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   مقدمه

 ها  راه  اين با استفاده از و  هستند  اقوام  در ميان و فرهنگي   اقتصادي  مبادالت  انتقال هاي ها، كانال راه
  .اند  خود پرداخته  و معنوي  مادي وردهايا و دست  تجربيات  تبادل ها به تمدن
   باستاني  راه اين.   است ها شده  وارد افسانه  دنيا بود كه  معروف هاي  نيز از شاهراه م ابريش راه  

 و   و بازرگانان بود  يكديگر پيوند داده  را به  شرق و غرب هاي  كيلومتر تمدن٨٠٠٠   طولبه
  يقرا نيز از طرخود ...   و ، باورها و مذاهب  بر تجارت ، عالوه  سال  هزاران  در طي باك  بي مسافران

اين جاده بر همديگر    و غربشرقواقع در   هاي  تمدنگذاريتأثيرموجب  و   داده  انتقال  جاده اين
  .  است  مانده  نيز بر جاي  تاكنون  كه وردها و تأثيراتيا دست، اند شده   آنان  و پيشرفت  تكامل باعثو 

   هميشه.  است  بالشگرد و تدمر بوده ون چ  شهرهايي  و افول دايش پي  باعث  جاده وجود اين  
 ؛  است  بوده ، رقابت  و روم  ايران  چون ، بزرگ هاي  قدرت ، بين  اقتصادي  شاهراه  بر اين بر سر تسلط
  . انكار بود شد، غير قابل  عايد آنها مي  جاده  از اين  كه زيرا نفعي
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 . باز باشد  هميشه  جاده ، اين  سياسي فات اختال رغم شد تا علي  مي ، باعث  ابريشم  راه سوددهي  
   اين  و مسافران  بازرگانان  براي  زيادي  مسير، تسهيالت  در اين  روند تجارت ة ادام ها براي دولت
  . كوشا بودند  راه  اين  و امنيت  و در حفاظت  در نظر گرفته جاده
   اروپاييان  مستقيم ، و ارتباطم١٤٥٣   در سال هنيط قسطن ، فتح  جديد دريايي هاي اه ر با پيدايش  

   و عدم  چين  غرب  راه  شدن  آمريكا و بسته ة قار  جديد و كشف هاي  راه با شرق دور از طريق
   از اين  تجارت هش كا ، باعث ة ابريشم جاد  از طريق  با غرب ها براي برقراري ارتباط چيني  تمايل

  . داد  خود را از دست  اهميت  ابريشم  راه تدريج  به. مسير گرديد
  

    ابريشمة جاد  جغرافيايي موقعيت

، آغاز   بوده  چين  پايتخت  كه » آن- چانگ«  ، از شهر بزرگ  ماندهجا به  هاي  نوشته  طبق  ابريشم ةجاد
يك  در حدود   نيز جمعيتي م٧٠٠   بود و در سالي بزرگ پايتخت،  م.ق٢١٠   شهر در سال  اين.شد مي

   مناسب هاي  جاده شدند، از طريق  مي شهر خارجاين  از   جسور كه مسافران.   نفر داشت ميليون
 تا ٤٠٠ در حدود  اي فاصله .كردند ، عبور مي گذشت  مي  توت يها  و باغ  مزارع  از ميان  كه چين
  حفاظتمورد كه    جاده اين. رفتند  مي  غرب سوي به » وي«  ة كيلومتر را در امتداد رودخان٤٨٠
   وي ة رودخان  باالي ة، از در  ابريشم  راهان مسافر.شد ه ميناميد    سلطنتي  شاهراه ها قرار داشت چيني
 و از  غربي  شمال از راه. رسيدند  مي »هوانگ« ة رودخان پيچيدند، تا به  مي غربي  شمال سوي به،  گذشته
،   داشت  طول كيلومتر٣٢شد و در حدود   مي ده نامي » شان-نان«   كه  كونلون يها  كوه ة دنبال طريق

  .كردند عبور مي
  آنان. كردند  مي  تهيه  كوهستاني يها  مورد نياز خود را از يخچال ، آب  قسمت  در اين مسافران  
 ط ارتبا  باريك  راه اين. شدند  مي  بزرگي ةواح  وارد» كانسو داالن«   و از طريق  شان-  نان هاي از دامنه
 را  ها ي چين كه چنان بود،   زيادي  اهميت  داراي  جهت  همين  و بهكرد  را ميسر مي  شرق و غرب ميان

ها   راه  اين  حفاظت  براي ييها  دهند، و برج  گسترش  منطقه  را تا اين وادار كرد تا ديوار بزرگ
   امن  منزلگاه  آخرين ، كهشدند  وارد مي» تونهوانگ« شهر   بهه واح  اين  از طي  پس مسافران .بگمارند
  . بود  طوالني ة جاد در اين



 

  

41   جادة ابريشم

  

   حساب  به  جهان  خشك  از مناطق  يكي ، كه گذشت  مي »تاريم«  ة حوض هاي  ديگر از بيابان راه  
  » كوان-يومن«  بر سر راه.  قرار دارد آنجا كيلومتر در ٩٦٠   وسعت  به »تاكالماكان«  آيد و صحراي مي
سراسر از ... «:   است  نوشته  بيابان ماركوپولو در مورد اين.  قرار دارد»نر لپ«   نمكي بان، بيا»كرال«تا 
   هيچ  راه در اين...  شود  نمي  يافت  در آن  خوردني  چيز  و هيچ  شده  ساخته  ني هاي ها و دره تپه
   موانع با وجود چنين ١.»... كنند  پيدا نمي  تغذيه  براي جا چيزيشود، زيرا در اين  پيدا نمي وريجان

   فروش  دور به هاي  خود را در سرزمين خريدند تا متاع  مي  جان  خطرها را به  اين ، بازرگانان طبيعي
رسيدند و از   مي »لوالن« شهر  كردند، به  عبور مي  و علف آب  بي  راه  از اين  كه مسافراني .رسانند
  .شدند  شهر كاشغر وارد مي  به رفتند و در امتداد آن  كرال مي آنجا به
   راه ، اين  راهزنانة از حمل  ماندن  خاطر در امان ، به  بيشتر مسافران  بود كه  جنوبي  ديگر، راه راه  
 شهر   و از طريق  كرده  حركت » كوان- يانگ« از  آنان. گزيدند دشوارتر بود، برميعبور از آن   را كه

   صحراي غربي  در جنوب ند، كهرسيد  مي  ختن  به » شان-كونلون«  يها  و كوه » شان-انن«
.  بودند  با يكديگر در ارتباط هايي  گذرگاه  از طريق  راه  مسير اين شهرهاي.   قرار داشت كالماكانتا
   راه  از اين  در زمستان دادند كه  مي  ترجيح  مسافران  جهت  همين  بود و به  كم  منطقه  در اين آب

  . نمايند  حمل  يخ صورت بهرا نياز خود   مورد  تا آبعبور كنند
   طريقتوانستند از  مي  مسافران ، كه  قرار داشت  در موقعيتي  جغرافيايي  از لحاظ شهر ختن  

   راهي  همان تقريباً اين. ( بروند  ايران  يارغند به و يا از طريق كشمير و هند   به قوروم  قره كوهستان
  ٢.)  است  شده  كشيده  در امتداد آن  و پاكستان  چين ، ميان قوروم  قره  نوين  شاهراه  كه است
   به  بودند يا قصد رفتن  ايران  و ماوراءالنهر و يا راهي  فرغانه  عازم  كه  جسوري مسافران  

غند و  يار توانستند از طريق د را داشتند، مي قرار دار  يا پاكستان افغانستان در   اكنون  كه شهرهايي
 شوند   و پاكستان  وارد افغانستان ش هندوك هاي  پامير و كوه  كوهستان  از طريق، ياكاشغر سفر كنند

 هند سفر  توانستند به  مي  راه  از اين  همچنين. شوند  وارد ايران  رفته  بلخ  به  كرده  خود را كج و يا راه
  .كنند
  يها  كوه ، از طريق شدند، بعد از تونهوانگ  مي سفر  عازم  شمالي  راه  از طريق  كه مسافراني  
   شهر عازم رفتند، و از اين  مي »هامي« شهر   طرف  قرار دارد، به  كنار صحراي گبي  كه  شان-پي
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 .شدند  مي  وارد شهر بشباليغ اش بالخة درياچ ، نزديك  زونگاري  شكاف  از طريق  سيبري نواحي
   كاال، بهة مبادل  و يا برايرسيدند  كاشغر مي شهر و آقسو و سپس  ه قر  به  از شهر تورفانطور همين
   مناسبي  خود، نقطة  طبيعي  موقعيت  لحاظ  به شهر تورفان. شدند  رهسپار مي » كول ايسيك« ةواح
، در يارغند و   تاريم ة حوز  و جنوب  شمال راه.  رفت  ميشمار بهها   كاروان  به  دزدانة حمل براي

   علت  به  بود و كاروانيان  دريا واقع  متر باالتر از سطح١٧٠٠   ناحيه اين. رسيد  يكديگر مي هبكاشغر 
   رودهاي  پست  وارد سرزمين كردند و سپس  عبور مي  منطقه  از اين  با احتياط  عميق هاي وجود دره
 در كنار   كه شد و شهرهايي  مي  خوانده  غربي  تركستان نام به   ناحيه اين. شدند  مي  و جيحون سيحون

   و ثروت  گسترش ، رو به  ابريشم ة جاد  تجارت ة بودند، در ساي  آمدهوجود به دو رود مشهور  اين
  .نهادند
  ة و جاد رفت  ميشمار به هند   ورود به ة درواز رفتند كه  مي  بلخ  هند، ابتدا به  عازم مسافران  
.  تسخير هند را در سر داشتند  آرزوي  بود كه  قدرتمندي  سالطين هاي  لشكركشي شاهد، هند- بلخ
  . بود  در شرق ايران  بودايي  مهم يها  شهر از كانون اين

   خود مورد توجه شتران ها و  اسبةواسط به بود،   خوقند واقع  كاشغر به  بين  كه شهر فرغانه  
شد و   آسيا مي- اروپا ةارد جلگ وگرديد  مي  خارج  مسافر از فرغانه چون.   قرار داشت ها چيني
 و  دور كند خطر را از تن پر هاي  و كوهستان  گرم  صحراهاي سفر  رنجفرغانه در  توانست مي

  . شود  ايران  فالت  راهي  و سپس شهر بنمايد  در اين استراحتي
ور از  از عب  پس.شدند  كشور مي وارد اين سمرقند و بخارا  ، از طريق يران ا  عازم مسافران  

 وارد  ، زاگرس يها  و كوه  ايران غربي   جنوب  و از طريقندرسيد  مي  اكباتان  البرز، به كوهستان
  ، تيسفون ، سلوكيه  بابل  چون  خود از شهرهايي  مقصد نهايي  به  و با توجهدندش  مي النهرين بين

  .رسيدند ، ميشد  مي  شمرده  ابريشم ة جاد يها كاال  براي ييها  ايستگاه  كه  و انطاكيه  حلب  به گذشته
   به  كه رفت  مي  سوريه  صحراي  به راهي. شد  مي  تقسيم  دو شاخه  به  ابريشم  راه ،در سلوكيه  

   حمل  ابريشم ة جاد  خشكي  از راه  كه  و كاالهاييرفت  مي  مديترانه رسيد و از اينجا به شهر پترا مي
   روم امپراتوري   به شد و سپس  مي  فرستاده  اسكندريه  به  ادويه ه را  كاالهاي  بود و همچنين شده
  .رسيد مي
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 آنكارا و   به  آناطولي  و از راه رفت  مي  تارسوس به نينوا   و از طريق  خارج سلوكيه ديگر از  راه  
 بود   واقع يترانه در كنار مد  هم  آن كه سارد   يا به؛شد  مي  منتهي  سياه  در كنار درياي  به سينوپ سپس
،   شده  اشاره يها راه. شد  مي متصل   به افسوس  تارسوس نيز از طريق ديگر   راه البته. رسيد مي

 اروپا   به  و مديترانه  سياه  درياي  صغير و از راه ، آسياي النهرين  بين  را به  ابريشم ة جاد كاالهاي
  .درسان مي

 خزر   درياي  شمالي  قسمت ، از طريق  سياه  درياي  به ع سري  رسيدن  براي  از مسافران بعضي  
 يا   سيبري  به  قصد عزيمت  كه  هم مسافراني .رسيدند  مي  سياه  كنار درياي  به  و سپس  باكو رفته به

   شكاف  و از راه  رفته  آلتايي  كوهستان  به  گبي  صحراي  از راه يب از گ  از خروج اروپا را داشتند، پس
   به  مسير دشت از همانشدند و   مي  قرقيزستان هاي ، وارد دشت  رسيده  بالخاش ة درياچ  به گاريزون

 - اروپا  مسير استيپي اين. رفتند  اروپا مي  دريا به  و يا از طريق  قسطنطنيه  و از آنجا به رفته   كريمه
  .شد  مي آسيا شمرده

  :داند  ميقسمتار  را چه  ابريشم  اصلي هاي  نيز، جاده هودسون  
  . رفت  مي كيانگ  سين  در پامير و مرز كنوني  غرب  به  كه اي  جاده-١
 سمرقند   به  شمالي ة شاخ شد، كه  مي رسيد و دو شاخه  و سغد مي  مرو و بلخ  از پامير به اي  جاده-٢

  . رفت  مي  بلخ  به  جنوبي ةو شاخ
  .رسيد  مي ني در عراق كنو  و تيسفون  سلوكيه  از مرو به-٣
  ٣. رفت  مي  روم  به  از سلوكيه-٤

   به  مواقع ند، اما بعضي قرار داشت  مورد استفاده  سال هزارها  مذكور، در طول يها  راه البته  
 و يا   شده  گشوده  جديدي يها  و راهكرد  مسيرها تغيير پيدا مي  اين،  طبيعي  و گاه  سياسي داليل
 از   ابريشم راهبه داليل سياسي ،   ايلخانان  در دوران كه چنان. گشت مي   متروك  قديمي هاي جاده

  .كرد تبريز عبور مي
   كاالهايي.كند  مي  تطابق  ابريشم  باستاني يها ، با راهها  مغول  دوران در   ابريشم ة مسير جاد البته  
 و   هامي سمرقند و تاشكند به، مرو،  ، ري  تبريز، قزوين رسيد، از طريق  مي  ايران  از اروپا به كه

   فرستاده  هوانگ  و توننر ، لپ ، كاشغر، ختن  و بدخشان لخ ب  مرو به  و يا از راه رفت كانسو مي
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 و بعد اروپا   طرابوزان  و سپس ، ارمنستان  آذربايجان  مسير به  از آن  مشرق هم  كاالهاي.شد مي
  . رفت مي

 كشمير،  راه:  بود  طريق رسيد از سه  مي  چين  به  از عربستان  كه  هم هايي ، راه  ساسانيان ةدر دور  
  .  مغولستان  راه و ختن راه
  

    ابريشم ة مسير جاد شهرهاي

  ، از زمان  باستان ةاز ازمن. شوند  مي  محسوبها  كشورها و تمدن  اقتصادي  و حيات ها، شريان راه
   توأم  پيشرفتة  وارد جهان  كه تاكنون،   و ملل  اقوام  بين  ابتدايي صورت به   اقتصادي  مبادلة گيري شكل

   فراوان  اهميت  داراي  دريايي  و چه  زميني  چهها ، راه ايم  شده  سياسي- تر اقتصادي  پيچيده با روابط
 و يا   خشك  در صحراهاي  گستردهيها  كانال  اين ، از طريق  توليد شده زيرا كاالهاي.  و هستند بوده
 با   سال  هزاران در طيگوناگون    اقوام.رسد  مي كنندگان  مصرف دست به پرخطر،  يها وهستانك

  .نمودند  مي  يكديگر را برطرف  و اقتصادي  معيشتي ، نيازهاي  خطوط  از اين استفاده
   انتقال ة غير از وظيف  ناميد، به  اقتصادي يها  را شاهرگ  آن توان  مي  كه، اصلي هاي جاده  

 از   مختلف  ملل.اند  كرده  نيز بازي  و زبان ب، مذه  فرهنگة در زمين  انتقالي ، نقش  اقتصادي كاالهاي
 اختيار  در  جهانگير براي ها، سالطين  جاده همينطريق از .  شدند  يكديگر مرتبط ها به  جاده طريق
  .اند  كرده شيلشكركجا  بدان ديگر كشورها،  هاي  و سرمايه  اقتصادي  منابع گرفتن
   كه گشت  مسير مي  اين  در طول  شهرهايي  آمدنوجود به  ، باعث  تجاري  راه  يك  شدن كشيده  
  .شد  مي  فرهنگي - اقتصادي ة مبادل يها  كانون  به  و تبديل  پيدا كرده  گسترش  زمان در طي
 ة مسير جاد شهرهاي  در  كه شناسي  باستان يها حفاريدست آمده از  هاي به مدارك و كتيبه  
 مسير قرار   در اين  كه  در شهرهايي  تجارت ، از رونق  شده انجام...   پالميرا، نسا، مرو و ، چون ابريشم
  .دهد خبر ميداشتند، 
 ،ماندند  مي  باقي  باز و فعال افتاد، همچنان  اتفاق مي  كه هايي  جنگ رغم ، علي  تجاري يها راه  

  شد تا امنيت  مي ند، باعثدبر  مي  از تجارت  درگير جنگ  طرفين  كه  نفعي و  اقتصادي زيرا مصالح
  . برقرار بماند ها راهاين در 
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  ة واسط  يك عنوان  بود، به  واقع  شرق و غرب جاري ت  بر سر راه  اينكه  علت  نيز به ايران  
 بر سر كار آمدند مسير   ايران در  كه  مختلف هاي  سلسله در طي. برد ، سود مي  ابريشم  از راه تجاري
   از تورفان  بود كه  باستاني  راه  نيز همان  پارت  در دوران  ابريشم مثالً راه.  تغيير نكرد  باستاني  راه اين
 باختر را ، ديگر  و راه رفت  و هند مي  بگرام  به ، راهي  شده رسيد و از باختر دو شاخه  باختر مي به
،   شده ، دو شاخه  و باز در بيستونكرد  مي  وصل  و بيستون  و همدان د دروازه، ص) انطاكيه( مرو  به

  . رفت  پالميرا مي  به  سلوكيه  ديگر از طريق  الحضر و راه سوي به  راهي
   شده  اشاره  در عهد اشكانيان  ابريشم ة جاد  دو راه ، به  ايزيدور خاراكسي  راهنماي ةنقشدر   
 و   سلوكيه  يعني  فاروس  تا جنوب  و سپس  در زوگي  و مرز پارت  تا فرات يهنطاكا  از يكي«:  است
 و هند   افغانستان  طرف  به  جنوب سوي به و بعد   و مرو رفته  و ري  همدان  به  شمال سوي به  سپس

  ن و تركمنستا  و تورفان  و تاشكورگان  مرو و بلخ  سوي  ديگر تا آن ة و شاخ٤»داد تغيير مسير مي
  ٥. است رفته  مي  خود چين  و سپس چين
 از   ابريشم ة جاد  كهنويسد  مي يان اشكان  در زمان  ابريشم  نيز در مورد مسير تجاري  گروسه نهر  
، وارد   گذشته  مينيچ  و شهر ميرابليس ، از فرات  شده  شروع ، روميان  سوريه  پايتخت انطاكيه

 و شتگذ و مرو مي)  دامغان ( پليس ومو هكات)  ري (  و راجس اتان، از اكب  شده  اشكانيان امپراتوري
   و تاشكورگان  جبال هاي  پامير و دره د و از آنجا بهيرس  مي  هند است  به  متعلق كه)  بلخ (  باختران به
ر آنجا  خود را د  كاالهاي داران   و ساير كاروان  سوريه  راه يان بود و كاروان  سنگي  برجي ، كه رفت مي

  ةدر كاشغر، جاد. ندفتر  كاشغر مي ة در  طرف  عليا، به  جيحون ة در حوز كردند و سپس  مي مبادله
   طرف  به  جنوبي راه.   جنوب  طرف  به  و راهي  شمال  طرف  به شود راهي  مي  دو قسمت ابريشم

 -رسيد و در توئن  مير بودن لپ  در  لئوالن نشين در سلطنت   كه  و ميران  ختن يارغند و سپس
 كوچا   به  شمالي راه. رسيد مي   نگاه-  شهر چانگ  به  و سپس پيوست  مي  هم  به  دو جاده  اين هوانگ
  ٦.رسيد  مي)  هوانگ  توئن  در مغرب لوالن ( شهر و لئوالن  و قره
   گشتن دست ه ب  و دست جايي ه، نشانگر جاب  گروسه  توسط  شده  اشاره  شهرها و راه  به توجه  

 در ، بود  روميان  تسلط ، تحت  روزگار اشكانيان  به  حلب كه چنان. است   مختفهاي شهرها در زمان
 از   بعد يكي  در روزگاران  كه  يا بلخ؛  قرار داشت  نفوذ ايرانيان ، تحت  هخامنشي  در دوران كه حالي
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در مسير . گرديد محسوب مي هند  رهاي، از شه  پارتيان  زمان شد، به  مي  شمرده  ايران شهرهاي
   و پرجمعيتي  بزرگ  شهرهاي  به ، تبديل  تجارت ة در ساي  كه پديدار شد  مذكور، شهرهايي هاي راه

، با   مرور زمان ، مشهور شدند و يا به  اقتصادي هاي  و قطب  تجاري هاي  پايانه عنوان بهگشتند، و 
 پالميرا و يا  كه چنان.  رفتند  از بين  مرور ايام  افتادند و به رونق، از   و اقتصادي  سياسي تغيير شرايط

 از   شهرها، نشان  اين  عظيم هاي  بودند، نابود شدند و تنها خرابه  سوريه  صحراي بخش  زينت پترا كه
  . دارد  آنان  و عظمت رونق
، خبر از  است  اي  منطقه نمايانگر  هر يك  كه  كاالها و محصوالتي ها و بقاياي  سكه  به توجه  
 آنها   و حجم  مبادالت  و كيفيت  چگونگي  ما را به  مدارك  همين. دارد  آنان  و رونق  تجارت عتوس
  .شود  مي ، رهنمون  زمان  شهرها در طي  اين  يا ركود اقتصاديرونقو 

  ةدهند  ، نشان  كه اكس و خار يا سلوكيه   در شوش  پيدا شده هاي سكه   به توان  مي  مثال عنوان به  
   آخرين عنوان به   نواحي  زيرا اين٧. كرد  اشاره، است  ايران  غرب  در منطقة  وسيعداد و ستد

   منطقه  ايني از شهرها قيمت  گران شدند و كاالهاي  مي  شمرده  ادويه  و راه  ابريشم ة جاد هاي پايانه
   بعضي  وضعيت  به  كه  نيست مناسبت  بي بنابراين. شد ي م  فرستاده  و روم  صغير، اسكندريه  آسياي به

  .اي كوتاه شود اشاره   ابريشم ة در مسير جاد  مهم از شهرهاي
  

    تجاري  مهم شهرهاي

  هاي جاده. ه بود رشد رسيد  به  تجارت ة در سايو   واقع  سوريه  شهر در صحراي  اين: انطاكيه
از    بزرگ هاي كارگاه. رسانيد  شهر مية درواز ها را به كاروان متر،   ده  عرض  به اي  شده سنگفرش

   مربوط هاي ، در صنف وران  از پيشه  و هر كدام  شهر وجود داشت  در اين فلزكاريو   بافندگيقبيل 
 ماوراء   و تجارت رفت  ميشمار به   ابريشم ة جاديپاياننقطة  شهر   اين.كردند  مي  خود فعاليت به

  .  خود داشت  نظارت تآسيا را تح
  ة، در نتيج  ميالدي  اول ، بعد از قرن  مشهور است  نيز در تاريخ  تدمي نام به   شهر كه  اين:پالميرا  
   بازرگانة  مورد استفاد  تازه يراهبه مثابة  و   آسيا پديد آمده  در مغرب  پارتيان دست  عراق به فتح

 شهر، اكثر   اين  تجاري خاطر موقعيته  ب. بود  واقع  شام ايي صحر  راه ة شهر بر نيم اين.  قرار گرفت
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   گوارا و معدني هاي  و آب  جغرافيايي موقعيت«.  داشتند  اشتغال  تجارت  بودند و به  بازرگان  آن مردم
 از   كه  كااليي  بود، بلكه  كرده  شرق و غرب  كااليداد و ستد   محل  فقط  شهر را نه ، اين تدمي
   گرفتن  شهر با پايان  اين  رونق٨. »گذشت  نيز از آنجا مي رفت  مي  شمال سوي به   جنوبي انعربست

   اين  خاموشي ، باعث  تازه  تجاري يها  و راه  رفت  كشور، از بين  اين  معروفة ملك، زنوبيا حكومت
  .شهر گرديد

 قرار   روميان  زير حمايت دي ميال  اول در قرن. شد  مي  شمرده  سوريه  مهم از شهرهاي :اپتر  
   كه  قرار داشت  شهر در موقعيتي اين.  رفت  ميشمار به   قلمرو روميان  حايل عنوان به و  داشت
  اين. كردند  مي  استراحتآنجارفتند، در   مي  شمال سوي به خود  هاي  با كاروان  كه  جنوب هاي عرب

از يك سو  داد، زيرا   خود را از دست جاري ت ، موقعيت  ميالدي  اول  دو قرن شهر در طول
ها   كاروان راه«  از سوي ديگر ، و هم»ندبود   با هند در تماس  دريايي  بيشتر از راه  رومي دريانوردان«

  ٩.»كرد بود، تغيير   تدمي  مركز آن  كه  شمالي ة منطق  طرف  به تدريج  به  غرب از شرق به
   را با عنوان  زيادي ، شهرهاي  هخامنشيان  استقرار در تصرفاتبعد ازسلوكيان يوناني  : سلوكيه  
   كيلومتري٢٤ در   كه  است النهرين  در بين  واقع  بنا نهادند، اما شهر مورد نظر، سلوكيه سلوكيه
   ابريشمة جاد  براي النهرين  در بين  تجاري راهي  شهر چهار اين.   قرار داشت  بغداد امروزي جنوب
)  اردشير به(اردشير   را ويه  آن  و نام  شهر مجدداً بنا شد  از اين بخشي،   اردشير اول  زمان رد« ١٠.بود
   و با رونق بودند  فعال  و تجار در آن بوده   بازار بزرگي  داراي  روزگار ساسانيان  شهر به اين. ندنهاد

  ١١.» شهر ثروتمند شد ، اين تجاري
 از   سلوكيان و هدف شد  ريزي  پي م.ق ٣٠٠   در سال يان سلوك توسط شهر   اين: انطاكيه  
 كيلومتر با ٣٢  كه شهر  اين١٢. بود  ابريشم ة جاد  غرب  مركزي ة نقط  به  سوريه تبديل،   آن تأسيس
 صغير   و آسياي  از ايران  كه  قرار داشت ييها  راهةمحور شبكبر    داشت  فاصله  مديترانه درياي

چهار  (  تتراپوليس نام به   از ميالد، انطاكيه  پيش  دوم ةدر سد. كردند  مي  قطع  مكان همديگر را در اين
  . بود معروف) شهر
 از مراكز اين شهر. است مادها ايران در زمان   پايتخت  نخستين  همدانيا   هگمتانه: اكباتان  
   بابل  از فتح  پس  سال  يك  به لقمتع(   مكشوفه  بابلي  لوح يك.   است  بوده  ابريشم  بر سر راه تجاري
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   باالتو داده  مردوك  ايتي  تادانو به نام به   شخصي دهد كه  مي ، خبر از وامي) كبير  كوروش دست هب
  در آگاماتانو يا اكباتانكه  سند   اين. شود  بازپرداخت  در بابل رايج   بعد با نرخي ، تا چند ماه است
   وام  دادن  و اينكه  است  قديم  در دنياي  بانكداري و  تجارت  گسترش ةدهند  نشان  است شدهتنظيم 
   تبادالت  و اين رواج داشته   زمان ، در آن كرده  ظاهراً در هر شهر فرق مي  كه،  مختلف هاي با بهره
  هاي واده خان دست ه اكثراً ب  و بانكي  صرافي  كارهاي.  است  بوده ، رايج  تجارية در كنار توسع بانكي
   و بابل  شهر اكباتان  بين  و بانكي  تجاري ة رابطةدهند  ، نشان مورد اشارهسند .  گرفت  مي  انجام يهودي
   بوده  و پسران  اگيبي  شركت نام به   بابل  بانك ترين  بزرگ  باالتو، رئيس  مردوك وايتي. (باشد مي

   محصوالت  و وجود داشت  سفالگري و سازي ه، اسلح  طالكاري ، صنايع  در شهر اكباتان١٣.) است
  .شد  مي  ديگر فرستاده  شهرها و نقاط  به آن

  .نوشتند  مي  را الري  آن ناميدند و اعراب  مي(Rhayges)   راجس  شهر را يونانيان  اين: ري  
  هاياروانسر بازارها و كا  و داراي  جبال ة مراكز منطق ترين  از بزرگ  هجري  چهارم  شهر در قرن اين

 در .  از شرق نيست  شهري،  بزرگتر از ري، بعد از بغداد  گويد كه حوقل  ابن. است  بوده متعددي
   كوچيدند و ري اطراف   شهرهاي  به  آن  شد و بيشتر مردم  فراواني  دچار آسيب  مغوالنة حمل زمان

  .  بازنگشت  روزگار پيشين ديگر به
 يا   قومس نام به و بعدها  گرديده ذكر   در منابع  پليس  هكاتم  يوناني  شهر با نام  اين: صد دروازه  
 بعد  و ايجاد كردند  در ايران  سلوكيان  كه  بوده يهاي  كلني  شهر از جمله اين.   است  شده  ناميده دامغان
 قرار   ابريشم ة جاد  شهر بر سر راه اين.   است  بوده  آنان هاي ونتگاهك س ، از جمله  پارتيان ةاز غلب
   مهم  شهرهاي  نيز از جمله  اسالمي در دوران.  بود  اهميت  داراي  تجاري  از لحاظ بنابراين.  داشت
 شهر را از   اين  پشمي هاي ، پوشاك  يعقوبي حواض ابن .شد  مي  شمرده  شرق ايران ةدر ناحي
   قومس  نام  اسالمي  در دوران١٤.  است شده ي م  ديگر فرستاده  نقاط  به كند كه  ذكر مي  البسه ترين گران
   ايالت  بر مركز اين  نام شد اما اين  البرز قرار دارد اطالق مي يها  در كنار كوه  كه  ايالت  اين كل بر

  آمد و به  مي  جبال ، در اقليم  از ري  كه  خراسان  بزرگ شاهراه«: شد  نيز اطالق مي  دامغان يعني
  ١٥.» گذشت  مي  قومس گرديد از سراسر ايالت  مي ، منتهي اننيشابور در خراس
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   و اينتوسعه يافته بود   تجارت ة و در ساي رفت شمار مي به سغد   مهم  از شهرهاي:سمرقند  
از .   وجود داشت  گسترده  شهر مزارع  در كنار اين. كرد  حفظ  مغوالن ة را تا حمل شكوهرونق و 

 بازار .شد  صادر مي  خاور زمينهاي سرزمين   به  بود كهي، كاغذ سمرقندندسمرق   توليدي  مهم اقالم
  زيرا سمرقند بندر بزرگ«.  دنيا بود  مختلف  نقاط  كاالهاي اقسامانواع و  داد و ستد شهر مركز  اين

  ١٦.»شد  مي  بالد ماوراءالنهر محسوب تجارتي
 از   از اسالمهم پس و   در قبل ا همبخار.  سغد قرار دارد  در ايالت  شهر هم  اين:بخارا  

 بعد از   در كنار بخاراي  قديم  بخاراي هاي  خرابه.شد  مي  ماوراءالنهر شمرده مهم و   بزرگ شهرهاي
  .رد شهر دا  اين  و شكوه  از بزرگي  حكايت ،اسالم
 . بودند  ابريشم ةد در مسير جا  تجاري ة، از مراكز عمد شد  برده  نام  نمونه عنوان به   كه شهرهايي  
 طور همانزيرا .   است  گرفته  صورت  نواحي ، در اين   ذكر شده  در تاريخ  كه ياسي س  حوادث عمده
   بر ديگري  يكي  با يكديگر دارند و تحول  تنگاتنگي ة و اقتصاد رابط  شد، سياست  قبالً اشاره كه

   و اقتصادي  خارجي هاي  و سياستها جنگ   چون  سياسي ، عوامل  جهت  همين  به ؛تأثيرگذار است
   بودند، منجر به  تجاري هاي  راه منيت ا  حفظ  مسئول ها كه  دولت  اين  و ضعف  و قدرت،ها حكومت
وجود  به  اي  تازه  و يا شهرهاي  شهرها گشت  يا حضيض  شكوفايي  و باعث بازرگاني  هاي تغيير راه

   باعث  كه  پل تيننو يا ظهور شهر كنستا،  برآمدند  از هيچ هكآمدند مانند شهر الحضر و بالشگرد 
 و   سوري و شهرهاي شد  مي  صغير منتهي  آسياي  به ه سوري  از صحراي كهشد    تجاري  راه تغيير
  ١٧. افتادند  از اهميت فنيقي
  

    شرق و غرب تجارت

 اقتصاد را   اساسي  ركن.  است شته دا  تنگاتنگي  رابطة اعصار، با يكديگر ة در هم اقتصاد و سياست
 و خود نيز در   بوده  واقع  سياسي  تأثير جريانات  نيز تحت  حوزه  اين كهدهد  مي  تشكيل تجارت
  .  است ها، اثر گذاشته  دولت هاي  سياست  در تعيين مقابل
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   اين ، به آن از   حاصل  و منافع  روند تجاري  داشتن  در اختيار نگه  قدرتمند براي هاي دولت  
   متوجه  كنيم يابي  را ريشهها يشتر جنگب   اساسي دادند و اگر علت  مي  زيادي مورد اهميت

  .  مشوي  مي  تاريخول در ط  اقتصادي  و مراكز مهمها  راه  در اختيار گرفتن براي تجاري هاي رقابت
از    كه  قرار داشت هايي  مورد نظر دولتاين جاده ،  ابريشم ة جاد  تجاري  موقعيت دليل به  

 از   قسمتي  و يا بستن  رقيب  كشورهاي  بر كاالهاي يهاي  تعرفه  آنها با بستن. گذشت قلمرو آنها مي
،  مراكز تجاريدر اين مسير  .كردند  مي  سياسي- اقتصادي  امتيازات  آوردن دست ه در ب ، سعي جاده
 ديگر،   از طرف  و بيزانس  از يكسو و رومي ي و ساسان  اشكاني  چون  قدرتمندي هاي  دولت بين

اما  .  را داشت  مشكل  ايند بيابانگر  با قبايل  چين در شرق نيز دولت.  گشت  مي دست به  دست
   در ايجاد امنيت ، سعي  جاده  اين  تجاري  بر منافع  وقوف  علت بهها  حكومتها،   جنگ  اين رغم علي

  . داشتند  تجارييها  و ديگر راه  ابريشم ةدر جاد
،   بنگريم  آنان ة شد  اعمال هاي سياستبه  و   بدانيم  را چين  ابريشم ة جاد اگر مبداء شروع  
   بازرگاني  براي  و تسهيالت  در ايجاد امنيت ، سعي  در چين  مختلف هاي  سلسله  كه شويم  مي متوجه

 كشور   از مرزهاي  محافظت  در حقيقت چين   ديوار بزرگ  كشيدن.اند هداشت   ابريشم ة جاد ر طولد
  .   است  افراد بيابانگرد بوده  حمالت  در مقابل  ابريشم  ترانزيتي هاي و جاده
  ازحوزة رود تاريم.  بود  چين  مرزهايشها، گستر  چيني  خارجي سياستاصول از يكي   
.  گذشت  مي  منطقه  از اين  ابريشم ده جا  اصلي يها  از راه  يكي  كه  بود  آنان ة مورد عالق  نقاطجمله
،  ، چيني  رومي يها  بودند، زيرا كاروان  واحه ، از نظر اقتصادي  آن هاي نشين  و سلطنت  حوزه اين

  .نمود  مي  جالب ها  چيني  را براي منطقه امر  ، و همين گذشت  مي  واحه  از اين  و هندي ايراني
 از   امر ناشي  و اينندكرد  بيابانگرد برخورد مي با قبايل خود،   مرزهاي  در گسترش ها چيني  
 از   هيونگ  قبايل  كردند، با راندن ها سعي چيني«.  بود  ابريشم ة جاد  بر تجارت تسلط  بر سر رقابت

  ١٨.» باشند  داشته  ابريشم ة بر جاد  مستقيم  نظارت،مغولستان
و خود ...  آورد نوها در  هيونگ  را از دست ان تورف ة، منطق  هانة، سردار سلسل لي چينگ... «  
 داد، و در   خود را بسط ، قدرت  چين  امپراتوري١٩»...  قلمداد نمود  ولي  تاريم  بين  سرزمين محافظ
  .  قرار گرفت ها يزير نظر چين، تا شهر يارغند   هان  حكومت زمان
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   در حفظ ، سعي ها  بودند و همانند چيني لط مس  راه  بر اين  نيز، ايرانيان  ابريشم ة جاد در غرب  
  . داشتند  بازرگانان  و امنيتها  راه اين

  يها  راه توانستند با بستن شدند، مي  مي  مسلط  ترانزيتي  اصلي هاي  بر جاده  كه ييها حكومت  
   بر تجارت ي متك  كه  بابل  تضعيف  مادها، براي كه چنان.  كنند  خود را اعمال ، مقاصد سياسي تجاري
  ٢٠. را بستند  ابريشم بود، راه
   جديد ساخته يها ، راه  در كنار آن.تر شد  گسترده ، قلمرو ايرانيان ها  پارس  كار آمدن با روي  

 در سراسر   مقتدر، امنيت  مركزي  حكومت  و با ايجاد يك  گشت  مرمت  قديم هاي شد و يا جاده
   بين  نهاد و تجارت  توسعه  رو به ، بازرگاني  امنيت  اين ة ساي ايجاد شد و در  هخامنشي امپراتوري

 و داد پيوند مي صغير   سارد در آسياي  را به ، شوش  سلطنتي شاهراه.   يافت  ادامه شرق و مديترانه
  مورد ها، محصوالت  جاده  اين  از طريق ايرانيان. شد  مي  متصل  ابريشم ة جاد  نيز به  از آن اي شاخه

   است  هخامنشيان  زير فرمان ، نشانگر شهرهاي  داريوش ةكتيب .كردند ياز خود را وارد و يا صادر مين
  . نيز بود  ابريشم ة جاد  شهرهاي  شامل كه

   هخامنشي امپراتوري،   داشت منشاء اقتصاديبراي مقدونيه    كه  ايران  اسكندر به ةبا حمل  
.  بودنظر او  ها نيز مد  فنيقي  نبود و سرزمين  ايران  به ها معطوف اسكندر تن  توجه البته.  شد سرنگون

 در   ابريشم  مراكز رنگريزي  كه  بود و صور و صديون  پاپيروس  مركز تجاري  كه زيرا شهر بيلبيوس
 مشهور   زيبا كه  ارغواني  رنگ  بهها  كارگاه  در اين  چيني  گرانقيمت هاي  و ابريشم  قرار داشت آن
   افراد استفاده ندترين را تنها ثروتم اي  البسه  و چنينشد  مي آميزي  روزگار بود، رنگ ن آ ايدني
بعد .  شد  ناحيه  اين  اسكندر به  جلب  شهر، باعث  در اين دست  چيره كردند و وجود صنعتگران مي

 گرديد و  وكوس سل  نصيب  و ايران  گشت  تقسيم  سردارانش  او بين  اسكندر، امپراتوري از مرگ
   فرهنگ  مروج  حكومت اين.  شد  شناخته  سلوكيان نام ، به داد  تشكيل  در ايران  وي  كه حكومتي
  . و شرق گرديد  در ايران هلنسيم
 در شرق   ابريشم  بر تجارت  شدند و توانستند نظارت  مسلط  ابريشم ة جاد  غربي ة بر نيم آنان  
 بود تا از   بر اين  سلوكيان  سعي. بودند  تجاري  در رقابت وسيان بطلم با سلوكيان.  گيرند دست هرا ب

، رها   مصر قرار داشت  بطلموسيان  نظارت  تحت  كه  فنيقي  شهرهاي  به  ابريشم  تجاري وابستگي
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 ة نقط  كه  بر سوريه  مستقيم صورت به بتوانند   بنا كردند كه  را در سوريه  شهر انطاكيه آنان. شوند
  . پيدا نمايند شد، تسلط  مي  محسوب  ابريشم ة جاد  غرب كزيمر

   نقش زيرا پارتيان.  شد  كوتاه  ابريشم  از تجارت  سلوكيان ، دست  اشكانيان  كار آمدن با روي  
، بر   از تجارت  گذشته اقتصاد پارتيان.  گرفتند  عهده  به  ابريشم ة را در جاد  تجاري گري واسطه

   در ميان  نقدينگي چون«   نداشت  چنداني  اهميت  صنعت  دوره زيرا در اين. ر بود استوا كشاورزي
شد   ايجاد نمي  صنعتي- توليدي  در كارهاي گذاري  سرمايه  براي اي  انگيزه  بود و در نتيجه  كم مردم
نياز   مورد الهاي كا  اشكانيان٢١.» بود  يا كم  وجود نداشت  در ايران  پيشرفته  صنايع  جهت  همين و به

  سود دهي   داراي  بود كه   آنان  مورد توجه  و كاالهاييكردند  مي  فراهم  تجارت از طريقخود را 
 نيز از   و اشكانيان  قرار داشت  شرق و غرب  بين  بود كه  همانند پلي  ايران جغرافياي.  باشد بيشتري

  .بردند  را مي  استفاده  امتياز نهايت اين
  آنان.   داشت  ادامه  و روميان  با سلوكيان  سياسي  اختالفات رغم ، علي  اشكانيان تجاري  ةرابط  
 حضور پيدا   و چين  ايران  دو كشور در دربارهاي  برقرار كردند و سفراي  تجاري بطها، روا با چيني

   بازرگانان اي بر اي  ويژه  نمايند و تسهيالت  خود را مستحكم  و سياسي  تجاري كردند، تا روابط
 و   دوستي هاي و هيئت«  شد  دربار دو كشور مبادله  بين  گرانقيمتي هداياي. يكديگر در نظر بگيرند

   و دوم  اول ة در سد  دو طرف ، ميان  است مدهآ   چيني  در منابع كه ها چنان  و پيشكش  روابط حسن
   مديترانهة شرق و حوز  بين  ابريشم  راهاه  تالش  اين ةدر سايو  ٢٢.» و آمد بودند  رفتدر  ميالدي
   مستقيم  از تماس  كه قرار بود  بر اين  خارجي  تجارت ة در حوز  اشكانيان  سياست٢٣.داير شد
   دو كشور از بهاي  اين  بود كه خاطر اينه  كار ب  اين  نمايند و علت ها جلوگيري  با چيني روميان
   درصدي گر با كشيدن  واسطه  يك عنوان به بتوانند   تا اشكانيان٢٤دن يكديگر باخبر نباش  كاالي واقعي

  . ببرند ، سود سرشاري  و چيني  رومي ي كاالها روي بر
   محلي  كوچك هاي  دولت  بر سر كار آمدن  باعث  چو كه ة سلسل ، سقوط  تركستان ايه ناآرامي  

  .  نداشت  جاده  اين جارت بر ت ، تأثير عميقي  و روميان  اشكانيان يها شد و جنگ
   غرب ، شهرهاي  و روميان  اشكانيان ، يعني  باستان  دنياي  بزرگ  دو قدرت  ميان يها در جنگ  
 بر   نظامية داشتند تا با سلط  سعي شد، و هر كدام  مي دست ه ب    دست  دو دولت  اين  بين ايران
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  و از سوديدست گيرند  به را   و سوريه النهرين ين، ب  ارمنستان ة منطق  اقتصادي شهرها، بتوانند توان
   بر كاالي  سنگين هاي  و تعرفه  گمرگ  دادن و يا از نمايند ، استفاده گشت  شهرها مي  اين  نصيب كه

  . بود، رها شوند  بيگانه  دولت دست ه ب  كه خود در شهرهايي
 بودند با   واقف  ابريشم ارت تج خصوص ه و ب  تجارت  بر اهميت  چون  اشكانيان كه چنان  
   و يا راه  ابريشم ة جاد  كاالهاي ة پايان عنوان به   كه ، در شهرهايي  ايران  جغرافيايي  از موقعيت استفاده
 سود سرشار از نظر   بر بردن  كاالها، عالوه  اين  به  سنگين هاي  گمرك  با بستن،شد  مي  شمرده ادويه

   خواهان  وضع  از اين  رهايي  براي  روميان.گذاشتند  فشار مي تحت را  رقيب  ، دولت اقتصادي
 شهرها و مسيرها،  ر اين بر س  بودند و مدام  ايران  غرب ةمنطق  در  تجاري  شهرهاي  گرفتن دست هب

  . برقرار بود  كشمكش  و روم  ايران بين
،   ابريشم ة جاد ة فاصل  كردن م ك  شد تا براي ، باعث  اشكانيان ة در دور  چين  اقتصادي سياست  
   كارواني يها  و كانون  يشم ة درواز  ميانة فاصل  كاهش  باعث  گشودند كه  شمال ي را در نوين راه
با .   بود هانة سلسل  با سرنگوني ، مقارن  سياست  اين  اجراي اما.  شد  در شمال  تورفان ةمنطق

 تا   تاريم ة بر حوض  و نفوذ چين  را فرا گرفت  جاده،شرق م هاي راه  ، ناامني  سلسله  اين سرنگوني
  .  رفت  بعد از بينة ده چندين
 آمد، وجود به   هان ة سلسل  رفتن  از بين  در پي  كه  محلي  كوچك هاي  دولت با پيدايش  

  باعث   بپردازند كه  سنگيني  و عوارض  نوظهور، ماليات هاي  دولت  اين  مجبور بودند به بازرگانان
  ايران«.  گرديد  در غرب  ابريشم  تقاضاي  افزايش و   غرب  از شرق به  ابريشم  صادرات كاهش
  ٢٥.»آورد  مي دست ه سود را ب خود بيشترين از امتياز بازار خريد  اشكاني
   دريايي  راه  از طريق ، دچار ركود گرديد، روميان  ناامني  علت ، به  ابريشم ة جاد  خشكي راه  

   بندر اصلي صورت  را به ، اسكندريه آگوستوس« دادند و   خود با شرق ادامه  تجارت  به، دويها
 ٢٦.»آوردشدند، در  مي لمح   مقصد روم  دريا به  از راه كه شرق   تجملي  كاالهاي ةگيرند  تحويل
  .شد  مي  فرستاده  ايران ه ب  بلخ  و از راه در هند بارگيريبنا نيز از   ايران  مورد احتياج  شرقي كاالهاي
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، در  ابريشمجادة  در مسير   واقع  محلي  كوچك هاي ، دولت  بزرگ هاي  دولت در كنار اين  
  ز قبايل ا  كه  كوچك هاي  دولت  از اين يكي.  يابند  دست  و ثروت  قدرت  توانستند، به  تجارت ةساي
  .دولت كوشاني بود،  گرديد  شرق ايران ةر ناحي د  حكومتي  به  و بعدها تبديلگرد سربلند كرد بيابان
   بزرگ  شيه-  يوئه عنوان به  آنان.  برقرار كردند  تجاري  روابط  و بخارا با چين  بلخ آنها از طريق  

   ابريشم ة از جاد  بودند بر قسمتي گذار چين خراجكه  ها كوشان. شدند  مي ها شناخته  چيني از طرف
  ، تحت  ميالدي  دوم ة، در سد  تازه  دولت اين . باز بود  هميشه  آنان  نظارت  تحت  راه. گشتند مسلط
  . زير نفوذ خود درآورد  را به يم تارة كانيشكا، حوز رهبري
 شد، اما حضور   قطع  ابريشم ة جاد  با غرب  چين  كانسو، ارتباط  داالن ها به  تبتي با يورش  
   اين  را به  نيز حضور آنان ها  گرديد و چيني  جاده  اين امنيت  اري برقر ، باعث  ناحيه اين  درها كوشان
  . كردند  قبول دليل
  ركزي م  مقتدر با دولت  دولت اين.  شدند  قلمرو آنان  وارث ، ساسانيان  اشكانيان  از سقوط پس  
 هند   بزرگ ةاد بر ج آنان. د قلمرو خود اجرا نماي  در تمام ي يكسان  سياست ، توانست  واحد و دين
  .  قرار گرفت  اختيار ساسانيان  و تاشكند تحت از نيشابور تا بلخو  شدند  مسلط
  يها  راه كهرا    و ارمنستان النهرين  كردند و بين  استفاده  روم  دولت  از ضعف  همچنين ايرانيان  
 شدند،   موفق آنان.  كردند ، تصرف رفت  اروپا مي  به  وكرد مي عبور   نقاط  از آن  غرب  ابريشم اصلي
 هند و   كشتي از طريق ةوسيل به شدند   موفق ايرانيان. آوردند خود در  كنترل  را نيز تحت دويه ا راه

  صورت بهنياز خود را   مورد ديگر اقالمو   ابريشمدر بندر كانتون  برسانند و   چين مااليا خود را به
  .كنند  ها تهيه  از چيني مستقيم
 تنها  زيرا نه.   گرفت  بيشتري  رونق  ابريشم ، تجارت  ميالدي م تا هفت  چهارم هاي هدر سد  
   نيمه  و حاكمان كشيشان   در ميان ، بلكه  باال گرفت قي شر  در دربار روم  از ابريشم  تجملي ةاستفاد

  روم.  گرديد  رايج نيز، بودند  شده  بر اروپا مسلط  غربي  روم  عظمت  از سقوط  پس  كه،بربر اروپا
  . اروپا بود  كاال براي  اين ةكنند  عرضه شرقي
  ة عرض  كه  تجاري هاي ، توافقنامه  ابريشم  بر تجارت  انحصارشان  برقراري  براي  و ايران روم  
   در شمال شهر نصيبينطي آن    كه اي نامه  مانند توافق هايي  و يا توافقنامهكرد  را محدود مي ابريشم
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با يكديگر   شد  انتخاب  غرب  در آسياي  ابريشم  براي  رسمي  مركز بازرگاني  يك  به النهرين بين
  .امضاء كردند

   جاده  اين  را در منافعديگرانخواستند   نمي  خود كه  تجاري  سياست  در پي  و ايرانيان روميان  
 در   ارمنستان  طرف  به  از سوريه را  جاده  كنند، مسير اين  و ديگر كاالها سهيم  ابريشم و تجارت
  . افتادند  از اهميت  و فنيقي  سوري ، شهرهاي  سياست  صغير تغيير دادند و بر اثر اين آسياي
   آن  و رنگرزي  ابريشم  بافت  براي  سلطنتي يها اهگ نيز كار  شرقي  روم  امپراتوري در داخل  

را  بازار   ابريشم  بيشترين  دولتي  مأموران.كردند، ايجاد شد  كار مي در آن   زنان  فقط  چيناسينا كه نام به
. ماند  نمي  باقي  ديگر ابريشمي  خصوصي  بخش كردند، و براي  مي  تهيهها  كارگاه گونه  اين براي

   قرار داشت  شاه  و شخصي  در انحصار دولت  ابريشم  و بافت  نيز تجارت  صفويه  در زمان چنانچه
   و توليد و صدور اين وارد شد  ضربه  ابريشم بر تجارت ، گرديد  دچار ضعف  صفويه  دولت و وقتي

  .  پيدا كرد كاال كاهش
   داشتند، مشكالتي  را در تصرف  تركستان  قسمت  كه  هفتالي يها  نيز با هون  در شمال ايرانيان  
   در هراس  تركان گيري  از قدرت اما ايرانيان.  گشتند پيمان   هم  خاطر با تركان  همين  و بهداشتند

   كه  را بستند و سغديان  ابريشم ة گرديدند، جاد  تركان  براي  سغديان  جاسوسي  متوجه بودند و چون
  . فشار قرار گرفتند  بود، تحت  بر تجارت  اقتصاد آنها متكيةپاي

رو  ه روب  با بيزانس درپي  پي هاي  و جنگ  داخلي ، با اغتشاشات  در اواخر حكومتشان ساسانيان  
   اورشليم  را به مقدس   دهد و صليب  را شكست ، ايرانيان  توانست  خزران  كمك  به  شرقي رم. بودند

   ساحلي قسمت  آورند و در دست ه را ب النهرين  بين  آسياي هاي  توانستند سرزمين روميان. برگرداند
  ويژه ه، ب  ميانه  آسياي  از بازرگانان اي  شبكه ةواسطه  و ب  خزران  از طريقكنند و خزر نيز نفوذ  درياي
 داد و ستد   به  سياه  درياي  بودند، با شمال  چين  نظارت تحت   كه  و بشباليغ  آلماليغ گانانبازر
  .  بود ي ناامن  دستخوش  آشوب ةواسطه ، ب  ايران زيرا راه. دزنپردا

، وجود   داخلي ، اختالفات  ساساني  دولت قدرت  ، با تعضيف  يزدگرد سوم  سلطنت در زمان  
 و   ركود اقتصادي  بهمنجر،   با بيزانس درپي  پي يها  و جنگ  و روحانيت  از دولت  مردم نارضايتي
در    اعراب گيري  قدرت. بود  گرديده ، است ي مل  همبستگي  الزمة  كه ادي و اتح همدليتضعيف 
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 را قادر   آنان، بود  شده برگزار   جديد اسالم  دين  رهبريت  تحت ب عر قبايلبين    كه  اتحادينتيجة
  ، و با وقوع نئ مدا  با سقوط.ايند نم  حمله  ايران  به  ساساني دولت   از ضعف  با استفاده  كه ساخت
   اعراب  تصرف  به تدريج به   و متصرفاتش  زد، ايران  را رقم  ايران  نهايي  سرنوشت ند كهو نها جنگ

.   قرار گرفت  اعراب  نظارت  نيز تحت  شرق و غرب  تجاري يها  راه  بالطبع . درآمد مسلمان
   اعراب دست ه، ب  تجاري  باستاني ، مسيرهاي النهرين  بين ة، در منطق  غرب  در قسمت خصوص به

 شهرها   اين يگير ونقايجاد شدند و با ر...   و ، كوفه  فسطاط  چون  جديدي  شهرهاي در ضمن. افتاد
بعضي از  . نيز تغيير مسير دادند  تجاري يها ، راه  نظامي و ، مذهبي  سياسي  شهرهاي عنوان به

   ديگر تجديد حيات و رفت  از بين  اعراب ة در اثر حملمانند تيسفون و مدائن   باستاني شهرهاي
  . دادند  خود ادامه  حيات  به  تجاري ة پايان عنوان به   ديگر همچنان  بعضيولي ندنيافت

   در ايران  ماندن  براي  تمايلي  كه  از ايرانيان هيگرو،   ساسانيان ة چهارصد سال ة سلسل با انقراض  
   دوران  در اين  ابريشم ة جاد. كردند  كوچ  هند يا چين  طرف  نداشتند، به  اعراب  حكومت تحت
  . بود  شده  پناهندگان  براي  شاهراهي  به تبديل
  شهرهاي و  شوند  دورتر منتقل  نواحي  به ن و بازرگانا  گرديد تا صنعتگران  باعث  كوچ اين  

 ،دن كن تر منتقل  شرقي نواحي   خود را به  و مهارت و تجربيات   و فرهنگ گذارند  را بنيان جديدي
  ٢٧.بردند » شرق آسيا  را به  حفر قنات ة، شيو ديانغس«  كه چنان
   و صنعتگران  و سربازان خوردند  از مسلمانان  سنگيني ست شك م٧٥١  سال در  نيزها چيني  
 نظير  هايي  را در حرفه  چين مهارتو   افراد هنر  همين. درآمدند  مسلمانان  اسارت  به چيني

  . دادند  رواج ، در غرب كاغذسازي
  امنيت حاصل ازد وآوردن خود در  تصرف  را به  رود تاريم ةها حوز ، تبتيها  چيني با شكست  
   رو به  ناحيه اين در   تجارت نتيجه و در  رفت از بين داشتند   منطقه ها در اين ر چينيب   كه ينظارت
 بر   منفي  تأثيرات  بازرگاني كاهش.  شد  واقع  مورد توجه  ادويه  راه  و در مقابل  گذاشت كاهش

  .  گذاشت  جاي ر ب ابريشم  ة جاد  شرقي  در بخش  واقع  و شهرهاي اقتصاد چين
 نيز در  ، خزرانحمله كردند و ماوراءالنهر   تركستان ةناحيبه    كه ها و مسلمانان  غير از تبتي به  
.  خود را در كنار رود ولگا بنا نهادند  دادند و پايتخت  خود را بسط ، قدرت  ميالدي  هفتم ة سدةميان
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   شمالي  راه د كهش   شروع  از زماني  آنان  اقتصادي بود و رونق   بازرگاني  آنان  اقتصادي  ركن ترين مهم
  .رسيد  مي  پل تينن كنستا  به  كشتي  و توسط  كريمه  و از راه  غرب  سمت  خزر به درياي
  آنان . شوند  مسلط اوكراينسرزمين  شدند تا دربند قفقاز را تسخير كنند و تا   موفق خزران  

 ،  امپراتور روم ،ن ژوستي  سقوط  به  خزران كه چنان.  تأثير بگذارند  روم اسي سي توانستند بر جريانات
   مسلمان  از اعراب م٧٣٠   آمدند، اما در سال  پيش صل تا مو آنان.  كردند  كمك م٧١١  در سال
  .آمد در  اسالم  دين  به  آنان خاقان   خوردند و حتي شكست
   گرفتند، زيرا راه  بيشتري  و رونق  فعاليت  جنوبي طق، منا  چين  در شمال يدتصاقبا ركود ا  
 در   مختلف  و حضور بازرگانان  تجارت ة در ساي  بندر كانتون خصوص بهتر شد،   فعال  ادويه دريايي
  . رسيد  و رفاه  ثروت آنجا به
  ازرگاني ب يها  و راه  را از سر گرفت  گذشته ، فعاليت  نيز با حضور اعراب  ابريشمة جاد غرب  
 شهر بغداد در كنار   عباسي  خلفاي در دوران.  گرديد  و مسافران  و آمد بازرگانان  شاهد رفت دوباره
   و كاالهاي  قرار داشت  ابريشم ة شهر در كنار جاد  اين. شد  تأسيس  مركز خالفت عنوان به،  تيسفون
كرد، در   مي  وصل  هم  را به  و غرب شرق  كه  ابريشم ة جاد.گرديد  ميش وارد بازار  و غربي شرقي

 .رفتند  مي  مكه  به  حج  مناسك  براي  كه بود  ي حاجيان  و زيارتي  مذهبي ة، جاد  اسالمي انرود
  .ندبرد  سود مي مسير   خود از اين  كاالهاي  انتقال برايهم   بازرگانان
   خود را از طريق  كاالهاي  تركستان ، شهرهاي  ابريشم ة شرق جاد در سمتبه واسطة ناامني   
   از طريق  ارزشمندي  كاالهاي فرستادند و در عوض  مي ند ه  از دريا به  و بخشي النهرين  و بين ايران
  ٢٨.داشتند  مي  دريافت از هند و چين،   ادويه راه

  قسمت   اين يها  بر راه  امنيت، ايران مشرق  در قسمت   ايراني هاي  سلسله  كار آمدن يبا رو  
ها و   سلسله در بينكه   اي  ناحيه يها ، با وجود جنگ  و سامانيان  طاهريان در زمان.  شد مستولي
،   سامانيان رةو در د خصوص به.   داشت  ادامه  بازرگاني  فعاليت گرفت  مي  انجام  محلي يها قدرت
   را تحت  منطقه بازرگاني،   حكومت  و اين يافت  افزايش  و ايران  تركستان  بين  مبادالت حجم
   روابط  نيز داراي  شرقي  با اروپاي  بر دارالخالفه  عالوه ساماني دولت .  داشت  خويش نظارت
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 و   در رفت  در دربار سامانيان  عباسي  خلفاي  و فرستادگان  اروپايي  سفراي و بود  و سياسي تجاري
  .آمد بودند
  فرستادن.  بود  برقرار كرده  سياسي- تجاري  اروپا روابط ران نيز با امپراتو  دربار خليفه همچنين  
   معروف ، سياح فضالن ابناينكه الرشيد، و يا   هارون  براي ارتل م  شارل  توسط  ساعت  چون هدايايي
   به  از عالقه  حاكي  همگي،٢٩ شد  فرستاده  سفارت ه بلغار ب  در دربار شاهان  عباسي  خليفه از طرف
  .است   و مسيحيان  مسلمانان  بين رابطهايجاد 
 و  توسعه  ، باعث  ميالدي  ده  در قرن  با تركان  دولت  اين  نيز تماس  خوارزمشاهيان انرودر د  
 و   با خزران نهيااشخوارزم.  ايجاد كرد  حسنه  با اروپا نيز روابط  دولت  اين٣٠. گرديد  آنان  سقوط هم

 و   قدرت  باعث،  تجاري ة توسع  و همين بودند  تجاري- سياسي  روابط  ولگا داراي ة كران بلغارهاي
مند  ه عالق  و وي رسيد  چنگيزخان  گوش  به  آنان  قدرت ة آواز كه چنان.  شد نهيااش خوارزم ثروت

 از   تجاري  هيئت  يك  پايه  باشد و بر اين  داشته  تجاري- سياسي  روابط گرديد تا با ايرانيان
   كه  بازرگان  شدن اما كشته.  شدند  ايران ة روان  تجارت  براي  نفيس  كاالهاي  همراه  به انبازرگان
   خشم  باعث، بود  بازرگانان در اموال]  بود  بازرگاني  از شهرهاي كه[اترار    حاكم  طمعازگويند 

  . گرديد  ايران  به چنگيز و حمله
   چيني  مشاورانة بود و در ساي  و ذكاوت  هوش اراي و د  مغولستان  صحراي ة زائيد چنگيزخان  

 بر  ، امنيت  مغولي  صلح واسطةه  ب. برد  پي  بازرگاني هاي  و راه  بازرگاني  اهميت  خود به و ايراني
   شخصي  و حمايت  امنيت  اين ة و در ساي گرديد  مسلط  مغوالن ة سلط  تحت  مناطق يها  راه تمام

  . ايجاد شد  ابريشم ة جاد  شرقي ة در نيم  دوباره  اقتصادي قچنگيز از تجار، رون
 و ماوراءالنهر و   تركستان  تجاري  شهرهاي ويرانيو    انهدام ، باعث  ايران  به خان چنگيز ةحمل  
   حكومت  تحت  نواحي  گرديد و تمام  ايران غرب   و شمال  شمال  اعظم  و قسمت خراسان
   مغوالن  را از دست  اروپا،  معجزه  تنها يك. درآمد ن مغوال ة سلط  تحت، تا بغداد نهيااشخوارزم
 و   دانشمندان ، كوچانيدن  مردم  شدن  كشته ، باعث  مغوالن ة سوخت  زمين  تاكتيك. داد نجات

   شهرها و قحطي  خرابي. شد رفت  ميشمار به   مغوالن  مقر اصلي  كه  و مغولستان  چين  به صنعتگران
 و   خلوت  دوباره  تجاري يها  گرديد تا راه ، باعث  چنگيز ة مورد حمل  در مناطق سنگيو گر
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،   در ايران ننا ايلخا  كار آمدن  بعد با روي  تنها چند دهه.دو ش  متوقف  بازرگاني هاي فعاليت
  اداني آب  شهرها رو به  شد و دوباره  با ديگر كشورها از سر گرفته  تجاري-  سياسي هاي فعاليت
 و   بازنگشت  گذشته  اقتصادي ، رونق  ايران  شرقي يها  ماوراءالنهر و قسمت ةاما در ناحي.  گذاشت
   و وسعت  شكوه  به، برخاستند  جنگ هاي خاكستر از ميان   مانند بخارا و سمرقند كه يشهرهايحتي 
  . خود نرسيدند پيشين

  
    تجاري  و اقالم تجارت

 در   هر تمدني  و شكوفايي  و رونقدهد   مي  را تشكيل  هر ملتي اقتصادي بنياد  ترين  مهم تجارت
   و زبان ، مذهب  فرهنگ  ترويج  باعث  عامل اين. شود  مي  حاصل  با ديگر ملل  تجاري  روابط ةساي

 كاال،  تبادل   از طريق  آن  و رفع  اقتصادي ، نيازهايديگر   مفهوم به.   است  گشته  تجاري  راه در طول
   اين  هستند كه ييها  مانند شريان  بهها وجود راه.   است  يكديگر شده ها به  ملت  نزديكي باعث

 و   در دنيا بوده  تجاري يها  راه ترين  از مهم  هم  ابريشم ة و جادشود  مي  انجام  آن ةوسيله  ب مبادالت
 را  ، شرق و غرب  سال  هزاران  كيلومتر و در طي  هزاران  در طول  فرهنگي-  اقتصادي  پلي ة مثاب به
  . بود  پيوسته  هم به

،   تجاري  كاالي ترين  عمده ، نشانگر تجارت  كيلومتري٨٠٠٠  ة جاد  اين  به  ابريشم اطالق نام  
  ة طرز تهي زيرا آنان. شد  ديگر صادر مي  نقاط  به  كاال از چين اين. است مسير   در اين  ابريشم يعني
،   لطيف  نخ  از اين  شده  بافته هاي  پارچه  زيبايي. كردند  دراز حفظ  ساليان رازي  صورت به را  ابريشم
  . بود  كاال گشته  اين  گراني و  و امرا  سالطين  دربارهاي  جلب باعث
تند و رف  ديگر مي ة منطق  به اي رو از منطقه  و كوچ  چادرنشين  مختلف ، قبايل  جاده  اين در طول  

  .كردند  مي ، معاوضه، در تردد بود  جاده  در اين كه ديگر   خود را با كاالهاي كاالهاي
   در مغولستان  آلتايي ، طال را از كوهستان  را از ايران  و فيروزه ، قلع ، مس  چادرنشين  اقوام اين  

 را از هند   و پشم بستان را از عر ، عطريات  و خز را از سيبري  و پوست  را از افغانستان و ياقوت
  .دادند  مي  انتقال  مختلف  نقاط  به  ابريشم ة جاد  و در طول وارد كرده
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   عرضه  جاده  مسير اين  خود را در شهرهاي  و چهارپايان  و چرم ، پشم نشينان  كوچ اين  
 داد و ستد  ينا .كردند  مي  شهرها تهيه  از اين را نياز خود نظير پارچه  مورد كردند و كاالهاي مي
 آوردند  مي دست ه ب  ارزان  را با بهاي  دامي  زيرا محصوالت  است  سودآور بوده  شهرنشين  مردم براي
 و   و نفوذ فرهنگي  شهري  زندگي هاي ، با شيوه  چادرنشين  اقوام  آشنايي  باعث  تجاري ة رابط و اين
  . گرديد  آنان  در ميان مذهبي
.   است  در آسيا بودهها  راه  اين  باز ماندن ، باعث  تجاري هاي ر مسير جاده د نشينان حضور كوچ  
   خاموش ، تجارت  ابتدايي  تجارت  اين  به  كه گرفت  مي  انجام  ابتدايي صورت به  ها، گاه  معاوضه اين
   محل را در  مبادله  قابل ، كاالي  معامله  طرف  بود كه  صورت بدينخاموش    تجارت.گفتند مي
  ة مورد معاوض آمد و كاالي  ديگر مي  او، طرف  از رفتن پس. شد  دور مي  منطقه  و از آن گذاشت مي
   و اين داشت ، برمي  است ارزش هم   وي آمد، با كاالي  مينظر به   را كه  و آنچه گذاشت  را ميخود

   نوع اين. كردند ضايت مياحساس ر خود  ة از مبادل  دو طرف كرد كه  پيدا مي كار آنقدر ادامه
   اول ة سد  به  متعلق  كوا كه- چاجو ةدر تاريخچ.  گرفت  مي  انجام اعتماد طرفين  ة بر پاي تجارت
 بازار را بازار   اين  كه  است  شدهگفتهو شده    داده  توضيح  خاموش  تجارت ة، دربار  است ميالدي

  ٣١.ناميدند  مي  يا بازار ارواح طانشي
  استفادهخاموش   ها، در تجارت  واسطه از ايندر جادة ابريشم    و ايرانيان ها ، رومي ها چيني  
   يك عنوان به   شد كه  باعثدادند  مي  تجارت  به  آنان  كه ها و اهميتي با ظهور كوشان. كردند مي

  .  گردند  مبدل  و ايرانيان ها ها، رومي  چيني ، براي  مطمئن ي بازرگان طرف
   مس  چون شد فلزاتي  مي  حمل  شرق و بالعكس  به  غرب  ساخت ، كاالي  جاده  اين ريقاز ط  
   قيمتي هاي  جواهر و سنگم. ق٣٠٠  در سال . رفت  شرق مي  به النهرين  بين  از نواحي  و مفرغ و قلع

 در  الوار ايران .شد  ديگر كشورها صادر مي  به  از ايران ، شيشه  مرمر سفيد، عقيق  چون و مواد معدني
   ايران  فالت هاي  و مرمر و سنگ گرفت  قرار مي  مورد استفاده النهرين  بين سازي  ساختمان
  . و سومر بود  بابل هاي  پرستشگاه بخش زينت
  شرق جاده  و  و ايران ، روم النهرين  بين يها  تمدن ، بين  ابريشم ة جاد  غرب  مستمر بين تجارت  
ها در   و مجسمه ها و مدارك  سكه پيدا شدن.   است  داشته  ادامه  تا چين تاريم رود  ة حوز يعني
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 از  شدند، نشان  مي  شمرده  و ساير اقالم  ابريشم  مراكز تجاري عنوان به   كه ي باستان  مختلف شهرهاي
يرا ز.  دارد   سياسي  وجود منازعات رغم  و شرق، علي  غرب  دنياي  بازرگاني  روابط گستردگي

   جهت  همين  داشتند و به شد، اشراف ميآنها  عايد   جاده  از اين  كه  سودي  به  درگير جنگ هايفطر
  .شد  نمي  قطع  جاده  در اين گاه  هيچ روند تجارت

 و   هر شهر قوانين. بود  خاصي  و اصول  نظم  مانند امروز داراي  به  باستان انرو در د تجارت  
   اقالم   به شد، بايد با توجه  وارد مي  شهري  به  كه هر بازرگاني. داشت  ري تجا  خاص هاي تعرفه

   رؤيت  شهرها براي  و در ميادين بود ها مشخص  نرخ اين. كرد  مي  پرداخت  نقدي  عوارض وارداتي
  .شد  مي  قرار داده مردم
 خود را   نظارت تحت يها  جاده  و امنيت  داشتند تا راحتي  شهرها وظيفه  در تمام حاكمان  

 كشاورز، سرباز  هاي نشين استقرار مهاجر  غالباً از طريق  راه در سراسر اين ]حاكم[.. .«. ايجاد كنند
   نرخ  به  فراوان ة و آذوق  نفس  تازه  و حيوانات گرفت  خود مي  نظارتة را در حيط ، مسافران در محل
  ٣٢.» گذاشت  مي  در اختيار آنان معقول
 وجود   اندكي ، آگاهي دي ميال  دوم  از قرن  تا پيش  با خاورميانه  چين  تجاري ةد رابطمور در  
د و نده  خبر مي  چين  در غرب  از وجود ايرانيان  چيني  منابع كند كه  مي  اشاره  ريچارد فراي.دارد
   اما مسلم٣٣.كند د مي را تأيي  مطلب ، اين  پيدا شده  چين  از تركستان  سكاها كه  آثار اولينطور همين
، حضور   هخامنشي  امپراتوري  برپايي  از زمان خصوص به،   ابريشم ة جاد  غرب  در قسمت  كه است

   اين  خود را از طريق  توليدات  و ايرانيان  است  مشهود بوده  ابريشم ة جاد  در تجارت مؤثر ايرانيان
   و پيشرفت  رونق شي هخامن  در دوران بافي  و پارچه افيب قالي. فرستادند  دنيا مي  نقاط  اقصي  به جاده
،   است  پيدا شده  در تركستان  كه  پازريك  فرش  به  معروف  هخامنشي  از فرش  و قطعاتيداشت
  . دارد  ناحيه ، در اين  باستان  در دوران  قالي  از تجارت نشان
 بر   ايراني  و فرهنگ نعت ص أثيرگذاري ت ، باعث  يوناني  در بازارهاي  ايراني حضور توليدات  
   چون٣٤.بوده است   در غرب  ايراني هاي  و پارچه بافي قاليسبب حضور  طور همين و   يونان صنعت

   را تحتكرد  عبور مي  از آن بريشم ا ة جاد  كهيهاي  سرزمين  بيشترين  هخامنشي ة گسترد امپراتوري
   سود فراواني  داشتند و از آن  و شرق كنترل  غرب  بر تجارت  كه  گفت توان ، مي اختيار خود داشت
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   جديدي هاي  و جاده  آمدهوجود به ها  ساتراپ  در تمام  عهد، امنيت  در اين  كه خصوص به. بردند مي
   امپراتوري  ثروت  و افزايش  بازرگاني  رونق  منجر به  كهه بودند گرديد  و يا مرمت  شده تأسيس
  .  گشت ايران
   جاده  سرشار اين  حضور پيدا كردند و از منافع  ايران  در فالت  نيز يونانيان  سلوكيان ةدر دور  
  اما در زمان. گفتند  مي(Medikon)  مديكون  آن شناختند و به  را مي  ابريشم آنان. مند شدند بهره

   اشاره  آن  به  ايران هاي  جنگ  در كتاب  وي خواندند كه  مي(Seric)  سريك را  آن پروكوپيوس
  .  است  بوده قيمت  گران ة پارچ  از اين  يونانيان  فراوان ة نشانگر استفاد اين. كند مي

  گسترش«: نويسد  مي ريچارد فراي.   نبود  ممكن  از ايرانيان  استفاده  بدون  سلوكيان تجارت  
 امر از   گشود و اين  جهان زرگاني با  روي  را به  نويي  بازارهاي  مشرق و مغرب سوي به  هلنيسم
   اين ةدر هم. گردد  آشكار مي  و عطر و شراب  و رنگ گري  و مشاطه  آرايشي  كاالهاي تجارت

  ٣٥.» باشند  داشته  شركت  ايرانيان كارها بايستي
  ي صنعت  زيرا توليدات  قرار گرفت  آنان  در دست راه   اين ، تجارت  اشكانيان  كار آمدن با روي  
  دادند از طريق  مي  ترجيحشد و آنها داده نمي   صنعت  به  چنداني  و اهميت  بود  كم  دوره در اين
  .ندرب سود ب  جاده ، از تجارت گري طهواس

 و تا   خود را تا روسيه  تجاري ة و محدود شدند  مشغول  تجارت  به گوناگون   با اقوام آنان  
 پيدا   در البيا و آثار هنري ويژه   به  جنوبي ة در روسي  پارتي ايه سكه«.  دادند  گسترش  مديترانه درياي
  ٣٦.»باشد  مي  اشكانيان  حضور تجاري  نشان، شده
 بازار  اما رونق.   قرار گرفت برداري  مورد بهره  چين  ابريشم  شمال ، راه  ميالدي  اول ةدر سد  
   بلينوس هر چند كه.   است  ميالدي  و چهارم سوم  يها  سده  به ، مربوط  مديترانهة در حوز ابريشم
   داشته  گسترش  ميالدي خست ن هاي  در سده  روم  در امپراتوري  از ابريشم  استفاده كند كه  مي اشاره
 با  وندورد آ دست ه ب  ابريشم  از تجارت  زيادي ، منفعت  بعد اشكانيان هاي  در سده  بنابراين٣٧ است
  ةدر ساينيز    نواحي  اين ثر و بازرگانانؤ م  تجاري ة، در حوز  غربي  نواحي ه خود ب  قدرت بسط

   پارت ها در مغرب  وجود مجسمهِ بسياري«  كند كه  مي  اشاره  كالج مالكوم .اند  بوده  در رفاه تجارت
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   ايشان فربه  ر و اندامپ  هاي  شكم در آنها  كه ست شهرها  اين يرانم و ا  بازرگانان خود شاهد ثروت
  ٣٨.»  است  آنان  و توانگري نمودار دارايي

   آوردن دست ه ب ، براي  ايران  جغرافيايي  بودند و از موقعيت  واقف  تجارت  اهميت  به اشكانيان  
. كردند  مي  بر كاالها، اعمال  سنگينيها  تعرفه  بستن  را از طريق بردند و آن  مي  بيشتر استفاده نفع

   امپراتور روم  گرديد تا اگوست  بودند، باعث  بسته  رومي  بر كاالهاي  اشكانيان  كه يني سنگ عوارض
   از طريق  از كانتون  و ادويه  گرديد و ابريشم  ادويه  دريايي  راه  متوجه  ابريشم  آوردن دست ه ب براي
 و   شده از بنادر هند بارگيري كاالها،   از اين رفتند و قسمتي  مي  غرب  به  و مااليي  هندي هاي كشتي

  .شد  مي  تخليه  سرخ  در بنادر درياي رسيد و باقي  مي  ايران  به  بلخ از طريق
   باشد و روميان شرق يا مملو از كااله  رومي  بازارهاي  شد كه  باعث  روميان پرستي  تجمل  
   دريايي هر چند راه. ندگرد   و ادويه  ابريشم خصوص به مشرق،   كاالهاي ةكنند  مصرف ترين بزرگ
 نيز پابرجا   خشكي  تجاري هاي  راه  بهها  رومية اما عالق بود  چين  ابريشم  به  روم يابي  دست باعث
  . داشتند  جاده  اين  و باز ماندن  تأمينر د  سعي  ايرانيان  همراه  به ها ، رومي  دليل  همين به. بود

.  بودند  غربي  كاالهاي ها نيز خواهان  چيني بود،  چين  كاالهاي ، خواهان رب غ همچنان كه  
 زيبا  هاي  رنگ  به  كه  ابريشمي  لطيف هاي ارچهپ  و  قاليچه، شيشه، نقره، گرانبها، طال هاي سنگ
،   در عصر اشكانيان  بازرگاني خاطر اهميته ب.  بود ها چيني  ة بود، مورد عالق  شده آميزي رنگ

  . بودند  احترام نيز مورد بازرگانان
 و  ساالر بوده  كاروان  تيمارسو كه نام  به يبازرگاناز    است  آمده دست ه از پالميرا ب  كه اي در كتيبه  
   كردن  و امن  وام  با دادن  زيرا آنان؛  است  شده  تجليل٣٩داده  مي  وام  اشخاص  به  بر بازرگاني عالوه
   مسئول مأموراني ، در هر منطقه در عهد باستان .ند بود  بازرگاني  رونق  باعث،ها كاروانمسير 
  . اند ه بودها  كاروان  براي  امنيت  خود و برقراري  حفاظت  تحت  راه بازماندن
يافت شده    تجاري  در شهرهاي  كه  اشكاني ة دور  تجاري هاي  كتيبه  فهرست  به با نگاهي  

   در شهرهاي  مختلف  بر كاالهاي  كه هايي  تعرفه  و حتي  صادراتي  اقالم  نوعتوانيم است، مي
  .  اعصار دريابيم  را در آن  و تجارت  اقتصادي  رونق  يا عدم  بود و رونق  شده  بسته گوناگون
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   بر كاالهاي  شهرداري  ماليات ، نرخ  است م١٣٧  سال  به تعلقم   پالمير كه ة تعرف  مشهور به ةكتيب  
  و بر چهار بار شتر  مشتمل  هر گاري.، بار شتر است  مقياس ةواحد عمد. هدد  مي  را شرح وارداتي

توان  مي   كتيبه  در اين شده برده  نام  تجارتي  اقالماز جمله.  شد محسوب مي بار شتر  بار خر نصف
 ة دنب،  زيتون ، روغن  عطريات، ابريشم  كردن  رنگ  براي  ارغوان  زرخريد، خشكبار، رنگ ة بردبه
 و   مصرفي  كاالهاي  از تنوع  نشان  كه  مفرغي هاي  و مجسمه  كاج ة ميو،  نمك، پوست،يواناتح

   شرق يا غرب در   و سپس  پالميرا حمل  به  مختلف  از مناطق  هر كدام كهياد كرد  دارد  تجاري
  .شد  مي توزيع
  هاي  و پارچه اتيو عطر   گرانبها و فرش هاي  و سنگ  نيز از زر و سيم  چيني هاي در نوشته  
   حساب به   وارداتي  جزو اقالم  كه  است  شده  گفته  سخن  چين شمي از ابر ييها  و لباس قيمتي
 وارد  انار و شترمرغ  و فرستادند و شراب ميبه چين  زردآلو و هلو ، نيز آهن  پارتيان. آمدند مي
  .كردند مي

  دست ه تا ب رفت  مي النهرين  بين  به يراني ا  بازرگانان سط و تو  را پيموده  درازي  راه  چين ابريشم  
دوختند،   خود مي  رداي  داشتند بر روي  ارغواني  رنگ  را كه هايي آنها ابريشم.  برسد  مجلل روميان

  ابريشمبيشتر از ، چند برابر   ارغوانييها  ابريشم گونه  اين  بود و قيمت زادگي   نجيب  نشان كه
   روم  به  كرده  خريداري  و تركستان  را از چين  آن  ايراني  بازرگانان جهت بدين. ود ب معمولي

 صغير را   و آسياي النهرين  بين  و نواحي  در غرب  توليد شده  كاالهاي  ايراني بازرگانان. بردند مي
  ٤٠.فرستادند  مي  غرب  شرق را به بردند و كاالهاي  شرق مي  به  كرده خريداري
  وابط ر  باب  سفرا و هدايايي  گرديد تا آنها با فرستادن  باعث  تجارت  به  اشكانيان ايلتم  
 و   اول ةدر سد.   است  بوده طرفه دو  عالقه  اين ، چيني  منابع  به  با توجه  كه بگشايند  را با چين تجاري
   داشتن ها به  چينية عالق البته  ، كه  داشته  دو كشور جريان  مستمر بين  و آمدهاي  رفت  ميالدي دوم

   تحصيل  جهت  به  هم  چيني ورانتامپرا« ؛  است  نبوده  ايران  منحصر به  تجاري- سياسي روابط
   مركزي  آسيايي  ممالك  به  رسمي نمايندگان از يهاي  آسيا، غالباً هيئت  غربي لك با مما تجارت

  ٤١.»فرستادند مي
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  ة واسط  به  غربي ، در نواحي  داشتي شرق  با نواحي  كه آميزي  صلح  در كنار روابط اما ايران  
   ايران  در غرب  واقع جاري ت  شهرهاي  جنگ  هنگام  به. بود  در جنگ  قدرت  با اين يانحضور روم

 برقرار   و روم  ايران ، روابط  داشت  كوتاه  عمري  كه  صلح هاي  در دوره. گشت  مي دست به دست
  .شد  مي  يكديگر عرضه  در بازارهاي  و ايراني  رومي كاالهايشد و  مي

 و  اي ، شيشه اي ، اشياء نقره  يوناني هاي  پيكره  چون  و لوكس  اشياء تجملي  به  همچنين پارتيان  
،   است  دوره  ايني اغنيا ة مورد استفاد  كه  هندي هاي  و پارچه  ابريشم  نخ.دادند  مي  نشان  عالقه گچي
   جامعه  باالي ة طبق  منحصر به  و تجمل  رفاه البته.  دارد  اشكانيان  اقتصادي  و رونق  از ثروت اننش

شد   نمي كار گرفته ه ب  توليدي-، در امور صنعتي شد  مي ، عايد اشكانيان  از تجارت  كه بود و سودي
  .شد  مي فذ ايرانيتن م هاي  خاندان  پرتجمل و زندگي دربار  و صرف
   روزگار، باعث  آن  بزرگ هاي ، در دربار قدرت  شرق و غرب  اشياء تجملي  به  عالقه مچنينه  
  .  است  بوده  شرق و غرب  بين  ابريشم ة در جاد  اشياء لوكس  تجارت افزايش
يد ؤ، م  در افغانستان  پالميرا، نسا و بگلرام در شهرهايپيدا شده    يوناني هاي  مجسمهواشياء   
   آنان  و صادراتي  وارداتي  اقالم  به  با توجه  اقتصاد پارتيان ة دربار  كالج مالكوم ٤٢.  است لب مط اين
 . بود  كم  از نجبا متمركز و مقدار مصرف اي  عده  در دست  اشياء وارداتي  مصرف گيرد كه  مي نتيجه
   فني  مهارت دادند، بنابراين  مي  انجام  را بردگان  ساده  كارهاي. توليد وجود نداشت  براي اي انگيزه

  ، نشانگر ابتدايي  پيدا شده هاي  و سفال سازي  سفال هاي  وجود كارگاه. قرار داشت  نازلي در سطح
  ٤٣.  است  آنان ة تهي ة شيو بودن
  ةدهند  نشان  بودند كه  كرده  ترسيم ي بازرگان هاي  از راه اي ، نقشه  اشكانيان ة در دور بازرگانان  
   ايزودورا ة نقش  به توان  مي ها از جملة اين نقشه.  مسير بود  و كاروانسراهاي  تجارية عمد هاي راه

  . كرد   اشاره خاراكسي
 با ايجاد  آنان. ندومند ش  بهره  نعمت  خوان  از اين  رسيد كه  ساسانيان  به ، نوبت بعد از اشكانيان  

   سياسي  قدرت هاي  واحد، پايه  مذهبي عنوان به  ردشت ز  دين  كردن  و رسمي  قوي  مركزي حكومت
 در كشور ايجاد شد،   كه  و امنيتي  قدرت  اينة و در ساي كردند  مستحكم  را در ايران هبيو مذ
  . ماند  باقي  فعال  همچنان  بازرگاني هاي راه
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 با ، و نخي  پشمي هاي  پارچهوجود.  بود ، پارچه  توليد شده  محصول ترين  مهم  دوره در اين  
  هاي  دستگاه  از رشد و تكامل  آنها، نشان  و استحكام  دوره  در اين  شده  بافته هاي  پارچه  به توجه

.  بود  صادراتي  نيز جزو اقالم  پشمي هاي  پارچه،  بر آن عالوه. دارد   در ايران  پارچه بافندگي
  . داشت  گزاف  و قيمتي  و امراء در ساير بالد بود ني ايرا  بزرگان ة، مورد استفاد  ابريشمي هاي پارچه
  ة حوز  نساجي هاي  در كارگاه  نبود، بلكه  ساساني  ايران  منحصر به  ابزار توليد پارچه تكامل  
   ابريشمي هاي  پارچه  عرض كند كه  مي  اشاره پلينوس.  بود  گرفته  صورت رفت پيش  نيز اين مديترانه
  ٤٤.متر بود  سانتي٥٠  چين  بافت هاي پارچهمتر و عرض   سانتي٨٥ مديترانه  ةز در حو  شده بافته
   چين  منحصر به  ميالدي  سوم ة در سد  توليد ابريشم دهد كه  مي نشانموجود  و شواهد  قرائن  
 از   پالميرا، نشان  حفريات براي نمونه .اند  بوده  توليد آن  نيز قادر به  غرب  و شهرهاي ت اس نبوده

   با ابريشم  مرتبط  صنايع  دوره  در اين  كه  گفت توان  مي٤٥. دارد  ايران  در غرب  ابريشم ةتوليد پارچ
  هاي  دستگاه تكامل.   داشت  چين  به  نسبت  بيشتري ، تكامل  و مديترانه النهرين ، بين  ايران ةدر حوز
 آثار  پيگولوسكايا با استناد به.  گرديد د پارچه تولي  كار و ميزان  سرعت  باال رفتن  باعث بافي پارچه
  ترين  مهم  كه  در امر منسوجات  پيشرفته هاي  نيز از دستگاه در ايران: نويسد  مي  آمده دست ه ب نساجي
: نويسد مينيز    ايران  نساجي  صنايع ةپيگولوسكايا دربار.  كردند  بود، استفاده  ساساني ة دور ةفرآورد

 دارد   ارتباط  ميالدي  سومة با آغاز سد  كه  ابريشم ة در جاد  ممتاز خويش  از موقعيت استفاده با  ايران«
   صنعتي  مكمل هاي  آورد و از دستگاه  فراهم شرايطي)  شوش( سوزيانا   نساجان قادر بود براي

  ٤٦.»مند گردد بهره
   اين  هميشه  روم بازارهايتقاضاي  ويژه به و   وجود داشتصدور ابريشم  برايهميشه بازار   
   اشباع  از ابريشمم ٤   در قرن  روم  تا بازارهايگرديد   امر باعث همين.  و زيبا بود  ظريفيكاال
  ٤٧. آغاز شد  در بيزانس  ابريشم ة بود، تهي  گرفته  شكل  شرقي  روم وريت امپرا  نيز كه م ٦  در قرن. شود
. داشتزيادي    خواهان  بود و در جهان  آن ةكنند توليد ن ايرا كهاست    ديگري از اقالمفرش   

   در چين  بابل  قالي ، ساسانيان  در زمان.شد  صادر مي  ساير نقاط  به  هخامنشيان ة از دوراين جنس
   فرستاده  چين  به  بود كه  صادراتي  كاالهاي  از جمله  هم  ايران  آرايشي لوازم.   قرار داشت مورد توجه

، با هند نيز در   غير از چين  به ايران. كردند  و كاغذ وارد مي  كشور، ابريشم  از آن  و در مقابلشد مي
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 بعد   علت  به  از نظر سياسي البته.  بود  مشغول  تجارت بها به  گران هاي  و سنگ  و ادويه ريشم اب ةزمين
   مدت  به  اشكانيانة در دور كه انچن.   وجود نداشت  مستمري هاي  ارتباط  و چين  ايران  بين مسافت
   ابريشم ة در جاد  بازرگاني  اما ارتباطات  برقرار نبود  نزديك  سياسي  ارتباط آن دو   بين  سال دويست

  .  است  بوده  در جريان  و غرب  چين بين
طال، : ندنك  مي  اشاره  روزگار ساساني در   ايران  صادراتي  محصوالتبه نيز   چيني هاي نوشته  
،  ، جيوه  و تار، بلور، پوالد، مس  شفاف هاي  و شيشه ، الماس ، مرواريد، مرجان ، فيروزه ، برنج نقره

، شكر،  ، فلفل  سبز، هليله ، چوب  زيرزميني هاي  خوشبو، عنبر، ميوه ، چيزهاي خرما، مازو، نمك
 از   شده  برده  نام  كاالهاي از  بعضي  كه٤٨ نر  و فيل ، خر، شترمرغ ، قاطر، اسب ، برنج ارزن

  .شد  مي  فرستاده  چين  به  ايراني  بازرگانان ايران و توسط ديگر وارد  هاي سرزمين
  شد، و براي  مي  داده  پرورش  ايران  مركزي هاي  در بيابان  بود كه  نيز از حيواناتي شترمرغ  

  . بود  مورد استفاده  مناطق  و صدور به  داخلي مصارف
   مستقيم صورت به دريا  ، از طريق  ميالدي  تا هفتم  چهارم ة در سد، هان ة در دور نيانساسا  
   هم  ابريشم ة از جاد  شده  ترانزيت ، كاالهاي  اما در كنار آنكردند  مي مورد نياز خود را تهيه  يهاكاال

   و پايتخت  تقسيم شرقي و   غربي  دو بخشبه   روم  ساساني، امپراتوري در دوران.   بود مورد توجه
 و   نزديك  رقيبي  به  و تبديل  صغير انتخاب در آسياي) قسطنطنيه(   پل تينن شهر كنستا  شرقي روم

 شد   صغير منتقل  آسياي  به  غربي  از روم  شهر، تجارت  اين با گسترش.  گرديد  ايران رايقدرتمند ب
  .يد گرد  غرب  و سياسي  مركز تجاري پل كنستانتينو 

 پيدا  ، تغييري  روميان  زندگي ة و نحو  معيشت  و نوع  شرق، فرهنگ  به  روم  امپراتوري با انتقال  
 و   ابريشم  به  و عالقهيافت   ادامه  آنان ، در بين رفاهاز  پر   و زندگي  اشياء لوكس  به نكرد و گرايش

،   ابريشمي هاي  لباس پوشيدن. و شرق بود   قسطنطنيه  بين  اقالم  اين  تجارت ، باعث  شرقي كاالهاي
  ٤٩.پرداختند  مي  ابريشم  به  مربوط  و كاالهاي  تجارت  به  كه  داشت ي صنعت تفاخري
   ژوستين ة در دور كه  متغير بود، چنان  و روم  ايران  بين  سياسي  روابط  به  با توجه  ابريشم قيمت  
 . دارند  نگه  را ثابت ردند، آنك  مي  سعي ها  رومي  آنكه دند حال خود را باال بر  ابريشم بهاي  ايرانيان
 را   تجار، ابريشم دهد كه  مي  توضيح  پركوپيوس. گرديد  در روم  بازار سياه  پيدايي  امر باعث اين
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  نيز  و آنانفروختند مي بودند،   ابريشمي هاي  لباس  مشتاق پوشيدن  كه  ثروتمنداني  به طور پنهاني هب
 را در انحصار  تجارت تا   گرفت  تصميم  دولت بنابراين. خريدند  مي  بااليي هاي  قيمت  كاال را به اين

 از   با ابريشم  مرتبط  صنايع  آن  در پي. گرديد  ابريشم  تاجران  ورشكستگي  امر باعث  اين .خود گيرد
   امر باعث  اين  كردند كه  مهاجرت ن ايرا  به  و بازرگانان وران  از پيشه  افتادند و بسياري رونق

  ٥٠. گرديد  ايراندر   بافندگي شكوفايي
  ، قيمت  ابريشم هاي  قيمت  از باال رفتن  جلوگيري  براي م ٣٠١   در سال  ديوكليسين زماندر   
 تا  آرام   اقيانوس  اروپا و حتي  شرق به  ابريشم  باستان در دوران . شد  تعيين  خام  ابريشم  براي ثابتي

   آسياي هاي  و ساير فرآورده ، طال و نقره  نيز در مقابل ها  رومي٥١.شد  مي  فرستاده  اطلس اقيانوس
 در امر   سهولت  براي  ساساني ة در دور  كه  ذكر است شايان. كردند  شرق صادر مي  را به غربي

   و مسيحيان  يهوديان ة وسيل  كار به ينا. شد  مي  استفاده  بانكي  نظام در داد و ستدها، از  پول پرداخت
 غير   پرداخت ة وسيل عنوان به   و چند براتدش  مي  استفاده  از براتدر داد و ستد. گرفت  مي انجام
  بازرگانان«.  پيدا كرد  بيشتري  رواج  ساسانيان ة در دور كه بود  مورد استفاده  ابريشمة، در جاد نقدي
   را كه  ساختار بانكي هاي  پايه  بازرگانان  بعد همين هاي  و سده كردند تداول را در اروپا م ، آن سوري

  ٥٢.» بود استوار ساختند  بسيار حياتي ايتاليا بر اثر رنسانس
  شد، هميشه  مي  منتهي  چين  به  كه  جاده  اين  شرقي  نواحيويژه در ه، ب  ابريشم ةدر مسير جاد  
 كاالها و   و قيمت  بر روند تجاري  امنيت ، و عدم  تانگ ة در دور خصوص به ، برقرار نبود  الزم امنيت
   راهزنان دست   به  تجاري شد اجناس  مي  باعث نبود امنيت.  گذاشت  مي  و تقاضا اثر منفي عرضه

 منجر  و   از جاده  قسمت  در اين  تجارت  ريسك  افزايش ، باعث  و نقل  حمل ة هزين بيفتد و باال بودن
 از   كه  هر حكومتي ، بايد به  ياد شده  بر عوامل  عالوه  بازرگانان.شد    ابريشم  تجارت  حجم  تقليل هب

   سنگيني  و عوارض  بودند، ماليات  زده همه  ب  قدرتي  و در منطقه  كرده  استفاده  تانگ  خاندان ضعف
 امر در  اين.  بوديافته  ، كاهش  منطقه ر اين د  تجارت  به  بازرگانان  امر تمايل رو  ايناز. پرداختند مي

   باال رفتن  و باعث گذاشت اثر مينيز شد،   مي  عرضه  در غرب  شرق كه  ساير كاالهاي قيمت
   هميشگي  تقاضاي اين. شد  مي  غرب  تقاضا در بازارهاي  افزايش  باعث ها و از طرف ديگر قيمت
  .  است  بوده  ابريشمة در جاد  تجارت  تداوم  باعث،  ابريشم خصوص به،   شرقي  اقالم براي
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 توانستند  آنان.  افتاد  اعراب دست  به  سلسله  اين  متصرفات  تمام،  ساسانيان  از سقوط پس  
   از هند گسترش  و قسمتي  چين تا اروپا و در شرق نيز تا نزديكيدر غرب  خود را  حكومتقلمرو 
 تا شرق دور نفوذ   با شرق، اسالم  مسلمين  و تجارت  مسلمان ان بازرگان نتيجه فعاليتدر . دهند
  .كرد
  

    بعد از اسالم  ايراني هاي  و سلسله تجارت

   توانستند در دربار خلفا نفوذ پيدا كنند، كه ، ايرانيان  اسالمي  حكومت گيري  و شكل با ظهور اسالم
   واليت عنوان به  زيرا خراسان.  گرديد ايران در شرق   مستقل هاي  سلسله گيري  شكل منجر بهاين امر 
   بود و آنان  ايرانيان گيري  قدرت  براي  مناسبي دور بود، محله  ب  از مركز خالفت  كه  از ايران وسيعي

  . باشند  داشته  مستقيم  نظارت  ناحيه  اين  تجاري هاي توانستند بر راه
 وجود  همچنين.  ايجاد كرد  ابريشم ة جاد ير غربي را در مس  الزم ، امنيت  ايرانييرانحضور ام  
،  گذشت  مي  اسالمي هاي  از سرزمين  كه  ابريشمة را در سراسر جاد  امنيت  قدرتمند، اين خلفايي
  . را برقرار كردند  مستمري  تجاري ة با شرق دور و اروپا رابط  مسلمان  بازرگانانرو از اين.  كرد حفظ
 از   و هندي  ايراني  از بازرگانان ، بسياري  ايران  به  اعراب ة حمل  هنگام در   كه  ذكر است شايان  
 و   صنعتگران  مهاجرت در اين.  شدند  ساكن  گريختند و يا در چين  دورتر تركستان  نقاط  به آنان  بيم
 آنجا با ايجاد و در  دادند  انتقال  مناطق  اين ا به خود ر  فني هاي  و مهارت  نيز، تجارب وران پيشه
  . دادند  ادامه  كار بازرگاناني ، به هايي ها و شهر كوي
   ايراني  و زبان  فرهنگ روج، م  در شرق ايران  ايراني  مستقل ة سلسل عنوان به   سامانيان ةسلسل  
   در اين  تجارت.شد  مي  شمرده  ابريشم ة جاد  تجاري  از شهرهاي ، يكي  آنان  و بخارا پايتختبود

  .شد  مي  ديگر فرستاده  نقاط  بهلنهرءا از ماورا  مختلف  و اقالم سزا داشته  ب  رونق منطقه
 را   نواحي  اين  اقتصادي ، وضعيت  است  شده  نوشتهدوران   در اين  كه هايي  سفرنامه  به مراجعه  

 ة ناحي ةبار در  هجري  چهارم  خود در قرن ة در سفرنام حوقل ابن. سازد  مي  مشخص تا حدودي
 و   عالي هاي  و كرباس  و ابريشم  و پشم اقتصاد شكوفا بود  داراي سد كهنوي النهر ميماوراء
 ،طالآهن،    معادن  از كثرت  در ادامه  وي٥٣.وجود داشتدر آنجا  از حد نياز   بيش  كتاني هاي پارچه
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النهر  و كاغذ ماوراء  از مشك ودش  صادر مي آنها از   عظيمي  قسمت گويد كه  مي  سخن  و جيوه نقره
  .كند  مي تعريف
جز   به(   متنوع هاي  و ميوه  خواربار و حبوبات  داراي كند كه  ياد مي  خوارزم  از سرزمين وي  
د، در نفرست  هند مي  آنها به  كه  قيمت  ارزان  و پشمي اي  پنبه هاي از جامههمچنين و .  ستا) گردو
   و صنعت  كشاورزي  مناسب  وضعيت ةدهند  نشان حوقل  ابن هاي  نوشته.كند ياد مي خود  ةسفرنام
  .  است  چهارم  در قرن نساجي
   سقوط بردند، و از عوامل  مي  سود فراواني  آن  از تجارت  سامانيان  كه  ديگري  تجاري از اقالم  
 بغداد و   در دربار خلفاي اه اين برده.   است  ترك هاي  برده شود، تجارت  مي شمردهنيز    سلسله اين

 نفوذ   داراي تدريج بهو  ندگرفت  قرار مي  خدمتكار يا سرباز و كنيز مورد استفاده عنوان به ، ديگر اميران
   .شدند  مي  عوض  ترك ديد امرايالح با ص عباسي   بعد از معتصم  خلفاي  حتي كه تا جاييگشتند 
   نيز تجارت  شرقي  با اروپاي  آنان  نبود، بلكه  اسالم  دنياي ، تنها محدود به  سامانيان روابط  
 كاالها  گونه  اين ةكنند  بودند و مصرف  اروپا، تجملي به   صادراتي  از اقالم بسياري.  داشتند اي گسترده
  ، كاالهاي  ابريشم  اروپا شامل  از ماوراءالنهر به  شده  فرستاده كاالهاي.  بودنديي اروپاثروتمنداننيز 
 گوسفند و  ، پوست  خز، عسل  انواع  در مقابل.بود...   و اي  و نقره  مسي هاي  و بشقاب ، كاسه اي پنبه

  .شد  مي  حمل  متعدد ابريشم هاي  جاده  از طريق  اقالم اين. دگردي وارد مياز اروپا   ديگر مواد خام
 در مورد  ريچارد فراي.  بودند گاني بازر  در ارتباط  جاده  اين  از طريق ها هم  با چيني سامانيان  

شد   مي  وارد ايران  از چين ، مواد خام ، ادويه  سفالينه نويسد كه  مي  و ايران  چين ة مورد مبادل كاالهاي
  هاي  سكه  پيدا شدن  همچنين وي. كردند  صادر مي  چين  و شمشير سمرقند به  نيز اسب و سامانيان

 ٥٤.كند  مي  بيان  با اروپا و روسيه  آنان  بازرگاني ة بر مبادل دال  را  و لهستان  در روسيه  سامانيان اي نقره
  ها ، زيرا چيني  پيدا نشده  ساماني هاي ، سكه  شرقي  و تركستان  در چين كند كه  مي  اضافه فراي
  ٥٥.كردند  مي  خود را با كاال معاوضه  كاالهاي پذيرفتند، بلكه  را نمي اي  نقره هاي سكه
  وش فر  را براي  داشتند و چهارپايان  تجاري ة نيز رابط  با تركان ، سامانيان حوقل  ابن ة نوشت طبق  

  دربار خلفا و امرا  و به  كرده  خريداري  برده  از آنان  و در مقابلكردند  مي ، تربيت  تركان به
   مختلف هاي  و پوستين  صحرايي  گربه،باه رو،، سمور   برده  نام  غير از اقالم  به سامانيان.  فرستادند مي
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   سرزمين  دور و دراز به  سفرهاي  راهي ساماني بازرگانان  گويد كه  مي حوقل ابن. فروختند را نيز مي
  ٥٦.ند آور دست ه ب  تجارت بها را براي   گران  و خزهاي  بتوانند پوستينشدند تا  مي  و مأجوج جوجأي

   از آنها، شهرهاي  بعضي كهكند  ياد مي   مختلفي د از شهرهاي خو ة در سفرنام حوقل ابن  
 شهرها   و جمعيت ، تجارت  محصوالت  به  بودند، و همچنين  ابريشم ة بر سر جاد  مهمي گانيزربا

 بالد   و شكر و محصوالت  خوب  و ترنج  آن  و پرورش  بلخ  از شتران از جمله. كند  مي اشاره
آيد و گوسفند را از بالد   نمي عمل به خرما در اينجا  كند كه  مي نويسد و اشاره  مي  ناحيه گرمسير اين
  ٥٧.آوردند ديگر مي
   نوع  چه  مردم مختلف  نواحي در  سازد كه  مي ، روشن حوقل  ابن ة مانند سفرنام منابعي  

 بر   عالوه كردند كه  را توليد مي  محصوالتي  را وارد و چه  اقالمي  چه.كردند  مي  را مصرف كاالهايي
  .  است  نيز داشته  صادراتي هاي ، جنبه  داخلي مصرف
   ايران سي سيا ة در صحن نهيااش و بعد خوارزم ، سلجوقيان  سامانيان  درخشان بعد از دوران  

  ة سلسل آخرين. مند شدند  بهره  جاده  اين  نيز از تجارت  آنان.نژاد بودند  ترك پديدار شدند كه
   ايران ها به  مغول ة با حمل  بودند كه  كردند، خوارزمشاهيان  حكومت  ناحيه  در اين  كه ديقدرتمن

  . شد  آنها برچيده طومار حكومت
 و مسير اروپا قرار   و هند و روسيه ، ايران  چين  ارتباطي هاي  راه  تالقي ة در نقط خوارزم  
   را در اين  مسلمان  زيرك  بازرگانان ةمر و گسترد مست  فعاليت ة، زمين  ممتازي  موقعيت  چنين. داشت
   اروپا در تجارت و  ايران ، غرب ، چين ، روسيه رال آ ة درياچ ة با حوز  آنان. بود  كرده  فراهم ناحيه
  .بودند
   اطراف  از بلغارهاي  و پوشاك  موم،، عسل  حيوانات هاي  پوست  انواعدر بازارهاي خوارزم  

  نشينان  از كوچ  گاو و گوسفند و اسب هاي  و گله  و شمشير از اسكانديناوي ره ا ولگا و انواع
 وپرداختند   گوسفند مي  خريد و فروش  به  خوارزمي  بازرگانان٥٨.شد  مي  ديده  سيبري هاي استپ

  پشم   جهت  همين  به.داد  مي  آنان  گوسفند را به  پرورش ة، اجاز  سرزمين  اين  و هوايي  آب موقعيت
  ٥٩.آمد  مي  حساب  به ي صادرات  كاالهاي  از جمله  پشمي و محصوالت
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  كه چنان.  بود  شده  از اقوام  با بعضيه مبادل  محل  به ، تبديل  خوارزميان  از شهرهاي بعضي  
  ٦٠.غوزها بود مركز داد و ستد با او  باراتكين كر در- گيت قصبات
   خوارزميان  سياسي  او و اشتباهات دست  به  چين صرف و ت  در مغولستان با ظهور چنگيزخان  

   وي  بود و اختالفات  قلمرو چنگيز با محمد خوارزمشاه  بين  مرز حايلي  كه  نموريان  بردن در از بين
   و نابودي  بر ايران  مغوالن  و استيالي  حمله ، از عوامل  عباسي  زيرك ة خليف  باهللا با ناصرالدين

  . شد  دنيا نيز دگرگون  و تجاري  سياسي ة نقش،  حمله  اين در پي. شود  مي  شمرده يان عباس خالفت
   خود به  و ايراني  چيني  مشاوران ةدر سايكه پيش از اين اشاره گرديد چنگيزخان  همچنان  
 ةجاد از   قسمت  در آن  با ايجاد امنيت  جهت  همين  بود و به  برده  پي  و بازرگاني  تجارت اهميت
   تجارت  را به ، نظر مساعد آنان  از بازرگانان  و حمايت  نفوذ خود و ايجاد تسهيالت  تحت ابريشم

   با خوارزميان  مودت  پيمان  كردن  محكم  نيز براي  اساس  كرد و بر همين  جلب در قلمرو مغوالن
   كرد، اما در شهر بازرگاني  ايران ة را روان  تجاري كرد، كارواني  قدرتمند قلمداد مي  آنها را دولتي كه

   شد و همين  اترار ضبط  حاكم  توسط  آنان  رسيدند و اموال  قتل  به  و دوستي  صلح  هيئت اترار اين
  ، غرور ملي  اقتصاد، فرهنگ  حمله  اين  در پي. گرديد  ايران  چنگيز به  حمله  براي اي ، مقدمه حادثه
   و لطمات شد  و مالي  جاني  عظيم ار زيان دچ  و ايران گرديد سي اسا  تحول  دستخوش يانايران

 از   نيمي  بلكه  تنها ايران  نه  اقتصادي ماندگي    عقب  باعث ه وارد شد ك  اقتصاد ايران  به شديدي
  .  گشت  اسالمي  دولت هاي سرزمين
  اين كشور در   مغولي  از حكومت اي ، شاخه  ايرانبه   مغوالن هاي  لشكركشي ةبعد از خاتم  

   دوباره  ابريشم  تجارتي ، راه  ايلخانان  اين  ايراني  وزراي  راهنمايي  تحت تدريج به شد و  سيسأت
  . بود  قديمي  راه ، تقريباً همان  ايلخانانة دور  ابريشم راه.   گرفت رونق
 عبور اين شهر صغير از  سياي آ  به  ابريشم ة جاد ، راه  پايتخت عنوان به تبريز  بعد از انتخاب  
، اكثر   سياحان ة نوشت  طبق. شدتبريز اقتصاد   بيشتر و شكوفايي  آباداني  امر منجر به  و همينكرد مي
   شهر، انواع  اين بافي  پارچه هاي و در كارخانه« بودند   مشغول  و تجارت  بازرگاني  شهر به  اين مردم
 و   و بغداد و موصل  از هندوستان شد و بازرگانان  مي  بافته تي صنع هاي  و زري- ابريشم هاي پارچه

 ٦١.»... گردد  مي نمايد، زود متحول ي داد و ستد م  با خارجه  كه بازرگاني...  آيند  اينجا مي هرمز به
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   و رونق  مختلف  ملل  حضور بازرگانانو شهر ة گسترد  با وجود تجارت نويسد كه ماركوپولو مي
 و   است  نبوده  عادالنه  دوره  در اين  ثروت ، توزيعبنابراين.  تبريز فقير هستند مردم،  اقتصادي
 باشد   عمومي  و مولد ثروتزا   اشتغال  كه  مختلفي يد كاالهاي تول  در جهت  وارد شده هاي سرمايه

  .شد  نمي كار گرفته هب
 و   و برگ  و زين  قالي گرديد و از ايران برقرار   با چين  ايران  تجاري ، روابط  ايلخانان در زمان  
  ٦٢.نمودند  صادر مي  چين  را به  و ميناكاري  و اشياء مفرغي  و اسلحه  و ابزار سواري آالت
  نظريشد  مبادله مي   شرق و غرب  بين  تاريخ  در طول  كه  و وارداتي  صادراتي  اقالم اگر به  

 ثروتمند  ة طبق ة بيشتر مورد استفاد  كه  و يا محصوالتي  تجملي  اقالميمشو  مي ، متوجه اندازيمبي
 اگر .شد  مي  داده  اشياء و محصوالت  اين  به بها و ستد بود و بيشترين، مورد داد   قرار داشت جامعه

 از   تا بتوانشد  مي  داشته  نگاه  رازي همچون،  پيوست  مي وقوعه  توليد ب ة در عرص اختراع و ابتكاري
  . كرد  استفاده  امتياز تجاري عنوان به  آن

  ، داراياست   محمد فاتح  سلطان دست ه ب هنيط قسطن  سقوط  سال  كه م١٤٥٣   تا سال مسير  اين  
   و ارتباط  جديد دريايي هاي  راه  و پيدايش  سياسي  با تحوالت تدريج بهاما .  و اعتبار بود فعاليت
  ة مقدم  كه  در غرب  تكنولوژي  توليد و پيشرفت ة تغيير در شيو و  هند و چين  به  اروپاييان مستقيم

)  هنيطقسطن (  افتاد و شهر استانبول نق از رو ابريشم آرام آرام ة بود، جاد  آغاز گرديده  از رنسانس آن
  .شد  نمي  اروپا شمرده  شرق به  كاالهاي  توزيع نيز ديگر مركز مهم

 را   خويش  غربي  رسيدند، مرزهاي  حكومت بهدر چين    از مغوالن  پس  كه  مينگ دودمان  
  . داشتند  ارتباط  خارج  بنادر خود با جهان بستند و تنها از طريق

  بعضي.  مسير نيز دچار ركود گرديد ، اقتصاد شهرهاي ة ابريشم در جاد  روند تجاري با كاهش  
   به وچك ك  شهرهاي صورت به  و ياندشد   صحرا مدفون هاي  و زير شن  شهرها متروك از اين
 و  باك  بي  سياحان هاي  سفرنامه ، در صفحات  آنان ة گذشت  و تنها شكوه دادند  خود ادامه حيات
  .  يادگار ماند  به  آيندگان  براي  ابريشم ة جاد مسافران
.  كرد ده مشاه  جديدتري صورت به را   ابريشم ة در جاد  فعاليت توان  نيز، مي  كنوني در جهان  

   به  تبديل كرد و اكنون  عبور مي  از آنان  ابريشم ة جاد  كه هايي  سرزمين  بين  تجاري با ايجاد روابط
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  ، هرچند كه  در تكاپو است  دوباره  ابريشم ة جاد  كه  گفت توان اند، مي  گشته  مستقلي هاي جمهوري
  . باشد  تغيير يافته  آن مسيرهاي

  
    فرهنگي- اقتصادي پل

 و  رانئ زيرا زا،رفت  ميشمار به نيز   فرهنگي  پلي  نبود، بلكه  بازرگاني  راه  تنها يك  ابريشم ةجاد
با وجود . كردند مي   منتقل  جاده  اين  خود را از طريق  و فرهنگ ، عقايد و مذهب بازرگانان
   در كمال نارئ و زا مسافران، عبور   وجود داشت  جاده  در مسير اين  تاريخ  در طول  كه هايي ناآرامي
  داد مبلغين  مي  اجازه،  ابريشم ة جاد  در شرق و غرب  ديني زيرا اشتراك.  گرفت  مي  صورت امنيت
   از طريق  هستند كه  مذاهبيودا ب و ، مسيحيت اسالم.  عبور كنند اده ج  از اين  راحتي  در كمال مذهبي
  .د يافتن  گسترش  در شرق و غرب  جاده اين

  شاهراهي.  دادند  را در شرق اشاعه  آن  شرق بردند و خوارزميان  را به  ايراني  فرهنگ سغديان  
   آسياي  را از هند به  بوديسم  مذهب  بود كه  بودائياني كرد، پذيراي  مي  وصل  چين به  را  ختن كه

  . رساندند مركزي
 و   افكار و رسوم ة نمايند  كه ازرگانانزيرا ب.   گشت  فرهنگي  مركز مبادالت،  بزرگ شهرهاي  

  ، مبادالت  اقتصادي  و در كنار مبادالتآورد  مي  جا گردهم  در يك را بودند ها  ملت باورهاي
  . گرفت  مي  نيز انجام فرهنگي
 و   اعراب،، تركان  سغديان شد، پذيراي  مي  شمرده  ابريشم ة جاد ة پايان ، كه  آن- شهر چانگ  
   شهرهاي  نوع  در اين  فرهنگي  تأثيرگذاري  باعث  مختلف  و حضور ملل  آميختگي اين.  بود ايرانيان
  . گشت  مي تجاري
  ها و آن  خود مراجعت  وطن ها و افكار جديد به ها و شنيده  از ديده باري  با كوله  بازرگانان اين  
   و براي  تحرير درآورده ة رشت  خود را به  و يا خاطراتكردند  خود بازگو مي  هموطنان را براي
  .سپردند  يادگار مي  به آيندگان
 ة دور هاي چيني.  گرديد  خوراك  و حتي ، پوشاك  تغيير در هنر، ادبيات  منجر به  آشنايي اين  
  ة فلسف در غرب.  پيدا كردند  گرايش  غربي هاي  سبك ، به  غربي  با بازرگانان  از آشنايي  پس تانگ
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  نما و آشنايي  قطب اختراع.   قرار گرفت  مورد استفاده  مشرق زمين  علمي وردهايات و دس چيني
 آمريكا را  ة قار  و كشف  جديد دريايي هاي  و راه  دوردست  درياهاي  به يابي  دست ، راه  با آن غربيان

  .هموار كرد
تأثير    تحت ، چين  ديگر وجود داشت ملل با   وسيعي  بازرگاني  روابط  كه  تانگ ةدر دور  
   از دميدن شدند و پس  مي  آورده  چين  به  از غرب هنر و اديان«؛   قرار گرفت  ميانه  آسياي فرهنگ
   كره  به  ابريشم ة جاد  تانگ  زيرا در زمان،شدند  مي  شرق دور فرستاده  در آنها به  چيني روح

  ٦٣.» بود  يافته گسترش
   بازرگانان  توسط  و  يافت گسترش   و چين  تركستان  به از ايران از طريق اين جاده  مانويآئين   
  . گرديد  در شرق دور معرفي  اسالم ،مسلمان
  و  فرهنگي  از لحاظ  شرق و غرب  دنياي  را به  خدمت ترين ، بزرگ اي  افسانه ة جاد اين  

 و   شده بط يكديگر مرت  به  غرب شرق و هاي  تمدن ، راه  اين زيرا از طريق.   است  ايفا كرده اقتصادي
  . كردند  يكديگر را فراهم  و غناي  شكوفايي  و زمينة تأثير گذاشتند بر هم

  
   امروز  در دنياي  ابريشم ةجاد

   و خاكي  باريك يها  راه  آن جاي به و وجود ندارد  اي  افسانه  شكل  آن  به  ابريشم ة ديگر جاد امروزه
  هاي ها و جلگه  دره  تا عمق  و مغولستان  و سرد چين  كشيده فلكه ب سر  يها  كوه  از دل كه

  يها  و اتوبان  آسفالته هاي كرد، جاده  عبور مي النهرين  تا بين  وسيع نواز ماوراءالنهر و از خراسان روح
  .  است  كرده  را آسان  و تجارت  امروز، مسافرت  و تكنولوژي  امكانات مراه ه به پهن
   و چين  و روم ايران  امپراتوري   فرمان  تحت  زماني  كه  مختلفي ، از كشورهاي  جاده نمسير اي  

   شده حفظهمچنان   تر، ولي رنگ چند كم هر، راه  اين  ترانزيتي گذرد، اما اهميت  مي قرار داشت
دارند تا با ايجاد   كند، تصميم  از آنها عبور مي  مسير تاريخي  اين  اكنون  كه ييها زيرا جمهوري.  است
شود،   مي  كشيده  تركيه  تا به  قديم  مسير ابريشم  و از همان  شده  شروع  از چين  كه  وسيعة جاد يك
 در   كه ييها دولت عايد   جاده  از اين  كه  سودي. نمايند  را آسان  و سياحتي ري تجا  و انتقاالت نقل

   جاده  از اين يشينيان پ  خواهد بود كه نند سودي قرار دارند خواهد شد، هما  ابريشم ةمسير جاد
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  هاي  توريست بذ و ج  نقليه  بر وسايل  ماليات  گرفتن  از طريقتوانند ها مي اين دولت. بردند مي
   ملي  بر عايدات  ابريشم ة در جاد  روياييت مسافر  يك براي انجامها   غربي خصوص به  خارجي

 و   خاورميانه ة در منطق  واقع  كشورهاي  بين  متبادل  كاالهاي  و نقل  حمل  آنكه خود بيفزايند، ضمن
  . گرفت خواهد  تر، انجام هزينه تر و كم سانآ خزر،  ةحوز
  

   گيري نتيجه

 و در  بود  سال  هزاران  مدت ، به غرب شرق و   ارتباطي  كيلومتر، كانال٨٠٠٠   طول  به  ابريشم ةجاد
  پرداختند، و در نتيجه...   و ، مذهب  كاال، فرهنگ  تبادل  به  شرق و غرب هاي  تمدن  جاده  اينةساي
  .ثير گذاشتندأ بر يكديگر ت  ابريشمة جاد  شرق و غرب ملل

شد   مي  باعث؛  داشتقرار گرفته بودند،   در مسير آن  كه هايي دولتبراي ،   جاده  اين  كه منافعي  
  . بكوشند  راه  اين  و باز ماندن  امنيت و ، در حفظ  سياسي  اختالفات رغم علي
 كاروانسراها،   چون ها و ايجاد تسهيالتي  كاروان ها و حفاظت  در راه ها با ايجاد امنيت دولت  
  .كردند  مي  جاده  در اين  و روند تجارت  بازرگانان  در حمايت سعي
   از چين  بود كه د، ابريشمش  مي  مبادله  جاده  در اينترين كاالي تجاري كه ترين و گران مهم  

  هاي  سياست ، با اعمال  و روم  نيرومند در ايران هاي ت دول.شد  صادر مي  و روم  غربي واحي ن به
  . آن داشتند  تجارت  در كنترل  بودند، سعي  مسلط  بر آن  كه  در شهرها و مسيرهايي اقتصادي
 در   تجارت  ركود و يا شكوفايي ، باعثها  دولت  اقتصادي هاي ها و تغيير سياست  جنگ وقوع  
  . اثرگذار بود  تجاري  بر اقتصاد شهرهاي شد، كه  مسير مي اين

 ة وظيف  جاده اين. گرديد  شهرها مي  و يا افول  پيدايي ، باعث  معروف ة جاد تغيير مسير اين  
   شدن  با كم تدريج به كرد و  ايفام١٤٥٣   خود را تا سال  و فرهنگي  اقتصادي وردهايا دست انتقال
  ، با ارتباط  گفت توان  مي اما امروزه.   پيوست  تاريخ  مسير به  در اين  و آمد تجاري  رفت رونق

،   تجاري  روابط ، و داشتنكرد  آنها عبور مي  از سرزمين زي رو  ابريشم ة جاد  كه هايي جمهوري
  هرچند كه.   است  داده  يكديگر ارتباط  را بهمنطقه  ، ملل ين نوي شكل  به   جاده  اين ، دوباره فرهنگي

  ها انجام  سرزمين  اين  به  و مسافرت ، تجارت  دشوار قديمي  مسيرهاي  و در همان ديگر با كاروان
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