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 چکیده 

 

زد. به دلیلل   شد و بر ساحل مدیترانه بوسه می راه جهان باستان که از چین آغاز میی وجودی راه ابریشم یعنی بزرگترین  فلسفه

هلا رشلته ویونلد     شده بنام جاده ابریشم نام گرفته، ابریشم در طول ایلن جلاده   جا می به اینکه در این جاده به مقدار زیادی ابریشم جا

ا انداخته اسل.. ابریشلم کله از دوران باسلتان در چلین  ولیلد       های زیادی را بر سر زبان ه مشترک میان شرق و غرب شده و افسانه

رف.. نیاز مغرب زمین به برخی کاالها در مشرق به ویژه در چین و هنلد   شده یکی از اسرار عمده صنعتی و بازرگانی به شمار می می

تصلادی و فرهنگلی و سیاسلی متقابلل     هلای ا   نظیر: ابریشم، فلز، شیشه، منسوجات و ... بوده اس.. چنین نیاز اولیه بعدها وابستگی

های متمادی  بدیل شد.این نوشتار سعی دارد  ا چگونگی انتقال هنروفنلون در جلاده ابریشلم در دوره     میان شرق و غرب برای سده

ه ساسانی را مورد ارزیابی  راردهد.در مقدمه به بیان مساله،طرح سوال وژوهش،فرضیه اولیه و چگونگی جمع آوری اطالعات ورداختل 

ایم.در متن اصلی از انواع کاالهای مبادله شده در جاده ابریشلم صلتب. شلده .ایلن کاالهلا رامیتلوان بلدین شلرح نلام بلرد چلای            

،کاغذ،منسوجات،هنر ،مذهب ،فلزکاری وآداب و رسوم و اعتقادات و .....در نتیجه گیری جمع آوری  تلیلل و  فسلیر موضلوع ملورد     

  وصیفی ،کتابخانه ای نوشته شده اس.. -ت  تلیلیبررسی  رار میگیرد.این وژوهش بصور

 

 جاده ابریشم، فلز، شیشه، منسوجات، چین، مدیترانه : کلید واژه
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Abstract 

 
The philosophy behind naming this biggest ancient road as the "Silk Road" is that, while connecting 

China to the coasts of Mediterranean, it encompassed huge amount of trading silk. Silk was considered as 

the linking rope between east and west, and had made a variety of myths. Being produced in China from 

the ancient time, silk was one of the main industrial and commercial mysteries. West had a substantial 

need to some products of East, especially China and India, such as silk, metal, glass, textures and etc. 

This necessity was gradually changed to economical, cultural and political dependencies of West and 

East for centuries. This article tries to study the process of transferring arts and skills through Silk Road 

during Sassanid period. In introduction, issues like statement of the problem, research questions, 

hypotheses and method of gathering information were stated. In the main text, products traded in Silk 

Road were mentioned, including tea, paper, textures, art, religion, metalwork, traditions, customs and 

beliefs. In conclusion, data analysis was considered. This study was based on analytic, descriptive and 

library survey.  

 

Keywords: Silk Road, metal, glass, textures, China, Mediterranean  
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 مقدمه

ها و ا وام بسیاری را به یکدیگر متصل کلرده اسل..    جاده یازده هزار کیلومتری و ور رمز و راز ابریشم در طی روزگاری دراز مل.

هلا و   ی خلود را ملدیون چینلی    این راه ورویچ و خم که ویمودنش به دو  ا سه سال و . نیاز داش. حیات یک هزار و دویس. سلاله 

هاس. و ایران ول ار باطی شرق و غرب شد.بر راری ار باط رسمی میان ایران و چین ،که با آمدن نماینده ای از امپرا وریهلای   ایرانی

غربی به دربار اشکانیان آغاز شد.نشانی بود برای رف. و آمد گسترده نمایندگان دوکشور که روز به روز بر آن افزوده میشد.. در طلی  

جایی فرهنگ ها و ادیلان و   به ای را برای جا اده ابریشم عالوه بر انتقال کاالهای بسیار به دو سوی عالم نقش واسطهروزگاران بسیار ج

ها و هنر و فنون و ... را بر عهده داش.. با وایان حیات ا تصادی جلاده ابریشلم ملورخین و وژوهشلگران بلر آن شلدند  لا بله          اندیشه

ی راه ابریشم و انتقاالت درون ایلن راه بله    مندی نوشتن صدها کتاب و مقاله درباره ی این عال هرمزگشایی از آن بپردازند که نتیجه 

باشد.در این وژوهش این سوال ویش می آید چگونه هنر و فنون در جاده ابریشم در دوره ساسلانی انتقلال داده    های مختلف می زبان

شم در طول حیات خود متل عبور انواع و ا سام کاالها و آداب و رسلوم  شده اس.؟در واسخ به این سوال اصلی باید گف. که راه ابری

 و اعتقادات و... در طول ادوار مختلف بوده اس..در زمینه راه ابریشم کتب و مقاالت بسیاری نگارش شده اس. .

های  جلاری   وصیف جادهجاده ابریشم مفهومی نسبتاً جدید اس..  نها در اواخر  رن نوزدهم بود که فردیناندفون ریشتوفن، در  

گیرد، امروزه این عنوان را هم در غرب و  ای را در بر می میان چین، آسیای مرکزی و غرب اصطالح متداولی اس. که وا عی. ویچیده

ها و  ها متعدد، رشته ی ویوند مشترک میان شرق و غرب شده و اسطوره اند.ابریشم در طول این جاده هم در شرق به یکسان وذیرفته

ای کله در آن ابریشلم    الشعاع  لرار داده اسل.،جاده   ها انداخته که گاهی حمل و نقل دیگر کاالها را  ت. های زیاد بر سر زبان انهافس

ی یونجله و انگلور،    کردند. در جه. عکس هلم جلاده   ای بود که ادویه، چای، کاغذ و چینی آالت را نیز حمل می شد، جاده حمل می

هلا   هلا و راه  ی ایلن جلاده   خاطر ویژگی  جملی متض آن، نامش را به مجموعه ا فقط ابریشم اس. که بهی شیشه و بُخور بود. ام جاده

کلرد.   های همسایه در شمال و در غلرب ایفلا ملی    داده اس. و در وا ع ابریشم بود که نقش اساسی وول رایج را در میان چین و مل.

رفل..   شلمار ملی   شد، یکی از اسرار عمده ی صنعتی و بازرگلانی بله   می(ابریشم که از عهد باستان در چین  ولید 6: ص 3131)درژ، 

شد که کاخ نشینان رومی از آنها  هایی بافته می ی زر بود. از ابریشم وارچه وایه ی دریای مدیترانه بسیار گرانبها و هم ابریشم در منطقه

های ابریشمین برای مراسم عروسی  ن آرزو داشتند از وارچهدادند. نو عروسا ها زین. می ها را با این وارچه جستند. ورستشگاه بهره می

( در عهد ساسانیان بازرگانی خارجی رونق داش. و شامل کاالهای گرانبها و مصنوعات  جمللی  616: ص 3136لباس بدوزند. ) رضا، 

نی در ایران  رون وسطی همواره ی اشراف بود. البته در نظر داش. که اهمی. بازرگا ی دربار ساسانی و طبقه شد که مورد استفاده می

هلای خلارجی و    به دو مسأله مربوط بوده اس.: نخس. مسأله مو عی. جغرافیایی ایران و دوم سطح  کامل ا تصادی، فقلدان جنلگ  

 هرج و مرج داخلی.  

ل غرب زملین بله آسلیای    و آمدهای بازرگانی مل  ایران از دیرباز شاهراه میان آسیا و دریای مدیترانه و دریای سیاه بوده و اغلب رف.

 رین عاملی که از آغاز فئودالیسم در ایران به رشد بازرگلانی   گرفته اس.. از این روی مهم مرکزی و خاور دور از طریق ایران انجام می

هلای آسلیایی ایلن سلرزمین. )      کمک کرده اس. همانا مو عی. جغرافیایی ایران بوده اس.، و نه اهمی. سطح ا تصادی و یا ویژگی
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( انتصاری کردن  جارت شرق و غرب از سوی اشکانیان و ساسانیان،  جار دیگر ممالک را بر آن داش. که به 3/113: 3131مانی، نع

های غربی برای  سلهیل و فلرار از ورداخل. حلق گمرکلی سلنگین، موشلش         های جدید برآیند. رومیان و دیگر دول. جستجوی راه

هلای دریلایی    ی  جاری مستقیم بر رار کنند. ولی  لا زملانی کله راه    از طریقی با هند رابطهکردند با بی اثر کردن دخال. ایرانیان  می

ی  جلارت   ی  جارت شرق و غرب حفظ کردند. ویش از  کامل و  وسعه نوین کشف نشده بود، ایرانیان مو عی. بر ر خود را در عرصه

ی کاالهلای شلرق و غلرب بلود. ) اسلفندیاری فلرد،        لی مبادلهی ابریشم، راه اص ی مدیترانه و هند جاده دریایی بین کشورهای حوزه

 (  66:ص 3136

ی بازرگانی مستقیم با رومیان بودند از خا ان  رک خواستند  ا با دولل. ایلران کنلار آیلد و موافقل.       سغدیان که خواستار رابطه

بزرگلان سلغد را بله عنلوان سلفیر       خسرو انوشیروان را برای صدور مستقل ابریشم جلب کند، خا ان  رک ایسلتمی خلان، یکلی از   

االختیار به دربار خسرو انوشیروان فرستاد، سفیر مزبور به انوشیروان ویشنهاد کرد در صورت عدم موافق. با صدور ابریشلم سلغد     ام

ل  لوجهی  به بیزانس، خود ابریشم را سغد را خریداری و سپس با رومیان معامله کند. سفیر حاضر شد بهای ابریشم را به میلزان  ابل  

خرد میزان طالهای موجود در خزانه را برای اجرای مقاصد سیاسلی وی در شلرق و    کاهش دهد هرگاه انوشیروان ابریشم سغد را می

یاف.. لذا برای حل مشکل موجود و فهماندن حق مطلب به  رکان و سغدیان، فرمان داد  ا بخلش   نمود، کاستی می غرب ضروری می

 واند به  غییر وضع موجلود  لن در    بر دیدگان سفیر به آ ش کشند. وی از این طریق به آنان فهماند که نمیها را برا بزرگی از ابریشم

ی فنلون جدیلد و    ها در زمینه ی معلومات و اندیشه های ابریشم و ادویه مسیر مبادله ( در هر صورت راه643: ص 3136دهد. ) رضا، 

 رین فنون مانند نوشتن، دوختن، کشاورزی و سوارکاری از این طریلق   رخی از بنیادیها، هنر و مذهب بودند. ب های علمی، زبان یافته

رسلید   ( ایران کاالهای وارد شده از چین و هند را که از طریق دریا به خلیج فارس می33:ص 3136ودید آمد و  کامل یاف.. ) رید، 

رساند. از بندر سیراف کاالهایی نظیر: عنبر، کافور،  یان میدس. رومیان و سپس بیزانس از خاک خود عبور داده و در مرزهای غربی به

فلفل، چوب صندل، انواع عطر و دارو که از هند و زنگبار وارد شده بودند، از طریق شیراز و اصفهان به  جواهر، خیرزران، عاج، آبنوس،

رفل.،  زختلایی از منسلوجات گرانبهلا و     شدند. آلیاژ مسی که در ساخ. سرنیزه و  الب ماهیگیری بکار می  نواحی غربی منتقل می

شدند و به هملراه برخلی کاالهلای  ولیلد      کمیاب، خز، کاغذ، ظروف چینی، شمشیر از متصوال ی بودند که از چین به ایران وارد می

بیلزانس صلادر    شده در ایران مانند انواع اسلته، صنایع دستی، انگور، انواع خشکبار، وارچه، چهاروایان، صمغ،  الی و ظروف به روم و

( همه سلاله مقلداری وسلمه از    36و 31: ص 3136شد. ایران یکی از  أمین کنندگان اصلی لوازم آرایش چین بود. ) کامرانی فر،  می

خریلد. البتله وسلمه ملورد رنلگ آمیلزی در        رف. و ملکه ی چین هر ساله برای مصرف شخصی مقداری از آن می ایران به چین می

(  جارت از راه خشکی و واردات کاالهای  جملی از چین و هند و نیلز   613:ص 3163ارد. ) باستانی واریزی، وارچه و امثال آن نیز د

ی ایشان سلاخ.. ) ویسلهوفر،    ی سوم درآمد فراوانی نصیب ساسانیان کرد و رومیان را وابسته ایران شر ی و ارمنستان در وایان سده

هلای آن در جهلانی بسلیار کهلن فلرو رفتله        های کامالً خاص، و ریشه ی با جلوه( به هر سو، هنر ساسانی هنری ایران616:ص 3113

اس.، هرچند در دنیای  جلی کرده که  وسط یونانی.  غییر شکل یافته اس.. این هنر که وایان  کامل متمادی اس. به حلد کلافی   

ن هنر از سلرحدهای شلر ی شاهنشلاهی    باشد. همچنین ای دارای نیروی حیا ی جه.  شخیص نفوذ وی در هنرهای ا وام مجاور می

الشلعاع   هاع از افغانستان  ا چین را  ت. بودایی را، که در مدت  رن -عبور کرد و به خدم. دینی خارجی درآمده و مبانی هنر ایرانی
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ر هنر گنلدهاری  ( نفوذ ایرانی بر آیین بودایی ویوستگی نزدیکی با  أثیر ایران ب133: ص 3116خود  رار داد، وی افکند. ) گیرشمن، 

و مراحل اخیر هنر بودایی دارد. این  أثیر بیش از همه در عناصر ایرانی و ظواهر آرایشی در ویکرنگلاری بلودایی گنلدهاری مشلاهده     

رسلند و در آنجلا سرمشلق ویکرنگلاری      گیرند و از طریق آسیای میانه به چین ملی  شود که از بامیان در افغانستان سرچشمه می می

( همچنلین از نقلوش منسلوجات ساسلانی، بعالی را در  صلاویر غارهلای        1/316: 3163گیرند. ) کمبریج،  نه  رار میبوداگری مهایا

ها بر منسوجات ابریشمی نخس. از جانب شلرق آملد  لا بله غلرب رسلید و        اند. طرح این نقش  رکستان چین به عینه  رسیم نموده

ی  رون وسطی در اروولا  لأثیری فلوق العلاده کردنلد. ) کریسلتین سلن،        صنعتگران بیزانسی به  قلید آن ورداخته، در صنع. نساج

ها و مناسلبات سیاسلی و ا تصلادی و حتلی فرهنگلی ایرانیلان بلا         ( نفوذ شیوه های هنری ساسانی به همراه جنگ433: ص 3113

اند، ا لوام ژرمنلی و    ر  اریخ دریافتهگونه که هنر شناسان و وژوهشگران د رومیان به ارووا نیز رف. و هنر اروواییان را بارور ساخ.. آن

هلای هنلر ایلران     مردمان شمال ارووا نیز از نفوذ هنر ایران ساسانی ای نصیب نبوده و ارووا بستر مناسلبی بلرای  أثیرگلذاری نشلانه    

 ( 3433:ص 3111ساسانی بوده اس.. ) خدادادیان، 

ی بلودایی و نسلاجان مصلر و بوزنطله)      ی اعتاب مقدسله ها بری هنر ساسانی همچنین موجب الهام نقاشان آسیای مرکزی در گچ

 –و هر جا که اسالم  وسعه یاف.، اشکال هنر کهن ساسلانی را « وارث حقیقی ایران ساسانی، اسالم اس.» بیزانس( گردیده اس. اما 

هلا و   هلا، ایرانلی   انیهلا، کوشل   ( هنلدی 1/143: 3163با خلود انتقلال داد. ) کمبلریج،     -که آخرین ور و خویش را به نقاط دور افکند

سازی چینی  أثیر نهادند. نقاشان برجسته آسیای مرکزی با مناسب دیدن بستر  ها و مجسمه ها نیز هر یک به نوعی بر نقاشی سریانی

ی خود بلر یکلدیگر  لذثیر نهادنلد. اوللین  لأثیرات        فعالی. در چین بدانجا نقل مکان کردند. نقاشی ایران و چین هم هر یک به نوبه

ابل نقاشی ایرانی و چینی با ظهور مانی در عصر ساسانی ودید آمد و این  لفیق هنری بعلدها بله شلکل  لذهیب نسلخ خطلی و       متق

که مکتب نقاشی از ایلران  وسلط ایغورهلا بله چلین رفل. و       » ... مینیا ور به ایران و دیگر ممالک اسالمی بازگش.. برخی معتقدند: 

صورت مینیا ور چینی مورد ویروی هنرمنلدان ایرانلی  لرار گرفل..      ن به ایران بازگش. و بهسپس در دوران مغول با  غییرا ی از چی

نقاشی ایرانی هم بی  أثیر از حاور نقاشان چینی نبود که از طریق راه ابریشم خود را به ایران رسانده بودند. با نفوذ نقاشی چینی به 

فلر،   که  ا آن مو ع در میان مسلمانان بی سابقه بود، رواج یاف.. ) کلامرانی ایران بود که  رسیم صورت بعای از حیوانات مانند اژدها 

رسید. نفلوذ وی مخصوصلاً در    ی آن از چین  ا ا یانوس اطلس می ( هنر ساسانی نیز همین سرنوش. را داش. و دامنه36:ص 3136

منی دوره، نزدیک ارلئان، به طرح آ شلگاه  بسیار بود.این که کلیسای ژر -که نقش الهام آن در هنر  رون وسطی معهود اس. -مغرب

که در غلار طلاق بسلتان     -هایی  زئین یافته اس. و می  وان در آنها  صویر درخ. زندگانی را بری ساخته شده، و دیوارهای آن با گچ

و  663ال ی راهبله اگیبر لا متلوفی بله سل      مشاهده نمود. امری منفرد و استثنایی متسوب نمی گردد. گچ اندود مقبلره  -نقش شده

باشد. شاه مظهر اهورامزدا در زمین، فره مند،  مدفون در سرداب کلیسای ژورار بین واریس و شا و یری، نمونه ی دیگری را از آن می

ی وی بله عنلوان سرمشلق هنرمنلدان بلوزنطی)       در هنر ساسانی در حال  اجگذاری و در دربار باشکوه خویش معرفی شلده، چهلره  

که اطراف وی را موکبی از فرشتگان، حواریون، ویامبران و نویسلندگان انجیلل    -ی مسیح )ع( ویروزمند هبیزانسی( برای  جسم چهر

ی  ی خلم شلده   کلیساهای کهن فرانسه، انگشل. سلبابه    بری کار رفته اس.. بعدها هنرمندان، در نقوش برجسته و گچ اند به فرا گرفته

بود نقش کردند، شلاید بلدون آنکله مفهلوم ایلن املر را بداننلد. ) گیرشلمن،         ی ساسانی  دستی را که به عالم. احترام بزرگان دوره
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هلای   بلافی   وان در وارچله  بافی را می بافی در ایران ویدا شده اساس این نوع وارچه ( در زمان ساسانیان یک نوع وارچه116:ص 3116

شود که این نوع وارچه بلافی در دوره   نین معلوم میای که ویدا شده چ ی دوم ویش از میالد سراغ کرد. از نمونه لطیف و زیبای هزاره

ی سلوم در سلوریه متلداول     ی دوم میالدی در آسیای مرکزی و در سلده  ی هان وجود داشته اس.. باف. وارچه های مزبور در سده

آنجلا بله چلین راه     شد. در سوریه  بدیل به یک باف. جناغی مرکب  مام عیار گردید. از سوریه به ایران زمان ساسانیان برگش. و از

م ( جزء باف. استاندارد چین شد. از زملان ساسلانیان بله ایلن طلرف بافل.        663 -631یاف. و در آنجا  ا زمان سلطن.  انگ ها ) 

بافلان سلوربه ای را کله بله      جناغی مرکب بیشتر از وارچه مرکب متداول شد و این نوع باف.  ا امروز هم ادامه دارد. ساسانیان وارچه

بافی دولتی درس. هنگامی به کار گرفتنلد کله طلرح صلورت آزاد ساسلانی در خاورمیانله        های وارچه فته بودند، در کارگاهاسارت گر

هلای   ( همچنلین  لالی  61: ص 3136ای بود. ) ریلد،   ( این صنع. از خدمات ریسندگان سوریه336: ص 3136مشهور بود. ) وولف، 

هلای   ارت ابریشم چین و هند منتصر به ایرانیان بود. افزون بر این، ایرانیلان دسلتگاه  بابلی نیز خواهان بسیار داش.. در این زمان  ج

ی کشلورهای   بافتن وارچه های ابریشمی برای مصرف داخلی و صدور به خارج دایر کرده بودند کله از روی آن  بله  لدریج در همله    

 ( 33 ا: ص  آسیای غربی مانند سوریه، دایر شد. ) علیزاده، بی

( wuمیالدی یک وارچه گالبتون دوزی ایرانی برای امپرا ور ) 363( حاکی از آن اس. که در سال Liangی لیانگ ) روای. چین

( مسافر چینلی کله   Hown T’sangشد. هان  سانگ ) کند که جامه شاهان ایران از این جنس ساخته می فرستاده شد و اضافه می

های زیبلای وشلمی، ابریشلمی و گالبتلون دوزی      دگان ایرانی را در  ولید وارچهی ششم دیدن کرده مهارت بافن از ایران در آغاز سده

ستاید. مراکز باف. وارچه در زمان ساسانیان در شوش، شوشتر، جندی شاوور و بصینه بلود. در ایلن جلا و در شلهرهای      ابریشمی می

شد به ارووای  جا بافته می های  یمتی که در آن آید. بسیاری از وارچه شمار می های فلز باف.، صنع. مهمی به خاوری خراسان وارچه

هلای کلیسلا و کشیشلان و لبلاس  اجگلذاری سلالطین اسلتفاده          رون وسطی راه یاف. و در ارووا از آن برای اماکن مقدسه، لبلاس 

ه طلرز  هیله   ( کاغذ چین از زمان بسیار  دیم به ایران برده شد و صنعتگران ایرانلی هنگلامی کل   331: ص 3136کردند. ) وولف،  می

سلائیدند و ولودر    ی صدف را نرم کرده و می های نازک و ظریفی  هیه کردند، آنها همچنین ووسته ها آموختند، کاغذ کاغذ را از چینی

( 31:ص 3163مالیدند  ا کاغذهای سفید و صاف بدس. آوردنلد کله راحل.  لر بلرای نوشلتن باشلد. ) آذری،         آنها را روی کاغذ می

جا به ایلران و   ویمودند  ا ابریشم و کاغذ چین را به دول. شهرهای سغد و از آن راه  جاری  رون وسطی را می سغدیان طوالنی  رین

هلای   های وشمی، شیشه و فرش و منسوجات و صنایع ایران و همچنین اسلب  ها و ظروف نقره، گیاه و میوه و وارچه هند، طال و سکه

ی کنلف و صلندل را از هنلد بله چلین و ایلران برسلانند. )  ریلب،           یمتی، وارچه های اصیل آسیای میانه را به چین و ادویه، سنگ

هلا روی کلار آمدنلد  ملدن و هنلر صلنایع دسلتی هخامنشلی را زنلده کردنلد.            ( دودمان ساسانی که ولس از ولارت  313:ص 3136

( 36، ص 3136به آن  اره شد. ) وولف، های فلزی ساسانیان در روزهای  یر و  ار عصر  اریک ارووا به ویژه از طریق بیزانس  فرآورده

( 63: ص 3136کردنلد. ) ریلد،    ها هم فلزات، رنگ، دارو و ظروف آبگینه را به بازارهای رو به گسترش آسیا روانه می در نهای. روسی

ی   زئین لبله  در دوره ی ساسانیان ساختن ظروف و مصنوعات فلزی به سطح عالی رسید. واره ای از این ظروف ساده بودند و  نها به

های گوناگون و گاهی برجسته داشتند. فلزکاران این دوره در مهارت و استادی از فلزکلاران هلم    شد. واره ای دیگر نقش آن اکتفا می

شدند و از این طریق بلر فلن    روند. در وا ع مقداری از مصنوعات این فلز کاران به ارووا صادر می عصر خود در دیگر کشورها ویش می
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گذاشتند. گذشته از این، آنچه در این زمینه به عنوان هنر اسالمی شناخته شده اسل.، اساسلاً بلر     نقاط اطراف ایران اثر می فلزکاری

بافی نیز در این دوره از ویشلرف. زیلادی برخلوردار بلوده اسل.. بارگلاه سلالطین         مبنای سن. عهد ساسانی بوده اس.. صنع.  الی

واهر نشان معروف به فرش چهارفصل بهارستان مفروش بوده. این همان فرشلی اسل. کله در    ساسانی در مداین با فرش زرباف. و ج

کلاری   ها و اسللوب ساسلانی در صلنع. چلوب     ی اعراب به ایران واره واره شد و به  اراج رف.. صنع. چوب رواج داش. و طرح حمله

هلای آن زملان کله بلر روی      سل..  سلمتی از حجلاری   ی اسالمی ادامه یاف.. حجاری نیز یکی از کارهای مهم این دوره بوده ا دوره

دهند.صلنع. شیشله و بلورسلازی کله ظلاهراً از       اند وادشاهان و رویدادهای مهم  لاریخی را نشلان ملی    های عظیم انجام شده صخره

ه در ملورد نقشله   ویلژ  النهرین به ایران نفوذ یافته بود، در زمان ساسانیان ویشرف. کرد. شیشه سازان این دوره مهارت بسیاری به بین

اند. گچبری و حکاکی این دوره نیز حاکی از مهارت و اسلتادی صلنعتگران آن دوره اسل.. للیکن      ای، داشته نگاری مصنوعات شیشه

ها در طی ایلن دوره   ها و طرح شود که طرز عمل این صنع. در زمان ساسانیان  غییر چندانی نکرده، بسیاری از نقش چنین  صورمی

های فلزی مرصع ساسانی و سغدی نیز بلا ا بلال بسلیار روبلرو      ها و گلدان (کاسه111-114: صص3131) نعمانی،  یکسان با ی ماند.

های ظریف هنرمندانه ساخ. ایران ساسلانی  لا کشلورهای دوردسل. حتلی       بود. ظروف دیگری از آبگینه شفاف و بلور با  راشکاری

 رار گرف.. این اشیاء، گواه آنند که جاده ابریشم در آن ایلام هنلوز ولر رونلق     ی خاندان امپرا وری  شد و مورد استفاده ژاون، برده می

هلای ابریشلم و ادویله،     شد. فلزکلاران جلاده    جارت فلزات  یمتی فقط به سکه متدود نمی ( 66: ص 3136بوده اس.. ) استرا رن، 

چهارم  ا  رن هشتم میالدی فلزکلاری ایلران در دوران   کردند. از  رن  دار برای فروش در بازار  ولید می های وایه بشقاب، کاسه و جام

شلد.   ی  َنگ در چین  قلید ملی  ها و  صاویر این اشیاء گرانبها  وسط فلزکاران سلسله ساسانیان از ارزش ویژه ای برخوردار بود. طرح

نگر  أثیر صادرات ساسانیان اسل..  ای از هنرهای دستی آن دوران بیا در دوران  َنگ، درهای چین بر عقاید  ازه باز بود و بخش عمده

ورویلز   ی  انلگ( از خسلرو   شناسی جدید چین از شهر سیان ) در گنجینه آصار سلسلله  های باستان ( در کاوش63: ص 3136) رید، 

آن، نام داش. وایتخ. چین بود غیلر از سلکه آثلار     -آن، که سابقاً چنگ -های نقره زیادی بدس. آمده اس.. شهر سیان یاسی سکه

دار طالیی که بلر   ای که نقش و نگار هنر ساسانی را در بر دارد و همچنین کاسه های هش. گوش دسته ری چون یک  ُنگ نقرهدیگ

ی  انلگ بلا نقلوش     های مربوط به سلسلله  شوند. ضمناً  ُنگ روی هر یک از صفتات آن رامشگران و ر اصان بطور برجسته دیده می

( مصنوعات نقره و وارچه متصول ایلران مخصوصلاً در بازارهلای غلرب ارزش     43-41ص : ص3163ایرانی بدس. آمده اس.. )آذری، 

گونله اشلیاء و متصلوالت سلهم      های شاهی در  ولید این زیادی داشته و وادشاهان ساسانی از این نوع صنایع حمای. کرده و کارگاه

(صلدور  163: ص 3116گردید. ) دیلاکونوف،   وادشاه میی  ای از باب. فروش آنها عاید خزانه بسزایی داشتند. به طوری که عواید ویژه

های آبی سبزفامی که از مقابر  ای از بطری شیشه به خاور دور از اواخر سده ی چهارم میالدی بسیار افزایش یافته بود و خاستگاه واره

 ا این زمان در غرب ناشلناخته    وان ایرانی یا سوری دانس..  ولید چدن که اند را می ی ونجم میالدی بدس. آمده چینی اواخر سده

ی یکم ویش از میالد به سیل صادرات ویوس.. اما روشن نیس. که بر ری اشیائی که غربیان معموالً در این ایام از ایلن   بود، در سده

را که آهلن  شناختند در کجا نهفته اس.. معروف بود که آهن از طریق باکتریا و وارت به غرب آمد، و این حقیق.، این نظریه  فلز می

هلم کله وارسلیان     ) xar-chiniملس سلفید )    (1/664: 3163کنلد. ) کمبلریج،    سریکایی از جنوب هند بنیاد گرفته بود را رد می

کنند. خلاک چینلی هلم کله وارسلیان       ها با استفاده از این مس، آینه، ویکان، سرنیزه، و ابزار صید ماهی درس. می گویند، چینی می
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: ص 3113برند، در وارس و در کرمانشاه نیز هس.، جنس آن بسیار مرغوب اسل.. ) سلن لیلان،     کار می برای  هیه ظروف چینی به

ونقلل انسلان را    ی حملل  ، بخصوص با ابداع رکاب و افسار  کامل یاف. و شلیوه  ( همچنین فنون مهار کردن و هدای. چهاروایان343

ن اس. منشأ ویدایش رکاب در آسیای مرکلزی باشلد کله در    دگرگون ساخ.. این ابداعات نخس. در چین معمول شد هرچند ممک

کردند. استفاده از رکاب بله  لدریج از طریلق آسلیای      آن جا از ریسمان یا نوار چرمی برای کمک به سوار شدن به اسب استفاده می

آسیای( در -های ارووا مر عجنگاوران « ) آوارها» ی  وسیله مرکزی و افغانستان در جه. غرب انتشار یاف. و در  رن ششم میالدی به

( همچنین کاریز و  نات اختراع ایرانیان اس. و آن را ایراناز یک طرف به  رکسلتان، چلین و از   33: ص 3136ارووا رایج شد. ) رید، 

ای هل  ای و منسوجات زربف. دوران ساسانی بیشتر در حفاری ( اشیاء نقره44: ص 3163اند. ) آذری،  طرف دیگر به شمال آفریقا برده

های دیگلر بلرده    اند که در مبادالت  جاری از ایران به سرزمین اند. این اشیاء و منسوجات یا اصل خارج از ایران کشف و شناخته شده

های ششم و هفتم میالدی کشلف   اند. ظروف اصیل و بدلی ساسانی را که در مقابر سده های اصلی اند و یا  قلیدی متلی از نمونه شده

ی سلاختن ظلروف منقلوش     ی چینیان به هنر ساسانی باشد. سبک نفلیس و غیلر علادی و شلیوه     ر عشق و عال هشده باید کواهی ب

شد چینیان را سخ. مفتون ایلن ظلروف کلرده بلود. ظلروف       سیمین ساسانی، و انواع دیگر آن که در نواحی ایران خاوری یاف. می

گلاه   کلاری و حکلاکی ملی شلدند و آن     ایران متداول اس.، برجسته های د یق و و . گیری که هنوز نیز در  ای ساسانی به شیوه نقره

های  یمتی در چین، کارهای فلزی که بله  قلیلد از    یافتند. به عل. کمیابی نقره و سنگ اغلب نیز مینای سیاه و طال سایه روشن می

 الب فلزهایی چلون  للع و برنلز سلاخته و     ندرت از طال یا نقره بود. این ظروف  قلیدی بیشتر کلی و در  شد به آثار ایرانی ساخته می

هلای چینلی دوران امپرا لوری  انلگ بله       یاف.. حتی سفالینه شد و به ظروف زرین و سیمین ساسانی شباه. می ماهرانه  رصیع می

ولیلد  ها که در زمینه   شدند  ا شبیه کارهای فلزی واردا ی شدند. چینی ی غیر چینی  زئین می های برجسته های فلزی و نقش رنگ

کردند. هنر درباری ساسلانی همچنلین    ابریشم ویشگام بودند حتی در طراحی منسوجات ابریشمی خود نیز از هنر ساسانی  قلید می

مدلی برای هنرهای  زئینی و  شریفا ی دربارهای غربی به ویژه در شلهرهای روم و بیلزانس از جملله  سلطنطین و راون، شلهرهای      

ای از  های درخشان خود نمودار آمیلزه  های راون با رنگ های بیزانس در کلیسا بود، موزائیک کاری بندری در ساحل دریای آدریا یک

( بلا سلقوط امپرا لوری    633-636 ا: صلص   های شر ی و مدیترانه دوران شکوه و جالل امپرا وری یوستینوس اس.. ) آذروی، بی  م

ی دچار و فه شد و امپرا وری چین چون از این بابل. زیلان ا تصلادی    های بازرگان ها و حرک. کاروان ساسانی، برای مد ی امنی. راه

سازی و دریانوردی و استقبال  های غربی آن برآمد. عواملی چون رشد صنع. کشتی دید در صدد  جارت با روم و سرزمین فراوانی می

بلا نلواحی شلمال آفریقلا، خللیج فلارس،        رومیتن از این صنع.، موجب شد  جارت ابریشم از راه دریایی ادامه یابد. بازرگانان چینی

دریای سرخ و شبه جزیره ی عربستان و نواحی باختری دادوستد کردند. سرانجام با باز شدن وای اعراب به چین، بار دیگر راه اصللی  

 (  33 ا:ص  وور، بی  جارت ابریشم اهمی. یاف.. ) ساسان
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 نتیجه  

از راه ابریشم امروزه فقط یاد و نامی با ی مانده اس.. جاده ابریشم از همان آغاز بدسل. ایرانیلان و چینیلان گشلوده شلد. آنهلا       

ق.م برای دسترسی کاالهای چینی به کشورهای مغرب به ساختن این راه هم. گذاشتند، از آن وس این جاده به ملدت   343حدود 

دیگر کشورهای سر راه  رار گرف..  راهی که بعدها بله یکلی از  أثیرگلذار رین ابزارهلا در روابلط      دوازده  رن مورد استفاده ایشان و 

های متوالی  بدیل شد و نهایتاً  توالت بزرگ در ارووا و جهلان را فلراهم آورد کله بلا  لالش       ها در طی سده ها، ا وام و حکوم. مل.

لب اکتشافات جغرافیایی به نتیجه رسید و راه ابریشم به  اریخ ویوسل..   اروواییان برای کشف راهی جدید به طرف چین و هند در غا

فلز،  الی، نقاشی و ... و زمینه های  توالت بزرگ در ارووا و جهلان را فلراهم    جا شد، مانند: شیشه، در جاده ابریشم هنر و فنون جابه

فنون در این جاده در طول دوره ساسانی، اثرگذاری طرفین آوردند.همچنانکه در این وژوهش بطور گذرا از مبادالت و انتقاالت هنر و 

 بر روی هم و همچنین آثار با یمانده از آن صتب. شده اس. که بصورت جمع بندی ارایه گردید. 

که امروزه حلدود ولنج    در وایان باید خاطر نشان کرد که چنین  أثیرات عمیق و بنیادی هم ریشه در راه ابریشم دارند که با وجود آن

 باشد. گذرد همچنان در خور زنده نگهداشتن یاد و نام و خاطره و کنکاش در  اریخچه اش می سده از وایان رونقش می
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