    پشتيباني از كاروانيان، ارزش بسياري يافت و در گـذرگاه بيشـتر راه هـا، بـه    

ها، كاروانسراها، آب هاي ايران، ساختمان هايي مانند رباطابريشم در خراسان بزرگ و ديگر بخش
  5.ايجاد گرديد... و  رهاانبا
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در اين دوران با شكل گرفتن حكومت هاي ايالتي و واليتي در شهرها، نگرش فرمانروايان به 
هـاي  كـاروان . هاي كارواني و دريايي را بـه دنبـال داشـت   كار بازرگاني و شكوفايي آن، ايجاد راه
ي ايجـاد شـهرهاي تـازه    انگيـزه ، »راه ابريشم«هايي چون بازرگاني و رفت و آمد آنان در گذرگاه

  1.شد
ويژه ابريشم، در دست مردم ايران و از جمله در دوران ساساني، بازرگاني كاالهاي گوناگون، به

ها كوشش بسيار كردند و براي فـراهم نمـودن   رو، براي بهبود وضع راهخراسان بزرگ بود و ازاين
-بـا هاي بازرگاني مي گرفتند كه از سرچشمه ي نگاهداري راه ها، ماليات هايي از كاالهايهزينه

اي داشته، گيري راه ابريشم نقش برجستهگونه نه تنها ايران در شكلبدين. ارزش درآمد دولت بود
-اي در گسترش و شكوفايي آن داشته و در بازرگاني جهان بـا بلكه خراسان بزرگ نيز نقش ارزنده

   2.دامه مي داده استگري خود اي ميانجيفرهنگ آن روز، به وظيفه
هاي بزرگـي چـون ايـران و چـين بـوده و در دوران گذشـته       ي امپراتوريي آسيا گاهوارهقاره

ها چشم به سوي آسيا داشتند، ايـران و بخـش ارزشـمند آن خراسـان بـزرگ،      هنگامي كه اروپايي
و در دوران  هاي بزرگي چون ايـران و چـين بـوده   ي امپراتوريي آسيا گاهوارهقاره چهارراه بزرگ

ها چشم به سوي آسيا داشتند، ايـران و بخـش ارزشـمند آن خراسـان     گذشته هنگامي كه اروپايي
چنين خاور به باختر بوده و يكـي از ارزشـمندترين راه   بزرگ، چهارراه بزرگ شمال به جنوب و هم

  3.است آمده و خراسان بزرگ به عنوان سرزميني ويژه مورد توجه بودههاي پيوندي به شمار مي
ايرانـي تهيـه شـده انـد، نشـانگر      نقشه هاي باستاني حاضر كه بيشتر از سوي كارشناسان غير

ي قرار ي مستندات تاريخي، به انگيزهبر پايه. حقيقتي است كه در راه ابريشم نيز مصداق مي يابد
گـذرگاه  گرفتن دو دريا در شمال و جنوب فالت ايران، خراسان بزرگ و سرزمين مادر يعني ايران، 

-هـا، سـرزمين  اند و خراسان بزرگ به عنوان يكي از سرگروهرفتهاصلي در راه ابريشم به شمار مي
  .هاي بسياري را از ديدگاه فرهنگي زير تأثير خود داشته است

اند كـه از آن جملـه           هاي ديگري نيز در نظر گرفته شدهشده، هدفهاي گفتهافزون بر موضوع
هاي فرهنگي، گردشگري و هنـري در راه ابريشـم، پـژوهش      ها و جاذبهتوانايي توان به بررسيمي
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موسيقي ايراني بسيار مورد عالقه ي بزرگـان  . ي تمدن ايران بوددربار امپراتور زير چيرگي و رخنه
. ها در دربار و تاالرهاي عمومي، موسيقي ايران نواخته مـي شـد  و مردم چين بود و در بيشتر شب

ندم پخته مي شد، نيز مـورد توجـه مـردم بـود و     ي ايراني كه گرد بود و از آرد گكيك و نان ويژه
 1.شدبسيار مصرف مي

ي پيونـد جهـاني در انتقـال    هاي راه ابريشم نقشي است كه اين رشـته ترين ويژگياز برجسته
هنرمندان و صـنعتگران هـر سـرزمين پـس از     . هاي كشورهاي گوناگون داشته استدست آفريده

-بـه . راه شكوفايي و برتري هنر خويش مـي كوشـيدند  آشنايي با دستاوردهاي هنري ديگران، در 
رو، افزون بر كوششي كه صاحبان هر فرهنگ در عرضه ي هنرهـاي سـنتي خـود نمودنـد،     همين

هاي مردم كشورهاي گذرگاه كاروان خود را آفريدهبازرگانان راه ابريشم نيز تشويق شدند كه دست
  2.به جاهاي ديگر برند

  
  وفايي راهـرش و شكـراسان بزرگ در گستـنقش خ -4

هاي بسياري در خراسان بزرگ با داشتن جايگاه جغرافيايي ويژه و استراتژيك، از ديرباز توانايي
سـازي در آن ارزشـمند بـوده و حاكمـان بـراي اداره و            راه. حمل و نقل كاال و مسافر داشته اسـت 

  3.هاي بسياري ايجاد كرده اندنگاهداري قلمرو خود، راه
داد، پـس از اسـالم تنهـا سـرمنزش از     م كه روزگاري تيسفون را به مـرو پيونـد مـي   راه ابريش

اين راه شهرهاي همدان، ري و قومس را پشت سر مي گذاشت و بـه  . تيسفون به بغداد منتقل شد
   4.رفترسيد و در خاك خراسان بزرگ، افزون بر مرو، به بلخ، هرات و سيستان نيز ميمي نيشابور

هـاي ميـان راه و   اشكاني، همانند دوران هخامنشي، گسترش راه ها و ايجاد ايستگاهدر دوران 
ويـژه در گـذرگاه راه    پشتيباني از كاروانيان، ارزش بسياري يافت و در گـذرگاه بيشـتر راه هـا، بـه    

ها، كاروانسراها، آب هاي ايران، ساختمان هايي مانند رباطابريشم در خراسان بزرگ و ديگر بخش
  5.ايجاد گرديد... و  رهاانبا
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در اين دوران با شكل گرفتن حكومت هاي ايالتي و واليتي در شهرها، نگرش فرمانروايان به 
هـاي  كـاروان . هاي كارواني و دريايي را بـه دنبـال داشـت   كار بازرگاني و شكوفايي آن، ايجاد راه
ي ايجـاد شـهرهاي تـازه    انگيـزه ، »راه ابريشم«هايي چون بازرگاني و رفت و آمد آنان در گذرگاه

  1.شد
ويژه ابريشم، در دست مردم ايران و از جمله در دوران ساساني، بازرگاني كاالهاي گوناگون، به

ها كوشش بسيار كردند و براي فـراهم نمـودن   رو، براي بهبود وضع راهخراسان بزرگ بود و ازاين
-بـا هاي بازرگاني مي گرفتند كه از سرچشمه ي نگاهداري راه ها، ماليات هايي از كاالهايهزينه

اي داشته، گيري راه ابريشم نقش برجستهگونه نه تنها ايران در شكلبدين. ارزش درآمد دولت بود
-اي در گسترش و شكوفايي آن داشته و در بازرگاني جهان بـا بلكه خراسان بزرگ نيز نقش ارزنده

   2.دامه مي داده استگري خود اي ميانجيفرهنگ آن روز، به وظيفه
هاي بزرگـي چـون ايـران و چـين بـوده و در دوران گذشـته       ي امپراتوريي آسيا گاهوارهقاره

ها چشم به سوي آسيا داشتند، ايـران و بخـش ارزشـمند آن خراسـان بـزرگ،      هنگامي كه اروپايي
و در دوران  هاي بزرگي چون ايـران و چـين بـوده   ي امپراتوريي آسيا گاهوارهقاره چهارراه بزرگ

ها چشم به سوي آسيا داشتند، ايـران و بخـش ارزشـمند آن خراسـان     گذشته هنگامي كه اروپايي
چنين خاور به باختر بوده و يكـي از ارزشـمندترين راه   بزرگ، چهارراه بزرگ شمال به جنوب و هم

  3.است آمده و خراسان بزرگ به عنوان سرزميني ويژه مورد توجه بودههاي پيوندي به شمار مي
ايرانـي تهيـه شـده انـد، نشـانگر      نقشه هاي باستاني حاضر كه بيشتر از سوي كارشناسان غير

ي قرار ي مستندات تاريخي، به انگيزهبر پايه. حقيقتي است كه در راه ابريشم نيز مصداق مي يابد
گـذرگاه  گرفتن دو دريا در شمال و جنوب فالت ايران، خراسان بزرگ و سرزمين مادر يعني ايران، 

-هـا، سـرزمين  اند و خراسان بزرگ به عنوان يكي از سرگروهرفتهاصلي در راه ابريشم به شمار مي
  .هاي بسياري را از ديدگاه فرهنگي زير تأثير خود داشته است

اند كـه از آن جملـه           هاي ديگري نيز در نظر گرفته شدهشده، هدفهاي گفتهافزون بر موضوع
هاي فرهنگي، گردشگري و هنـري در راه ابريشـم، پـژوهش      ها و جاذبهتوانايي توان به بررسيمي
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ي حاضر، تعيـين نقـش راه در   هاي گوناگون تاريخي تا دورههاي زيستي ساكنان آن در دورهشيوه
  .دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و نيز باليدن هويت فرهنگي اشاره كرد

-تعريـف  ايهاي منطقههاي پژوهشري از دستاوردگيشناسي و بهرههاي باستانفرايند كاوش
بـا چنـين دسـتاوردهايي نسـبت     . هـا داشـته اسـت   شده در گذشته، تأثير بسياري در روند پژوهش

ها بر اين راه، بـه اثبـات خواهـد    ويژه خراسانيرفتارهاي تاريخي راه ابريشم و مديريت ايرانيان، به
  1.رسيد

  
هـنتيج

آسياي مركزي يا خراسان بزرگ كه از نخستين خاستگاه هاي تمـدن  ايران، چين، هندوستان، 
جهان و كانون شگفتي هاي انديشه هاي انساني مي باشند، از روزگار باستان با مجموعه اي از راه 
. هايي كه توسط مردمان گوناگون براي برقراري پيوند با يكديگر سـاخته شـده بـود، آشـنا بودنـد     

ها، جا كه اين سرزميناز آن. گي تمدن هاي تاريخي اين مناطق استديرينگي اين راه ها به ديرين
هاي كهن بوده، تمامي راه هاي پيونـدي كـه   ها و فرهنگمركز جغرافيايي تمدن در به ويژه ايران

شد گذشت و انگيزه ميهاي باستاني را در خاور و باختر به هم مي پيوست، از اين مناطق ميتمدن
ه راه ابريشم، افزون بر ارزش منطقه اي و قومي، از ديـدگاه جهـاني نيـز نقـش     ويژها، بهتا اين راه

  .بسياري داشته باشد
هـاي پديـداري و داد و سـتدهاي    همگرايي طبيعي و جغرافيايي، همجوشي ساكنان در جنبش

اي بـوده اسـت كـه     ها به گونـه در اين سرزمين) اكولوژيك(شناختي هاي بوماقتصادي و همساني
رفته و هر زمان كه اي به شمار ميي يگانهي پيكرههاهاي باستاني چون پيوستگي پيراهي شبكه
هاي سياسي و نظاميِ برآمـده از واگـردان سـاختارهاي گونـاگون     اي مانند سازههاي بازدارندهسازه

ها با شـتاب  ي راهحكومتي براي برقراري پيوندهاي ميان اين سرزمين ها وجود نداشت، اين شبكه
سـاختمان طبيعـي و   . سـاخت ي طبيعي پيونـدهاي هماننـد را برقـرار مـي    هم پيوسته، به گونه به

جغرافيايي خراسان بزرگ و ايران زمين، دشت ها، جنگل ها، كوه هـا، رهگـذرها و گـذرگاه هـاي     
  .ها را نشان مي دهدي راههاي پيوندي و شبكهرودها بهترين راه
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. هاي تمدني استي كانونها، نشانگر پيوند نسبي همهزمينآمده در تاريخ اين سرهاي پديدراه
كه دانش و صنعت تازه توان تغيير گذرگاه هاي گذشته را داشته است، ولي جايگـاه خـاك و   با اين

آب و هواي مناطق گوناگون، راه هاي تازه را بيشتر در همان گـذرگاه هـاي پيشـين نگـاه داشـته      
هاي گذشته و كوتـاه سـاختن برخـي    اي دشواريدر رفع پارهاست و برتري و نوآوري در آن، تنها 

وجـود  . هاي باستاني همـاهنگي دارد ها با راهها بوده و بر روي هم جهت آنكردن راهها و فنيپيچ
هـا در  هاي تازه، بيانگر ايـن اسـت كـه ايـن راه    هاي باستاني درگذرگاه راهشهرهاي تاريخي و تپه

  . ه شده اندهاي كهن ساختراه همان گذرگاه
از يك سو و ايـران، سـوريه و   ) آسياي ميانه(هاي تاريخي چين، هندوستان، خراسان بزرگ راه

كه پايتخت و شهرهاي بزرگ هخامنشـيان را  » شاهي«آسياي صغير از سوي ديگر و نيز راه هاي 
  .به يكديگر پيوند مي داد، از دوران باستان شهرت جهاني داشته اند

نيـز  » راه ادويـه «و » راه ابريشم«هاي بازرگاني ارزشمندي چون گذرگاههمچنين مي توان به 
. بـه هـم پيونـد مـي داد    ) در خراسان بزرگ... (اشاره داشت كه خاور و باختر را از ايران، ورارودان 

دانــان و نگــاران، جغرافــيهــرودوت، گزنفــون و اســترابون در روزگــار كهــن و بســياري از تــاريخ
هاي بعد به بيان چگونگي اجتماعي و اقتصادي خاور زمين پرداخته اند، به جهانگرداني كه در سده

  1.اي داشته اندها نگرش ويژهها و ارزش و نقش پيوندي آناين راه
-هاي جغرافيـايي و سرچشـمه  ها كه در بسياري از نوشتههاي كهن در اين سرزمينگذرگاه راه

-ي دوگانگي ديدگاهها اشاره شده، با همهآنهاي خاورشناسان به هاي ايراني و اسالمي و بررسي
دهنده به جغرافياي هاي اصلي شكلهاي اين منطقه يكي از سازهها، بيانگر اين نكته است كه راه

  .انساني شهرنشيني آسيايي بوده است
انسـاني از   –ي طبيعـي هاي خراسان بزرگ در پيوند با راه هاي دروني فالت ايران به گونهراه

گيري مردمان منطقه بـوده اسـت، امـروز نيـز بـا وجـود       پيش پديد آمده و مورد بهره هزاران سال
هاي گذشـته، حمـل و نقـل كـاال و مسـافر      فناوري پيشرفته، در بسياري از جاها در همان گذرگاه

  .انجام مي شود
  

                                                 
  ).1375تابستان(14، ش 5فصلنامه مالعات آسياي مركزي و قفقاز، س» احياي راه ابريشم«موسويرسول  1
 



آمـایش و تـوسعه پایـدار 21
13

١٢ 
 

ي حاضر، تعيـين نقـش راه در   هاي گوناگون تاريخي تا دورههاي زيستي ساكنان آن در دورهشيوه
  .دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و نيز باليدن هويت فرهنگي اشاره كرد

-تعريـف  ايهاي منطقههاي پژوهشري از دستاوردگيشناسي و بهرههاي باستانفرايند كاوش
بـا چنـين دسـتاوردهايي نسـبت     . هـا داشـته اسـت   شده در گذشته، تأثير بسياري در روند پژوهش

ها بر اين راه، بـه اثبـات خواهـد    ويژه خراسانيرفتارهاي تاريخي راه ابريشم و مديريت ايرانيان، به
  1.رسيد

  
هـنتيج

آسياي مركزي يا خراسان بزرگ كه از نخستين خاستگاه هاي تمـدن  ايران، چين، هندوستان، 
جهان و كانون شگفتي هاي انديشه هاي انساني مي باشند، از روزگار باستان با مجموعه اي از راه 
. هايي كه توسط مردمان گوناگون براي برقراري پيوند با يكديگر سـاخته شـده بـود، آشـنا بودنـد     

ها، جا كه اين سرزميناز آن. گي تمدن هاي تاريخي اين مناطق استديرينگي اين راه ها به ديرين
هاي كهن بوده، تمامي راه هاي پيونـدي كـه   ها و فرهنگمركز جغرافيايي تمدن در به ويژه ايران

شد گذشت و انگيزه ميهاي باستاني را در خاور و باختر به هم مي پيوست، از اين مناطق ميتمدن
ه راه ابريشم، افزون بر ارزش منطقه اي و قومي، از ديـدگاه جهـاني نيـز نقـش     ويژها، بهتا اين راه

  .بسياري داشته باشد
هـاي پديـداري و داد و سـتدهاي    همگرايي طبيعي و جغرافيايي، همجوشي ساكنان در جنبش

اي بـوده اسـت كـه     ها به گونـه در اين سرزمين) اكولوژيك(شناختي هاي بوماقتصادي و همساني
رفته و هر زمان كه اي به شمار ميي يگانهي پيكرههاهاي باستاني چون پيوستگي پيراهي شبكه
هاي سياسي و نظاميِ برآمـده از واگـردان سـاختارهاي گونـاگون     اي مانند سازههاي بازدارندهسازه

ها با شـتاب  ي راهحكومتي براي برقراري پيوندهاي ميان اين سرزمين ها وجود نداشت، اين شبكه
سـاختمان طبيعـي و   . سـاخت ي طبيعي پيونـدهاي هماننـد را برقـرار مـي    هم پيوسته، به گونه به

جغرافيايي خراسان بزرگ و ايران زمين، دشت ها، جنگل ها، كوه هـا، رهگـذرها و گـذرگاه هـاي     
  .ها را نشان مي دهدي راههاي پيوندي و شبكهرودها بهترين راه
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. هاي تمدني استي كانونها، نشانگر پيوند نسبي همهزمينآمده در تاريخ اين سرهاي پديدراه
كه دانش و صنعت تازه توان تغيير گذرگاه هاي گذشته را داشته است، ولي جايگـاه خـاك و   با اين

آب و هواي مناطق گوناگون، راه هاي تازه را بيشتر در همان گـذرگاه هـاي پيشـين نگـاه داشـته      
هاي گذشته و كوتـاه سـاختن برخـي    اي دشواريدر رفع پارهاست و برتري و نوآوري در آن، تنها 

وجـود  . هاي باستاني همـاهنگي دارد ها با راهها بوده و بر روي هم جهت آنكردن راهها و فنيپيچ
هـا در  هاي تازه، بيانگر ايـن اسـت كـه ايـن راه    هاي باستاني درگذرگاه راهشهرهاي تاريخي و تپه

  . ه شده اندهاي كهن ساختراه همان گذرگاه
از يك سو و ايـران، سـوريه و   ) آسياي ميانه(هاي تاريخي چين، هندوستان، خراسان بزرگ راه

كه پايتخت و شهرهاي بزرگ هخامنشـيان را  » شاهي«آسياي صغير از سوي ديگر و نيز راه هاي 
  .به يكديگر پيوند مي داد، از دوران باستان شهرت جهاني داشته اند

نيـز  » راه ادويـه «و » راه ابريشم«هاي بازرگاني ارزشمندي چون گذرگاههمچنين مي توان به 
. بـه هـم پيونـد مـي داد    ) در خراسان بزرگ... (اشاره داشت كه خاور و باختر را از ايران، ورارودان 

دانــان و نگــاران، جغرافــيهــرودوت، گزنفــون و اســترابون در روزگــار كهــن و بســياري از تــاريخ
هاي بعد به بيان چگونگي اجتماعي و اقتصادي خاور زمين پرداخته اند، به جهانگرداني كه در سده

  1.اي داشته اندها نگرش ويژهها و ارزش و نقش پيوندي آناين راه
-هاي جغرافيـايي و سرچشـمه  ها كه در بسياري از نوشتههاي كهن در اين سرزمينگذرگاه راه

-ي دوگانگي ديدگاهها اشاره شده، با همهآنهاي خاورشناسان به هاي ايراني و اسالمي و بررسي
دهنده به جغرافياي هاي اصلي شكلهاي اين منطقه يكي از سازهها، بيانگر اين نكته است كه راه

  .انساني شهرنشيني آسيايي بوده است
انسـاني از   –ي طبيعـي هاي خراسان بزرگ در پيوند با راه هاي دروني فالت ايران به گونهراه

گيري مردمان منطقه بـوده اسـت، امـروز نيـز بـا وجـود       پيش پديد آمده و مورد بهره هزاران سال
هاي گذشـته، حمـل و نقـل كـاال و مسـافر      فناوري پيشرفته، در بسياري از جاها در همان گذرگاه

  .انجام مي شود
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