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 جایی ادیان و عقاید ملل ی ابریشم در جابه نقش آفرینی جاده

 0، علی بهادری0دکتر احمد کامرانی فر 

 

 چکیده

های  ده ها و سالدر س ابریشم از شاهراه های منححر به فرد در مهان باستان ی ماده

ارتباط میان شرق . داد م پیوند میه که شرق وغرب عالم آن روزگاران را به طوالنی بود

، دنیای کهن در نبود راه های امن و آسان هوایی، دریایی ومجازی روزگار ما وغرب در

تنها  ،کنند ما میه مادی و معنوی را ماب ی که روزانه و  به آسانی هااران محموله

ها دربالد  گرفت که به نسبت حمایت و همراهی حکومت راه هایی صورت میازمحدود 

ها را به راه های شناخته شده ورسمی  فورکاال در آن ، آنومختلف و کثرت تردد و 

اقلیمی، اقتحادی  های ویژگی ها و قابلیت ی ابریشم با همه ی ماده.ومقبول تبدیل کرده بود

ك شاهراه بازرگانی تبدیل شد و در میان ملل در گذر زمان به ی ،که داشت یو امتماع

 آفریقا و اوراسیا را به ی ارهه قس درهای قدیم  از این باب تمدن. شهرت مهانی پیدا کرد

پر  ی تنوع طبیعی، فرهنگی و معیشتی  قلمروهای متعددی که این ماده. داد میم پیوند ه

های  مایی محموله هوماب سب  گردید تا عالوه بر حمل کاال ،گذشت ها می آوازه از آن

اعتقادات،  ،خواسته یا نا خواسته ،ها وبالد در دو سوی این راه مادی مورد تقاضای سرزمین

به دیگر سو  ،یك سوی مهان وادیان بسیاری را هم از سرزمینی در ، عقایدباورها، آداب

                                                 
 .رانیا اصفهان، نجف آباد،  ،یدانشگاه آزاد اسالم آباد،واحد نجف خ،یگروه تار.1
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 پذیرفت یم باورمندی ملت ها از آرا واعتقادات دیگر ملل تاثیر دین سانو ب شد میمنتقل 

مسیحیت ازغرب، در امتداد راه ابریشم ودر گذر از سرزمین های  .دیگرد میو غنی 

به شرق دور راه یافت  ،پیرامونی دریای مدیترانه، سیاه، خار، آرال، بایکال و بالخاش

ی عرفانی ها نحله و اسالمو  ک، کنفوسیوسدبودا، مانی، ما و عقاید زرتشت، ءوآرا

مایی  و عالوه بر انتقال و مابه نفوذ کرد به دیگر بالد رسو  وواعتقادات خاص یك ملت 

 .ها گردید ها و آرای مطرح در آن این عقاید و ادیان، سب  رشد و گسترش ایده

 

 ی ابریشم، دنیای کهن  ادیان، ملل، ماده :واژگان کلیدی

 

 مقدمه 
گذر و عبور  د تردد وشو می متبادر اول به ذهن ی وهله راه و شاهراه در نام ماده و آنچه از

ابریشم از  ی ماده .امناس از سویی به سوی دیگر است مرور کاروان ها و کاالها و و

خاصه در روزگاران ، اتحال دو سوی مهان های شناخته شده  در ارتباط و عمده ترین راه

دمان مرمعنوی  مبادالت ومناسبات مادی وی  مهتومهی را ازه شایانکهن است که بخ  

 . را مستقیم و غیر مستقیم عهده دار بوده است سوی مهان باستان ن گذشته در دوروزگارا

های  ستدهای بازرگانی سرزمین داد وو های عمده درتبادالت تجاری  ممله محموله از     

 و و عقاید و مذاه  ءمایی آرا هماب ابریشم، ی ها فعالیت ماده و نادیك در طول سده دور

. بودند ییك برخوردار از هویت سرزمینی و اقلیمی مشخحادیان مختلف بود که هر 

 ، اسالم، و نحله هاتی، زرتشیسماز ممله مسیحیت، بود ،ادیان بارگ روزگاران باستانی

و  مادک چون سقراط ومانی و یمسلك های عرفانی وعقیدتی فالسفه و محلحانو

 کاروانیان دردر این شاهراه مهانی در قال  کاروان ها و رف حضورصبه  کنفوسیوس،

ی  مهخود راه یافت و علی رغم ه أازمکان مبد ،سرزمین بیگانهر به های بسیا طول سده

 .به اشکال مختلف ظاهرگشت بالد دیگر ها در ثیرگذاریأت ها و ثیرپذیریأت
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ابریشم و  ی نق  آفرینی ماده ،تاریخی اتاین مقاله بر آن است تا با استناد به مستند     

 عبارت به .و استقرارادیان مختلف در آن را تشریی نماید حضورچگونگی  چرایی و

 ابریشم در ی طرح و تدوین شده است که ماده پرس به این  در پاسخاین مقاله  دیگر،

 .چه نقشی داشته است و عقاید ملل مرتبط با این شاهراه، مایی ادیان هماب

 

 طرح مسئله 

های مختلف حیات  ابریشم دردوره ی همطابق آنچه از مسیرها وگذرهای اصلی وفرعی ماد

توان اذعان کرد که راه ابریشم تا قبل ازاکتشافات  می ،شود میمستفاد فعالیت این ماده 

های معیشت  ها ومسیرهای نو،اصلی ترین حوزه های مدید وشناخت راه مغرافیایی درسده

ی از شاخص توان آن را یک از این منظرمیتمدن بشری در اعحار مختلف را شامل بوده و

 . ترین نمادها ونمود های مدنی دنیای قدیم معرفی کرد

میراث غنی پر باری را برای ملل مختلف در  ها و این راه طوالنی وبارگ باز مانده     

است که  ،معنوی نوع فرهنگی و خاصه از ،شته که میراث مهانیامسیر خود به یادگار گذ

لم گیر اشهرتی ع، فراگیر چند ملیتی و ی رهای خود در یك گست قاره های فرا با قابلیت

 .دارد

 یادماناز آن ممله  ،مسیر راه ابریشمبه مای مانده در طیف وسیع ابنیه وآثار تاریخی      

 مناطق مسکونی و همدان و متانه درگسمرقند، ه بقایای باستانی شهر افراسیاب در ها و

 از ،یمن ن، چین، هند، بین النهرین وافغانستا ایران و نجد مختلف قدیمی در بالدآباد در 

فحول  ها که عبورکاروان ها در وسیع رودخانه ی های ارتباطی، شبکه ها و راه ممله پل

شان نکه  همگی، عالوه برآن ،برج های سنگی دژها و ؛کرد ثر میأمختلف را از خود مت

هایی بودند  یك قابلیت هر ،حیات انسانی هستند تاریخ ی گذشته ونمادی از مظاهر تمدنی

های  مقوالت معنوی بسیاری ازسرزمین شان، بعبه ت ها و کاالها و که در پناه آنها کاروان

معماری  های هنری و ق مختلف با شاخحهفر های ادیان و مختلف، معابد مذهبی، زیارتگاه
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مقبره  ،ایادکده ها ،، کلیساها هامعبدها ، مسجد،آتشکده ها . بر مای مانده استای  ویژه

ابریشم نق   ی و اماکن خاص با کار کردهای اعتقادی و مذهبی در طول مسیر ماده ها

 .های مختلف داشته است داشت شعا ر مذهبی در سرزمینسای در انتقال ادیان و پا ویژه

 ی های بلند پامیر و حوزه سوی کوه های حد فاصل آن عناصر انسانی مختلف سرزمین

سکاها،  ی ل و گروه های نژادی فراموش شدهیقباا ی ،ایران نجدکوهستان تیانشان تا 

وسیع آسیای مرکای و شرق دور  ی ارها، مملگی در پهنهتترک ها و تا، ها ها، هپتال هون

ها و چینیان ، مقوله های انسانی و فرهنگی را مدا از کاالها و  ها، هندی در کنار ایرانی

حس  غنا و قوت یك بر ده و ما کر ههای مادی در سده های متمادی با خود ماب محموله

 . اند ، در پذیرش و گسترش آن کوشیدهنهای مردمی و حکومتی آ آیین و پشتوانه

های نجدحد فاصل در ابریشم و مسیری  ی ماده ی درازای فوق العاده وسیع و ی گستره     

 پامیر و تبت تا حدود دریای مدیترانه و منوب اروپا در عهد استیال و استقرار تمدن های

از نوعی نظم سیاسی و نظام بارگ باستانی، از ممله اشکانیان و ساسانیان، که برخوردار

و امنیت خاطر کاروانیان را مهیا  انمذب بازرگان ی خود زمینه ،اقتحادی با ثبات بودند

خاصه و چین و روم، های کند و آرام کاروانی روزگاران کهن در ایران  مسافرت. کرد می

فرمانروایی گسترده که مرزهای محدود سرزمین های  ی ایی با دامنهه در عهد امپراتوری

ها  این سرزمین ،بر نوع تعامل، خاصه از نوع معنوی ،کرد کوچك و بارگ را یکی می

های مختلف در این حکومت های  های ناشی از حاکمیت فقدان محدودیت. تأثیرگذار بود

مجموع بر آیندی از رشد عقلی و  در ،گوناگون یمهانگیر و برخورد ادیان و تضارب آرا

های مسیر این ماده را در پی داشت که تعالی و تالقی باورهای دینی و  فرهنگی ملت

 . یکی از این مقوالت بود ،اعتقادات ماورایی
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 ابریشم  ی ماهیت معنوی جاده

، آید  های ارتباطی مرتبط با آن سخن به میان می ابریشم و شاهراه ی که از ماده هنگامی

های مختلف و متفاوت به  ها و آیین ملت یارتباط میان شرق و غرب و پیوستگی و تالق

بر این اساس شرق و غرب نه فقط یك هویت مغرافیایی و قرار . شود ذهن متبادر می

معنوی و فرهنگی هر انسانی در  ،بلکه بخشی از موهره و خمیرمایه ،دادی خاص و مستقل

غرب  بهابریشم با اتحال شرق  ی ماده. ته و حال استگذش ی دو سوی مهان شناخته شده

و امکان موامه کردن افکار ، ادیان و باورهای اقوام و ملل مختلف در بالد دور و نادیك 

از طریق این مسیر . استبوده ارتباطی تمدن بشری  ی مهم ترین ماده ،در دو سوی مهان

های اشراق و عرفانی شرق به غرب  ایههای مرتبط با آن بود که بن م راه و مسا ل مبتال به و

و علوم،  ،های شرق رسید سفی غرب به دربارها و دارالترممهلف رایرفت و افکار و آ

ثیر پذیریهای بینابینی میان ملل تأها و  های متفاوت با تأثیرگذاری بینی فنون، هنرها و مهان

 .ها شد آن اندیشهی دردر مهد ما ءت آن آراما شده و سب  غنا و قوّ هو دول مختلف ماب

ارتباطی  ی شاخص ترین وسیله ،ماده ابریشم برای مدت زمانی به درازای دو هاار سال     

 خحوص،در این  .یساخت م متحل مه های بارگ را به دنیای شناخته شده بود که تمدن

تر از نوع نیرومندتر و  ابریشم، بسیار غنی ی پیامدهای حاصل از ارتباط معنوی در ماده

بودیام، مانویت و زرتشت، ، مسیحیتادیان اسالم،  .تباط مادی در این شاهراه بوده استار

بخ  بارگی از گستردگی و  ،سیوس، ارسطو و مادکوعقلی و عرفانی کنف یآرا

 .اند بودهخود را مدیون این شاهراه عظیم  ی دامنه

و هند و آسیای بازرگانی بود و چین  هایکاال عبوراین گذرگاه خشکی مهم که محل      

این راه شهرهای بارگی بر سر  ؛گذشت از ارمنستان می ،داد میانه را به مدیترانه پیوند می

بویل، )بیگانه و مرکا انتشار فرهنو یونانی در شرق شد  منالگاهماده قرار گرفتند که 

گذشت و  های اروپا و آسیا می هایی که از قاره و به این شکل افتتاح ماده( 120 :0813

و امپراتوری هان در چین را از دیگر سو  ،مپراتوری روم و پادشاهی اشکانیان را از طرفیا
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های  داد و باعب پیوند تجاری و به تبع آن ارتباط فرهنگی سلطنت نشین ارتباط می

از اهمیت سرشاری برخوردار بود  ،راه بودند اینکوچك هند و اروپایی که در مسیر

اعراب مسلمان از  یدوره باستان و بعدها در عحر استیالایران در  .(31 :0813گروسه، )

 .ابریشم بود ی و تجاری در ماده دینیهای اثر گذار و اثر پذیر در ابعاد فرهنگی و  سرزمین

ابریشم مدیون ایران و سلسله های مختلف حاکم  ی بخ   بارگی از هویت معنوی ماده

تا سلسله های نیمه مستقل در عحر انیان ساشکانیان و ساعهد در روزگاران باستان در  

در عهد  .(011-083: 0813گیرشمن، ) بودایران  نجد ی در پهنه اسالمی خالفتاستقرار 

بود و سفیران و نمایندگان در دو کشور مبادله  قرارایران و چین برمیان اشکانی روابط 

سوی شرق و  روابط فرهنگی ایران با دو، در عهد ساسانی(. 12 :0812 دو بواز،)شدند  می

به فارسی  نسکریتهایی از سریانی و س کتاب که ، چنانغرب رشد کرد و رونق گرفت

های مختلف  اشکانی  در دوره شاهنشاهیقلمرو  ی شرایط اقلیمی و گستره .ترممه گردید

یك حکومت مرکای مقتدر در   یساسانی، گرد آوردن مناطق مختلف تحت استیال و

ضمن اثر بخشی و تأثیر  ،از هاار سال از ادوار باستان حاکمیت طوالنی بی  ی یك دوره

دینی و  یاز ممله اعتقادات و عقاید و آرا ،فرهنگیی ها ها و برخورداری پذیری از داشته

ها  آن به واقع، .تکمیل و غنای ادیان گردید نیاها و  مایی و انتقال آن هسب  ماب ،مذهبی

در خحوص محتوای فرهنگی و . ن داشتندرا از نابودی محو ییو اروپا یدو تمدن آسیای

وسیع آن در شرق و غرب  ی قلمرو و محدوده ی گستره ی ابریشم در همه ی معنوی ماده

توان مورد مداقه قرار داد که از  تومهی را می شایانسا ل و موضوعات م ،روزگاران کهن

 یرشمن،گ)یان نفوذ ادیان مختلف از طریق این شاهراه به دیگر نقاط مهان است مآن 

مای  ،در حالتی تدریجی ی ابریشم و در گذر از ماده گوی  های ایرانی( 126 :همان

ابریشم باب مراودات را بین  ی ماده (.51، 0861بار تولد ،)خود را به زبان های ترکی داد 

و در نتیجه روابط و مناسبات ایجاد شدروابط سیاسی  ،مهان گشود و به دنبال آن سویدو

  .گردید و به تدری  گسترش یافت ایجادفرهنگی و دینی 
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 جایی ادیان هابریشم و جاب ی جاده

یکی از  ،های مختلف در شرق و غرب مهان حضور پیروان ادیان مختلف در سرزمین

ادیان صاح  آوازه که . بودابریشم  ی تبعات و کارکردهای فرهنگی و معنوی ماده

، مانویت، یهودیت و دیسمحیت، بو، مسییاز ممله زرتشت ،اند بوده یمدعی رسالت مهان

ها و  در قال  کاروان ،های طوالنی ها و سده در سیری تدریجی و در طی سال ،اسالم

وطیف متنوعی از  ای رفتند  ای به نقطه های تجاری و سیاسی این شاهراه از نقطه گروه

 . مدید  را به خود مذب کردند پیروان

 پیرو روابط تجاری و سیاسی ،کهن و ریشه دار یآیین عنوان هآیین زرتشت بگسترش        

 ی هضزرتشتیان از طریق ماوراء النهر و سپس حو. صورت گرفت در مسیر شاهراه ابریشم 

ه کرد و سپس ب یارآیین زرتشت در این مکان رشد بس. رساندند سغدرود تاریم خود را به 

به چین راه یافت  ،بودند ابریشم ی ماده ی بنامی در عرصه انکه بازرگان ها سغدی ی وسیله

خاصه چین تا به حدی شدت یافت  ،زرتشتی در شرقدین نفوذ  .(23 :0851چی،  کوا)

 – ming – tai) نام مینو تا ی هو ه که به دربار چین نیا رسید و همسر خاقان چین ، ب

hu  )چی  –پی  ی سپس امپراتوران سلسله .زرتشتی شد(pi – chi( )551-566 م ) و

در  .(ما همان)شدند  دینن اینیا پیرو( م pi – chou(  )551 – 530) چو  –یپ ی سلسله

یا اصول فکری و عقیدتی در دنیا رواج گسترده  نظاماز قرن ششم قبل از میالد سه  ،واقع

دیانت زرتشت در کنار دیانت بودا و اعتقادات و اصول و مبانی  هپیدا کرده بود، ک

، خاصه ایران نجدثیراتی عمیق بر أان که ظهور بودا تهمچن .ها بود کنفوسیوسی یکی از آن

دست تجار و ه بنواحی شرقی، به ما گذاشت، آیین زرتشت هم در دو سوی نجد ایران 

آیین زرتشت اولین آیین بود که به  ،فراتر رفت و به زعم بعضی از مرزهای ایرانن امبلغ

  .(3ص  : 2581تشکری، )مرکای و از آنجا به چین رسید ی آسیا 

کتاب  – اوستابه قحد تهیه و تنظیم و پاسداشت  ،ایران ی اردشیر بابکان با استیال بر همه     

به بالد دور  ی آن کتاب نسخ پراکنده ی مهگرد آوری ه منظورمأموران را به  –زرشتیان 
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دهد  و چین خبر می دن ندیم از حضور این مأموران در هنبا .(81، 0816آذری، ) فرستاد 

 .معروف شد« هیسئن چیاو»ها به  ین زرتشت در میان چینییآ .(123 :0811یم، ابن ند)

در شاهراه ابریشم سغدی بازرگانان ایرانی و  ،مایی هترین نق  را در این انتقال و ماب مهم

ها و گسترش پیروان و افاای   تشکدهآاین نفوذ به ساخت  .(85 :همانآذری، )ایفا کردند 

شت در چین انجامید و این شرایط تا صدور فرمان ممنوعیت مندان به آیین زرت هعالق

ها در  م تداوم داشت و آت  آتشکده 315 سال مذاهبی بغیر از تا و یسم در چین در

  .(012 :همانتشکری، )بود  شعله ور ،از ممله در پایتخت ،سرزمین چین

ند ا ن   و برآ برند میورتر های بسیار د ها را به زمان ای این روابط و تعمیق اثر پذیرای عده     

و نمایندگان ایران و چین آمد و شد  سفرا ،که حتی پی  از مهرداد دوم اشکانی که در آن

و از ( 81 :همان ،ازودو ب)است این ارتباط برقرار بوده  ،(238 :همانشمن، رگی)داشتند 

دهند  بر میهای طوالنی خ ها در این ارتباطات در طی سده اسناد مومود در مکتوبات چینی

  .(228 :0811یعقوبی،  ؛15 و 11 ؛0851دیگران،   وپطروشفسکی )

این ارتباط قوی تر  ،رسمی دربار ساسانی بود دین ،در عحر ساسانی که آیین زرتشت     

( م 580-136)از روابط قباد  یبخش ،و دوم ملد صد ،در کتاب و ی یشو .و غنی تر گشت

و ( 011 :همانچی،  کوا)است  انعکاس یافتهر چین و دربار فغفو( م 138-153)و پیروز 

شاهاادگان و ، پس از شکست از اعراب مسلمان ،سومد این ارتباط چنان بود که یادگر

ن با)طل  کمك کرد  ،ها شاه چینی ،خاا ن  خود را به چین فرستاد و از تا ی تسونو

بسیار کرد تا با  و حتی پیروز فرزند یادگرد به چین رفت و تالش ،(21 :، همانالندیم

ی او عملی نشد و  اما خواسته ،دست آورد هتاج و تخت خود را ب ،ها استعانت از آن

ضمن  ؛(580 :0813 ،سنتن یسکر) درگذشتدر چین میالدی  162 سال در سرانجام

فیروز و . که آتشکده ای در آنجا بر پا کرد و به امور زرتشتیان اهتمامی خاص داشت  آن

در شهر م  168 سال فیروز در .یین زرتشت را در چین ازدیاد بخشیدندسه رونق آرپسرش ن

 های شهر مجموع آتشکده کردکه با آن آتشکده ای ایجاد( chang – an)چنو آن 
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 ،خاصه در عهد سلطنت تنو ،در این قرن .(81 :همانچی،  کوا)رسید  عدد 1به  مذکور

 ی غربی و شرق در زنجیره سیایآتجارت میان وپامیر گسترش یافت  نجدقدرت چین تا 

سیاست مل  بازرگانان خارمی را  چین دولت. یافتابریشم رونق فراوان  ی های ماده راه

  .(80 :همان)بیگانه را در کار خود آزاد گذارده بود  ادیاندر پی  گرفته و پیروان 

دری عهد ماآیین بودا از دیگر ادیانی بود که در مسیر شاهراه ابریشم و متأثر از آن از      

این انتقال و  ی ابریشم مادهارتباطات تجاری  .شد و به دیگر سرزمین ها رسید دورخود 

ین رسمی دولت کوشان ،دین بوداآی. تحکیم و توفیق آن در بالد غری  را تشدید کرد 

 ور،شکم)شد و به ایران شرقی راه یافت و معابد بودایی در سراسر شرق ایران بر پا گردید 

این آیین، اما  ؛م ذکر شده است 15چین در سال یسم به رود بودو .(866 –865 :08 16

. انتقال یافته بودبه آن سرزمین رسمی  غیرابریشم به طور ی پی  از آن توسط تجار ماده

 .بوده است( م  221– .ق 211)نو از دودمان هان میدر عحر امپراتوری  این اتفاق 

ه ب ،تا اقیانوس اطلس پرتو افکن شد قلمرو آن ی گستره در عهد ساسانی که بودیسم     

ادیانی که از ایران برخاستند و در  .بودایی به چین رسید –صورت مریان مدید ایرانی 

 گیرشمن،)ی آسیای مرکای نفوذ یافت ردر صحا ،ها مبارزه شد اروپا و آفریقا با آن

به این  ،را پذیرفتندها تابعیت ایران  که کوشانی خاصه از زمانی ،بودیسم .(126 :همان

 مادیسنا الهامات و تأثیرات بسیار معابد بارگی ساخته شد و از آیین  .سرزمین راه یافت

برخالف  ،به چین رسیدکه با نام بودیسم  یآیین،و از پی این تغییرات( 106:همان)گرفت 

آن، دینی امید بخ  بود که از یاوری  یاولیه و اصل ی گیرانهآمیا و سخت تضنوع ریا

وصال بهشت نوید می داد و با این تغییرات در روح ملت چین رسو  کرد و خداوند 

 .(0111–0155 :0815، ویل دورانت)

رای  به دیانت بودیسم اقوام شرق گ ،فرمانروایی ساسانی ی از عهد اشکانی تا دوره     

گر ن بودایی و عهده داری دیاعنوان مبلغه ها ب ایران در حدی بود که تعدادی از آن

در قال  کاروان های تجاری شاهراه ابریشم از آسیای میانه به چین و  ،وظایف مرتبط
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حس  متقضیات فرهنگی و قومی بر های آسیای منوب شرقی رفتند و آیینی که  سرزمین

ن از قرن دوم میالدی ابا نق  آفرینی مبلغ ،هند در منوب آسیا طلوع کرده بود ی قاره شبه

نقطه عنوان ه ب زرتشتی،میخته به اعتقادات آو  اماهایان ی ر کالبد نحلهبه بعد در قالبی نو و د

دیانت زرتشتی  ،از طرفی. رسید وردر تاریخ تحوالت و توسعه این آیین به خاور د عطفی

در چین  اماهایان ةو اساساً گسترش فرق( 028، 0813هینلا، )و الوهیت آن به هند راه یافت 

راتی است که ایرانیان پایبند به اصول بودیسم برای آن هون تأثیرو آسیای منوب شرقی م

 .هموار کردند

سکریتی به مغولی ، تبتی و چینی و زبان های آسیای میانه ترممه شد و پیروان نمتون سا     

این رویداد تا  .(Eliot , 1963: xx17)ال و چین پیدا کرد نپزیادی در مغولستان و 

و اهالی  ها سغدیخاصه  ،ن ایرانیای تجار و مبلغحد زیادی مرهون و مدیون نق  آفرین

به عنوان  ،ماهایانا گرویدند ی ایرانیانی که به فرقه ،از قرن اول تا هفتم میالدی .بود ،ختن

 ( Macheda, 1988: 1 – 38)اند  بوده ین متون بودایامترمم

زبان  بودایی به نمتو ی و یکحد ترممهسغدی شده به زبان  پیداومود کتاب های      

ابریشم و منتهی به چین مرکای پیدا  ی وازات مادهممردم ختن در آسیای میانه که در 

 ی این مناطق منبعب از ارتباطات ناشی از ماده و دینی داللت بر پیوند فرهنگیاست، شده 

ه اشکانی ب ی حتی یك شاهااده .(TAKATA , 2000: 49 – 64)ابریشم دارد 

 An) "آن شد کا و"با نام چینی  ا،ماهایان ی عنوان یکی از شخحیت های فرقه

Shekao )وارد پایتخت چین شد و با تسلط و  یالدیاواسط قرن دوم مدر  بود که

خدمات ویژه ای در تروی  این آیین اعمال  ،متون و ترممه ها داشت براحاطه ای که 

شدن  مایی آیین بودیسم و پاگرفتن و پایدار هدر این ماب .(Chou, 1956: 22)کرد 

نق  ویژه ای را عهده  ،خاصه در عهد اشکانی  ،روزگاران آنآن در شرق دور ایرانیان در

ن ااما به حضور مبلغ ،که اگر چه خالی از اغراض تجاری و اقتحادی نبود ،دار بوده اند
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دامن زد و سب  تروی  این دین در ( 62 :0850دیاکونف، )حتی از دربار اشکانی  ،ییبودا

 . ی شاهراه ابریشم شد شهرهای پیرامون

بود که به نیك نفسی در  ،هد اشکانیعاز اشراف ایرانی  ،"هوان -ان"افرادی چون      

ن بودایی پارت بود که ااز مبلغ  "تی –دو  –ان  –ت "تبلیغ آیین بودا در چین کوشید و 

ه شمار بانی ران بودایی ایبنیا از راه "چین –فا  –ان "به چین رفت و  یالدیم 251 سال در

کتاب هایی  را از بودایی به چین میالدی  811 – 230های  که در حدود سال رفت می

مبلغان از  .چینی را به این کی  اعتقادی در آوردند ها نفر مبلغان بودا ی میلیون. دیبرگردان

می های آن به هند که راهی تجارتی زیارتی بود و یکی از شاخه ،معروف ابریشم ی ماده

بسیار صدها فرسنو راه را طی  تقاشان بودا ی گاه با تحمل مرزا  .تندگذش می ،رفت

  .(011 :، همانشکورم)رفتند  کردند و به زیارت می می

هایی بود که از تأثیرگذاری و تأثرپذیری از کارکردها و  ت از دیگر آیینیمسیح     

از ممله در ،ان ایرتاریخ مختلف  ی ادوار همهدر . ابریشم منتفع شد  ی کاربردهای ماده

 ،تومه شایانیکی از مسا ل عمده و  ،عهد اشکانی و مخحوصاً در روزگار ساسانیان

های  مخالفت و محدودیت به علّت ،با ظهور مسیحیت. دیانت مسیی و مسیحیان بود

ها به  زیادی از آن ی عده ،دربار اشکانی دینیاهل سو ت ،امپراتوری روم برای مسیحیان

  .مسیحیان در ایران شد دها سب  تروی  آیین مسیی و ازدیا حضور آن .ایران پناه آوردند

 ،به این دین( م 808)رسمی شدن مسیحیت در غرب و گرویدن کنستانتین کبیر با      

مسیحیت ( م 810)این دین در ارمنستان  یافتن تکه با رسمی خاصه آن ؛اوضاع تغییر کرد

از پی  ،ایران درمسیحیت و مسیحیان . دبارگی به حساب می آم خحمبرای دربار ایران 

 نستوریاین تحول مورد تعقی  و آزار قرار گرفتند و این مریان تا زمان مدایی مسیحیت 

 .هم چنان دنبال می شد ،کم و بی  ،از مسیحیت یعقوبی

تا منوب هند و  از طریق ایرانیان این آیینوری زیر نفوذ ایران درآمدند و تمسیحیان نس     

( م 563–  580)یافت و در عهد خسروانو شیروان  گسترشسمتی از ترکمنستان چین و ق

Archive of SID

www.SID.ir



 11شماره ی /  7سال / مسکویه                                                              

 

211 

هایی ساختند و  هایی دایر کردند و صومعه هرهای هرات و سمرقند اسقفشر دوریان تنس

که شخحی ( L0 – pen – A ) "پن –لو  –آلو "این آیین توسط میالدی  185در سال 

و ابتدا با نام مذه  ایرانی شهره شد و در سال  به چین راه پیدا کرد ،یانی بودرایرانی یا س

تنو  ی امپراتور سلسلهفرمان وری به تآن یك کلیسای نس –در شهر چنو  میالدی 111

انده شد و حتی کشیشان در چین با تأسی از ردبنا گردید و کتاب مقدس به زبان چینی برگ

عنوان ایرانی خود از  این آیین بعدها .ازدواج می کردند ،از ممله زرتشت ،مسیر ادیان

  .(83 – 86 :همانچی،  کوا)مذه  رومی خوانده شد یك  همچوندست داد و 

ای مبلغان و مؤمنان خود پیکی دیگر از ادیان عمده و شاخص مهان با ،به این ترتی      

سوی عالم  ها در آن ابریشم گام نهاد و از مهد مادری خود تا دورترین سرزمین ی بر ماده

حد واسط بودن خود نق  فعال و موثری  به دلیلابریشم  ی ایرانیان که در ماده. ه یافت ار

ها حتی در  که چینی چنان ؛العاده مؤثر بودند مایی ادیان هم فوق هدر انتقال و ماب ،داشتند

 –ها را پو آن یپنداشتند و کلیسا مذه  ایرانی مییك وری مسیحیان را تسنابتدا مذه  

پیرو  ،به بعد یالدیم 615 سال ازاین کلیسا اما  .می نامیدند( یانکلیسای پارس)سی  –سی 

مسیحیت که ومسیحیان  .(008 :همانتشکری، )فرمان امپراور به کلیسای روم تغییر نام داد 

های تبلیغی از شاهراه ابریشم به  های تجاری و گروه مختلف در قال  کاروان یبه انحا

خارمی از  ادیانکه فغفور چین فرمان طرد  دییالم 315تا سال  ،شرق دور رسیده بودند

ضمن  ند،تومهی مورد تومه واقع شد شایاندر میان چینی ها به نحو  ،چین را صادر کرد

 گشتندکه با تأثرپذیری از مذاه  و سرزمین بیگانه دچار بعضی تغییرات نمادین  آن

  .(68 – 62 :همانچی ،  کوا)

ای مشترک از ادیان مسیحیت،  مانی که خمیر مایه مانویت و آیین اصالحی و اختالطی     

نحله های  ی از ممله ،و مکات  عقلی و عرفانی را درهم آمیخته بود ییبودا ی،زرتشت

 ،موفق تر از سایر ادیان ،همین ویژگی ترکیبی بودن به دلیلبود که  یمذهبی و اعتقادی

مانی از  .ثیر قرار دادأحت تترا ابریشم  ی شهرها و کشورهای پیرامونی و مورد اتحال ماده
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و از افکار و آرای عیسوی وزرتشتی و بودایی تاثیر مند شد  افکار شرق و غرب بهره

 .(228 –203 :همانکریستن سن، ) غرب عالم اثر گذار گردید  وو در شرق پذیرفت 

 یالدی، یعنیم 682سال تا و به چین راه پیدا برگردد  یالدیم 131 سال مذه  مانی در

تبلیغ  ،(85 :همانکوایچی، )فرمان امپراتور چین مبنی بر ترک آن آیین  صدورزمان 

نفوذ مانویت در شرق چنان بود که حکومت اویغوری . اهری و علنی آن مرسوم بودظ

( م 311)و این پایبندی تا انقراض آن سلسله  قرار دادهمذه  رسمی خود رامغولستان آن 

 .(811 :همان)همچنان پایدار بود 

میالدی های نهم و دهم  در قرن و مانویت در سراسر آسیای صغیر و روم نفوذ پیدا کرد     

ارتباطات تجاری به منوب فرانسه راه یافت و پیدای   از طریقبه شمال یونان رسید و 

مقتدر کارتار را در پی داشت و منجر به مخالفت کلیسای کاتولیك شد و اغتشاش  ی فرقه

شد  موم را ( Carcassonne , Bezier)و کرکسون  هبای ی ناحیه دوو آشوبی 

دنیای روزگاران  ی همه ،عجیبی یسرزمین ی مانویت در گستره .(106: همانشمن، رگی)

از شرق تا غرب ، از چین و مغولستان تا آفریقا و اروپا را تحت اثر بخشی خود  ،گذشته را

شمولی آیین  و مهان مامعیت .فرهنگی عمیقی در مهان باقی گذاشت آثارقرار داد و 

ان های تجاری و سیاسی آن در این راه ومانی آنرا مهانی کرد و شاهراه ابریشم و کار

 .نق  عمده ای را ایفا کرد

های دور دست در شرق رفت و در  به سرزمین ،ی مبلغانسرّ ای مانویت در قال  شبکه     

و آیین او آمده و از ورود آن در اسناد چینی نام مانی  .چین با استقبال دهقانان موامه شد

 612در  ،یغوریاویوقوخان، شاه  .(81 :همانآذری، )به چین اطالعاتی ذکر شده است 

لویانو پایتخت چین را تحرف کرد و خود متأثر از تعلیمات راهبان مانوی به میالدی، 

فت یا گسترشورها غتن از راهبان مانوی در میان اوی 1و مانویت به همت  .آن دین درآمد

و  ت با سقوط اویغورها مانویان مورد تعقی  و آزار واقع شدند و ک امّا. یین رسمی شدآو 

اویغورها بر سر راه های  .(62 :مانی در میان اویغورهانامق، )ها سوزانده شد  آن دمعاب
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ابریشم معابدی ایجاد کردند و کتاب های بسیاری از مانویان به زبان چینی  ی تجارتی ماده

از راه  و مانویت در بین اعراب در سر حدات غربی ایران نفوذ کرد. در آمد به نگارش

 .سال از پیروان آن شد 3و حتی اگوستین قدیس برای  دسیرسوریه و محر به آفریقا 

 . در آن سرزمین نفوذ یافتو مانویت به دست خود مانی که به هند سفر کرد 

دست ه بی رستگاری نوع انسان در زمین، با مدعاعنوان دینی مهانشمول ه ب نیااسالم      

ساسانی و اتحال غرب  شاهنشاهی ی ضمن تحرف همه ،سپاه عرب سربازانسرداران و 

ها در شرق و  یافت و به دورترین سرزمین گسترشری خود داز مهد ما ،آسیا به خاور دور

ند و دین به چین راه یافتبا گذر از ماوراء النهر، عرب مسلمان  تجار.  غرب راه یافت 

در . کردندکانتون و از راه زمینی کاروان رو ابریشم به چین وارد  ریایاسالم را از راه د

چون دریافت که  ،کا وتسنو امپراتور خاندان تنو در چین یالدیم 151 سال حدود

ابریشم استیال یافته ، سفیری به مدینه فرستاد و  ی های تجاری ماده ای بر راه دولت تازه

 608های  سفیری به چین فرستاد و در سال یالدیم 150 سال در نیا( سوم ی فهخلی)عثمان 

 .هایی مبادله گردید بین طرفین هیئت یالدی،م 621تا 

 651پی  از  ،حتی گروهی از علویان که از شکنجه و آزار بنی امیه فرار کرده بودند     

لملك در پی در خواست هشام بن عبد ا. به چین رفتند و در آنجا اقامت گایدند یالدیم

سپاهی به  ،ای عال شده بود ی بدست عدهوکه  هنگامی( هاوان تسنو)امپراتور چین 

و ( 206 -201 :0810قربانی،)یاری وی فرستاد و او دوباره تاج و تخت خود را باز یافت 

روابط میان اعراب مسلمان و شرق دور این چنین ابعاد مختلف گشای  یافت و برآیند 

از یك  ضور آیین اسالم و رشد مسلمانی در میان چینیان بود که امروزه بی ح ،کلی آن

 .(83 – 81 :0815گنجی، ) صد میلیون نفر مسلمان در چین حضور دارد 

مرتضی مطهری بر آن است که به تحقیق معلوم نیست که اسالم در چه تاریخی به      

گروهی از  ی وسیلهه ب المکه اس این آنچه مسلم است ؛داخل خاک چین راه یافته است

بازرگانان خوارزمی و تجار سمرقند و بخارا در قرن های نخستین اسالمی به آنجا رفته 
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دستور داد ارباب علوم و  ،خراسان را خراب کرد یاهکه شهر چنگیا پس از این. است

تا در آنجا مردم  را به  ببرندمعارف و اصحاب حرف و صنایع را به چین و مغولستان 

دین  ،عالوه بر هنرهای معمولی ،مردم ایران .ایی که در ایران معمول بود آشنا سازندهنره

ها تعلیم دادند و به این صورت دین مقدس اسالم در چین توسط  و آیین خود را نیا به آن

ن چین به زبان فارسی تألیف اناکت  دینی مسلم ی کلیه. ایرانیان از طریق ارشاد راه یافت

  .(813، 816، 12 :0862ی، مطهر)گردیده است 

آورده است، مسلمانان در هر یك از شهرهای چین مرکا علمی علی  بن بطوطها     

مخحوص خود  ی طور مجاا زندگی می کنند و در محلهه ند که در آن بردا ای حده

برند  و با احترام و عات تمام به سر می دارا هستندنماز ممعه و غیره  ی مسامدی برای اقامه

و  نفاضال ،از بالد مختلف در شرق و غرب نیاتیمور گورکانی  .(121 :0810بطوطه،  ابن)

های مختلف ایران و آناتولی  باخود در  عالمان و صاحبان سیاست و سرمایه را از سرزمین

های این  ابریشم به سمرقند برد و این شهر که در آمد و شد کاروان ی طول مسیر ماده

عمالً مرکا فرهنگی  داشت،رونقی ر بازار پ، مختلفمححوالت  ی شاهراه و عرصه

  .("ق"حرفذیل  :0883دهخدا، )روزگار تیمور شد 

از باب حضور سپاه خلیفه  ،از ممله در چین ،بخشی از مسلمانان اولیه در شرق دور     

مخالفان  ی غا لهها با سرکوب  آن. پدید آمد یالدیم 655 سال هشام ابن عبدالملك در

ها با دختران چینی در شهرهای  از ازدواج آنو امازه یافتند در چین بمانند  ،امپراتور

ابریشم  ی هنوز هم در شهرهای اطراف ماده. مسلمانان بسیاری پدید آمدند ،بارگ چین

 .(015 :0810وزارت خارمه، )است  پذیر بسیاری از آثار اسالمی و ایرانی رویت

 

 نتیجه گیری 

ی شاهراهی و شاخه ها و شعبه های خود، آثار متعدد ی ابریشم بر حس  درازا ماده

امتماعی، فرهنگی و اعتقادی بسیاری در طول سده ها فعالیت زنده و پویای خود در 
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هایی ایجاد ارتباط و و  شرق و غرب همواره مترصد گشای  راه. مهان بر مای نهاده است

ی  وم پی  از میالد، با توسعهی د این ارتباط از سده. ی کاال و مایحتاج خود  بودند مبادله

ها  ارضی دو امپراتوری چین و روم و ثبات سیاسی در ایران اشکانی، عملی شد و کاروان

ی فرات و سلوکیه در دمله  به همدان  با عبور از شامات و حوزه( شام)از انتاکیه در سوریه 

مبادله  رسید و سپس بارسیدن به مروو بلخ  کاالهای خود را و ری و صد دروازه می

های بعد، این مرودات و ارتباطات، با گسترش  به مرور و در طی سده ها و سال. کردند می

های راه ابریشم بسط بیشتری پیدا کرد و کشورها و حوزه های بیشتری را  ها و شاخه شعبه

ی ابریشم حجم سنگینی از مبادالت بازرگانی شرق و غرب را در غیاب  شامل شد و ماده

 .ی و دریایی و راه آهن امروزی ایفا کردهای هوای راه

اما در بطن و متن این مبادالت تجاری و سیاسی، انتقال چشمگیر  وسیع فرهنگی و      

آیین بودایی توسط  بازرگانان تامیلی وارد چین شد و : گرفت اعتقادی نیا صورت می

انه و صحاری تجار سغدی ادیان زرتشتی و مسیحی را با خود تا دورترین نقاط آسیای می

مسیحیت، مانویت و اسالم در کنار تعالیم بودا و . ترک نشین تا چین گسترش دادند

های عرفانی، تمام ایاالت و  ها و مسلك کنفوسیوس، و آرای فلسفی یونان و نحله

های مبتال به و مرتبط با این شاهراه باستانی را در نوردیند وحضور ادیان و پیروان  سرزمین

های  های دریای مدیترانه و شمال آفریقا یا در سرزمین  د مختلف در کنارهمتفاوت از عقا

میانی، از ممله ایران و بین النهرین و خاور دور و آسیای میانه، مملگی برآمده و برآیندی 

ها و کارکردهای چند منظوره و طوالنی مدت آن  ی ابریشم و فعالیت از اثر بخشی ماده

 .بود

شاهراه ارتباطی نتای  بسیار متفاوتی در این مابه مایی و انتقال ادیان به حتم فقدان این      

ی اتحال و  ی ابریشم زنجیره ماده. گذاشت ما می مهان به و عقاید ملل در شرق و غرب

های مختلف شد و این ارتباط به گسترش و  انتقال میان ادیان و عقاید مختلف در سرزمین

ای که حضور ادیان شرقی و غربی و پیروان  ونهغنای ادیان مساعدت بسیار کرد؛ به گ
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ها در دو سوی مهان امروز، تا حد بسیار زیادی مدیون و مرهون خدمات فرهنگی و  آن

های فعایت و پویایی آن شاهراه مهان  ها و سال ی ابریشم در سده ارتباطات معنوی ماده

 .در ادوار باستان و پس از آن بوده است
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