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و گردشگري موثر و قابليت هاي توريستي و زمينه هاي احيا ي ابريشم جاده
)با تكيه بر استان سمنان(بر آن 

 حسن شاد پور
 گاه آزاد اسالمي شاهرودعضو هيأت علمي دانش

 چكيده
و فرهنگي جهـان واقـعيراه ابريشم از نيمه  دوم قرن بيستم به شدت مورد توجه مختلف علمي

، مطالعات طرح احياي جاده. شد و هم چنـين قـسمتي از راه ابريـشميبر اساس اين برنامه  ابريشم انجام
.براي باز زنده سازي انتخاب گرديد

و جايگاه جادههدف اصلي اين مق و نيز معرفي قابليت هـاي تـاريخيياله شناخت نقش  ابريشم
ا– و جغرافيايي موثر در و گردشـگري اسـتان حيا فرهنگي ي آن جاده با تاكيد بـر قابليـت هـاي توريـستي

. استسمنان
و يا پرسش هاي اساسي تحقيق به شرح ذيل مي باشد : مراحل مطالعه

يك-  نگاه كلي مختصات راه ابر يشم در
اابريشم نخستين نشانه هاي جاده- و آنف، روند  ول
تمي جاده- و و تاثيرات فرهنگي آند ابريشم  ني مترتب بر
وي جاده- و جغرافيايي با تاكيد بر جاذبه هاي توريـستي و قابليت هاي تاريخي و زمينه هاي احياء  ابريشم

 گردشگري استان سمنان
مي، نتايج حاصله و تجـاريدده نشان كه جاده ابريشم محور كهن ترين مبادالت فرهنگي علمي

و مشرق زمين بوده است  يبـه واسـطه) استان سمنان(و جايگاه ايالت قومس. در طول تاريخ بين مغرب
دهي در جاده رفتنقرارگ – باسـتان شناسـي– تـاريخي– جغرافياييي ها جاذبه اصلي ابريشم با بيش از

و ص ......... ...توريستي و خارجي نقش بسيارودر و احياي آن مي تواند با جذب گردشگران داخلي رت معرفي
و جهان داشته باشد  .مهم در معرفي اين استان به مردم ايران

در اين مقاله سعي شده است كه اين هدف محقق شود گرچـه بايـد در مـورد هـر كـدام از ايـن
. به عمل آيد قابليت ها به طور جداگانه تحقيق مستقلي
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 مقدمه
و پاي به دامان ستان رشته كوهآسرزمين سربه) استان سمنان( قومس هاي البرز نهاده

ف  و آبادي هاي انبوه خود در شكل گيري مايه هاي و زمينـهركوير كشيده با شهرهاي كهن هنگـي
، حلقـه كه ايـن ايالـ اصه اينخ. داشته است توجههاي تمدن ساز ايران زمين نقشي در خور  يت

و فنون در گذرگاه شـرقدپيوند برخور و اقتباس علوم و اخذ و ستد هاي بازرگاني ، داد هاي جنگي
. جهاني ابريشم بوده استيو غرب به ويژه جاده
 ابريـشم بـاي حاضر سعي شده است تا ابتدا به طور اجمال به بررسي جـادهي در مقاله

پ و راه هاي فرعي آن ازي گاه سير شكل گيري جـادهآن. رداخته شود تاكيد بر راه اصلي  ابريـشم
و روند ا تكاملابتدا و چگونگي اصول آن را به .تصار شرح داده ايمخ آن

و جغرافيايي جاده و زمينه هاي احياء آن بـا تكيـه بـريو در پايان به قابليت هاي تاريخي  ابريشم
.پرداخته شده است) استان سمنان( ايالت قومس

استان سمنان در قرار گرفتنبه تحقيق حاضر بر اين اساس استوار است كه با توجهيل عمدهاؤس
آي  ي ابريشم، باا مسير اصلي جاده و معرفـي آن بـه مـردم ايـرانياحيـاء جـاده مي شود  ابريـشم

و گردشگري استان نيز احياء شود .وجهان كمك نمود تا قابليت هاي توريستي
و گزارش هاي باسـتان-سعي شده است تا با كمك كتب در تدوين مقاله حاضر  مقاالت

برش با اين وجود در ارتباط با هر كدام از قابليت هـا. مطالب هر چه بيشتر افزوده شود غناي ناختي
.نياز به تحقيق مستقل ضروري به نظر مي رسد 

يك نگاه كلي  مختصات راه ابريشم در
) راه شرق به غرب(م ابريشي اصلي ابريشم يا جادهيجاده

اين راه از شـرق) نه از استانبول( اگر ابتداي مسير اصلي راه ابريشم را چين فرض كنيم
كـه از  ) sian(و سـيان  ) Loyang(آغاز اين جاده از دو شـهر لويانـگ. چين آغاز مي شده است 

النيچين در كنار رودخانههاي پايتخت  و در جهت غـرب بـه  Lan chow( چـو زرد بودند شروع
و در محل دون هوانگ به دو شاخه)  دوني شـماليشـاخه. اصلي تقـسيم مـي شـديمي رسيد

و شـاخه–انف تور–هوانگ را از طريق هامي ، دوني آق سو به كاشغر متصل مـي كـرد  جنـوبي
ارابخ–راه كاشغر از سمرقند. ياركند به كاشغر متصل مي كردو ختن–هوانگ را از طريق ميران

و سپس به مـروي هم چنين يك راه نيز از محل ياركند در شاخه.به مرو مي رسيد   جنوبي به بلخ
. رسيد مي

وو سمنان،اين راه از مرو در جهت غرب از نيشابور و همدان و از آنجا به ساوه  دامغان به شهر ري
و تيسفون ، قصر شيرين ؛ كرمانشاه از تيسفون. مي رسيد) يه در كنار سلوك( از همدان به كنگاور
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از) در مرز سوريه( شاخه اي از طريق دورا اوراپوس: راه به دو شاخه تقسيم مي شود و به پـالمير
و شاخه  بـه) الحضر( ديگر از طريق هترايآنجا به بندر انتاكيه در كنار درياي مديترانه مي رسيد

اينصيب و و حران در كنار درياي مديترانه مي رسيد و روم ادامه مي يافتن .ز آنجا تا يونان
و دريا ازيبه جز راه اصلي ابريشم راههاي فرعي ي نيز وجود داشتند كه برخي كاروان هـا

: اين راه ها جهت مبادالت كاالهاي خود استفاده مي كردند كه به اختصار عبارتند از
 جنوبي شمال غربي–هاي شرقي جنوبي راه) الف

شازها مبدا اين راه و خراسـايمالنواحي ازد شـرقي شـروع مـي شـون افغانستان  پـس
و مناطق ش مختلفگذشتن ازشهرها و تيسفون ختم مي .د به بين النهرين

 هاي شمالي راه)ب
و قفقاز-  راه تا شكند به اروپاي غربي
 شرقي درياي مازندراني راه بخارا در كناره-
و ماوراي- و ساري به باكو  قفقاز راه آمل
به-  صغيريسياآ راه ري
 هاي جنوبي راه)پ
و جنوب غربي-  راه ري به جنوب

، و يا از كاشان بـه يـزد ، خوزستان ، فارس ، اصفهان ، كاشان اين راه از طريق ري به قم
و بندرعباس مي رسيد  .كرمان

: هاي جنوبي راه
و سواحل جنوب شرقي اين راه ، پاكستان و از طريق سـواحل ها از بنادر هند  ايران شروع مي شود

و درياي اح بيمرعربستان ، درياي مديترانه و سواحل فلسطين و مـصر ادامـهز تا صحراي سينا انس
.»1«. مي يافت 

، روند وافول : نخستين نشانه هاي جاده ابريشم
ك راامهم ترين و سرزمين منشاء آن يعني چين  بـه اليي كه در جهان باستاني رواج يافت

ه اي نيز كه اين كاال از آن مي گذشت در قـرن بيـستم جـاده مي اروپا پيوند و جاد داد ابريشم بود
ق. ابريشم نامگذاري گرديد  م. امروزه بسياري هنوز بر اين باورند كه ابريشم چـين را از قـرن دوم

و نقل و جاده ابر يشم نيز در پي حمل و اروپا مي شناخته اند ابر يشم از چين به جوامع غرب آسيا
ق  و جوامع غربي نيز از قرن دوم و در قرن ششم. اروپا شكل گرفته م با اين محصول آشنا شده اند

و سپس اروپا و بيزانسي ها و خـود بـه توليـدي يان به راز تهيهيميالدي ايرانيان ابريشم پي بردند
. آن دست زدند 
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و ديگر مطالعات نشان داد و خـوديه است كه جـاده كشفيات باستان شناسي  ابـر يـشم
بر اساس يافته هاي باستان شناختي قديمي تـرين.تري برخوردار است قديميي ابريشم از سابقه

در. چين به دست آمـده اسـت" تاي" ابريشمي شناخته شده در عالم از منطقه درياچهي پارچه
شا": باستان شناسان در هنگام حفاري در منطقه 1958سال و"ن يانگ كيان گنـ وخي در بخـش

ژ يانگ در ميان آثار عصر نوسنگي بسته اي ابريـشم بافتـه از دل خـاك در آوردنـد كـهجدر استان
و كمر بند ابريشمي بود  ، نخ »2«. شامل چند تكه پارچه

و يونان عالوه بر ايني به نظر مي رسد از دوره كه هخامنشي جوامع ساكن آسياي غربي
 ايـن نكتـهيهاي ابريشمي از طريق كرم ابريشم وحشي پي برده بودند متوجـه به راز توليد پارچه

. نيز شده بودند كه سرزمين چين مركـز اصـلي توليـد منـسوجات مرغـوب ابريـشمي بـوده اسـت
و يونـان باعـث و عالقه مندي اشراف نواحي آسـياي غربـي و زيبايي منسوجات ابريشمي مرغوبيت

م  و تجارت آن از. ورد توجه فراوان قرار گيرد گرديد كه اين كاال بر خي بر اين اعتقادنـد كـه يكـي
و هند براي دسترسي به ابر يشم چين بوده استي اهداف حمله   اسكندر به نواحي آسياي مركزي

.»3«
و متعاقب آن دولت پـارت امكـان ارتبـاط به هر حال علي رغم تالش هاي دولت سلوكي

كه دولت چـين بـر آن شـد كـه بـه طـور مقدور نشد تا اين مستقيم براي تجارت ابر يشم با چين 
م دولـت چـين.ق 139مستقيم با خريداران كاالي خود وارد مذاكره شود در حـدود سـال هـاي 

T( با ژانگ كيان" كين– چانگ"هيئتي را به سرپرستي shang- Kien ( به غرب اعزام داشـت .
و شـرق ايـران را از نزديـك اين هيئت توانست بسياري از شـهرهاي افغانـستان ، آسـياي مركـزي

گزارشي از اين شخص باقي مانده حكايت از اين دارد كه مردم فرغانه از راز سـاختن. مشاهده كند
و رنگ كردن آن در حدود  وي در گزارش خـود از بازرگانـان.م آگاهي داشته اند.ق 139ابريشم

»4«. زيرك ايراني ياد مي كند 
قي چين از سده در نتيجه دولت ) تركـستان(م توجه خود را بـه نـواحي غـرب. دوم

و از اين نظر بعضي ها تاسيس رسمي جـاده قيمعطوف داشت م مـي. ابـر يـشم را از قـرن دوم
و و لويانگ را از طريق تركستان به ايـران دانند كه به طور مستقيم پايتخت هاي چين يعني سيان

. مي داد سپس به درياي مديترانه پيوند
و ديگـر، بي گمان در آغاز  اين تجارت يا دست كم بخشي ازآن را ناموران سياسي چـين

س ، و كوشـاني بـا كـاروانغسرزمين هاي آسيايي انجام مي دادند ولي بعد از مدتي تجار ايراني دي
»5«. هاي بزرگ خود به اين تجارت پرداختند 
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ازي ساله 500 حكومتي دوره تا.ق 220 حدود پارتي ها را كه م ادامه يافـت 220م
و تبـادالت ، شـكل گيـري نهـايي جـاده ابـر يـشم بايد يكي از رويدادهاي مهم در تجارت ابر يشم

و غرب به شمار آورد  .فرهنگي بين شرق
و مـواد ديگـري نيـز از طريـق ايـن جـادهي پارتي در دوره ها عالوه بر ابر يشم كاال هـا

م  و غرب ش ارتباطي بين شرق ،.دبادله مي و از ايـران قـالي و اشياي مصنوعي به ايـران از روم فلز
ش و اد ويه به روم صادر مي ، عطر .دانواع پارچه

،ي ها شهرهاي كناره جاده در دوره پارت ، مـرو ، بخـارا ، سـمرقند ، چون بلـخ  ابر يشم
، ونهرات ، سـلوكيه ، تيـسفون ، همدان ، ري ، صد دروازه و رونـق بـسيار .. ........سا داراي شـكوه

و رواج فراوان يافتدبودن و غرب نفوذ و فرهنگ ايران از طريق اين جاده به مناطق شرق .و هنر
،سدر طي م كه ساسانيان بر ايران حكومت مـي كردنـد ده هاي سوم تا اوايل قرن هفتم

و منسوج  ات ابريشمي ايران بـه دليـل بافندگي ايران در ميان ساير صنايع ديگر اعتبار بسيار بااليي
و  و درخـشان از اعتبـار زيـادي برخـوردار بـود و رنـگ هـاي شـفاف داشتن نقش هاي پـر شـكوه

د اشت  و مصر و آسياي مركزي  در اين زمان نه تنها پارچه هاي ابريـشمي.»8«خريداراني در اروپا
ب ، ،لايران مورد توجه فراوان بود ، بيزانس ، ژاپن و نقش كه كارگاه هاي چين و مصر از طرح  سوريه

»9«.هاي منسوجات ايران استفاده مي كردند
: دوران افول

و رواج دين اسـالم در ايـران ايـن رونـد تجـاري بعـد از با پايان گرفتن حكومت ساساني
، مجدداًي ركودي كوتاه در سده  و دوم هجري و چهارمي آغاز شد به طوري كه در سده اول  سوم

و در تمـام بازارهـاي آسـياي كه بر آن كتان كازرون با مهر محل هجري پارچه هاي  زده مـي شـد
و مصر خيلي سريع به فروش مي رسيد .ميانه

و نيـشابو ، قـم ، قـزوين ، همـدان ، ري و پارچـه هـايرپارچه هاي پنبه اي در اصفهان
و پارچـه هـاي زربفـ و شيراز توليد مي شـد ، اصفهان ، دامغان ، قزوين ، پشمي در ري ت شوشـتر

و ري شهرت داشتند ، اصفهان ، فسا »10«.شيراز
و ضـعف هـايي ادامـه اين روند تجاري در طي سده هاي پنجم تا نهم هجـري بـا شـدت

و در اواخر قرن هشتم به بعد هرمز در خليج فارس نقش  عالي در تجـارت بـين المللـي بـهفداشت
و راهت اين رونـد ولي از اواخر قرن نهم به بعد به تدريج. عهده گرفت  چـاردهـاي ارتبـاطي جـاري

و شكوه اهميت خود را از دست داد  و جاده ابريشم بعد از يك دوره طوالني رونق بعضي. ركود شد
.از داليلي كه براي اين امر ذكر شده بدين قرار است 

و اجتماعي در جهان خصوصاً در اروپا-1 .دگر گوني هاي عميق اقتصادي
د كشف راه-2 و پيشرفت هاي دريانوردي هاي .ريايي
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از-3 و افغانـستان بعـد و انحطاط فرهنگي در آسـياي مركـزي و ركود اقتصادي  بي ثباتي سياسي
 حكومت تيموريان

ا-4  در مورد بسته شدن مرزهاي غربي چين 1424پراتور چين در سالم تصميم

ميجاده و تمدني و تاثيرات فرهنگي  برآن ترتب ابر يشم
و در يك كالم انتقـال اصوالً و زبان ، عادات ، سنن ، تبادل افكار عالوه بر مبادالت تجاري

و  ، به همين دليل نيز ايـن جـاده كـه شـرق و فرهنگ از نقش هاي عمده اين راه بوده است تمدن
و شبكه اي از جاده هـاي فرعـي را در طـول مـسير هـزاران  غرب جهان كهن را به هم مي دوخته

 نقـش، در بر مي گرفته است نسبت به تمامي مسيرهايي كه بشر آنها را پي ريخته كيلومتري خود 
و نژادي( تعيين كننده تري در ارتباطات و تعلقات قومي چه بـه) جدا از مرز بندي هاي سياسي

و سياسي ايفا كرده است  و چه به لحاظ فرهنگي .لحاظ اقتصادي
ايي جــاده"رت تجــا"و" فرهنــگ"در واقــع دو مفهــوم كلــي  ابريــشم را بــه جــاده

و ممتاز در طي تاريخ خود بدل كرده است بنابراين ايران عالوه بر نقش منفرد در تكوين. استثنايي
راي فرهنگ جهاني به عنوان حلقه  ، خدمت دو جانبـه اي و غرب  ارتباط تمدن هاي باستاني شرق

.به بشريت اعطا كرده است
ا ، تمدن هاي قديمي چين در حقيقت تنها توجه به و انتهاي اين راه ين نكته كه در ابتدا

و تمدن كهن ايرانـي در حـد فاصـل  و يونان از طرف ديگر قرار گرفته اند و روم و هند از يك طرف
اين دو تمدن واقع شده است به سادگي مي تواند نقش ويـژه ايـران در انتقـال فـر هنـگ اسـالم از

.طريق راه ابريشم را نشان دهد 
و تمام دنياي كهن را در مقيـاس فراقـاره اين نقش از زمان رونق راه ابريشم وجود داشته
و حكومت ها تحـت تـاثير قـرار  و يا قلمرو حكومت دولت ها و فارغ از مرزهاي سياسي كشورها اي

.داده است 
و مدارك موجود مسير راه ابريشم از آبـادترين منـاطق جغرافيـايي جهـان بر طبق اسناد

و بزرگ ترين مناطق تمدن اسالمي در اين مسير قرار داشته يا با آن مرتبط بوده اند بود .ه است
و قابليت هاي تاريخي و زمينه اي احيا آن–جاده ابريشم بـا تكيـه بـر اسـتان( جغرافيايي موثر بـر

)سمنان
ي تمام يا بخش هايي از مسيري احياي دوباره ع جاده ظـيم ابريشم از رهگذر معرفي آثار

و نيز، تاريخي فرهنگي   قابليـت هـاي جغرافيـايي موجـود در طـول مـسير بـا بررسي شكل گرفته
وي رويكرد امر توسعه  گردشگري مي باشد تا از اين رهگذر ضمن تحـرك بخـشيدن بـه تعـامالت
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و معرفـي زوايـاي آن بـه وارثـان تمـدني ارتباطات درون تمدني نسبت به احياي دوباره  عظمـت
.المي همت گماشتاسيديرينه

و قابليت هاي جغرافيايي موثر در احياي آن با تاكيد بر استان سمنان  جاده ابريشم
، موقعيت جغرافيايي ويـژه ، ارزش هاي زيستي و متنوع  وجود عرصه هاي طبيعي متعدد

، برخورداري از انواع زيستگاه،  ذخيره گاه هاي مهم زيست محيطي در كنـار رشـدها تنوع اقليمي
شمگير گرايش هاي عمومي براي بازديداز مناظر منحصر به فرد طبيعي چشم اندازهاي زيبا تنوعچ

و احيـاي ايـن مـسير بـر  و تعيين محور توسـعه موفولوژيكي زمينه بسيار مساعدي را بر اي تعريف
 توريـسم ضـروري بـراي"در ايـن صـورت رويكـرد بـه. بنيان توسعه اكوتوريسم فراهم ساخته اند 

بـه مركزيـت»10« برنامه هاي اجرايي بازديـديو تهيه"و حفاظت ضروري براي توسعه حفاظت
و باالخره سطح بندي پتانسيل هـاي  و ظرفيت سنجي ميزان پذيرش گردشگري كانون هاي توسعه

.موجود از جمله برنامه هاي اصلي خواهد بود 
و توانمندي هاي فرهنگي  سمنان در احياي جاده ابريشم تاريخي موثر در استان–جدول جاذبه ها
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و توانمندي هاي جغرافيايي موثر در استان سمنان در توسعه اكوتورسيم به عنـوان1جدول جاذبه
 عامل احياي جاده ابريشم

: منابع
1-، ، انتشاراتي آستان قدس رضوي ، مشهد ، راه ابريشم و ديگران ص 1375 چكنگي 36و35،
2-، ، تيرمـاه"ابريشم جاده" مايونگ ، پيام يونسكو ص17ش15 سـال 1365 از شرق تا غرب

22 
3- Osamu  , suddzvki “ silk Rond and Alexander:s     Eastern   campxign “ 
1975 , orient  , vol  . X I . pp67 -92 . 

، ترجمه كيكاووس جدانداري-4 و ممالك همجوار ، تاريخ ايران بنگـاه:، تهران گوشميد فن آلفرد
 ، و نشر كتاب .11،ص 1356ترجمه

ص-5 ، ، همان منبع 23 مايونگ
، تاريخ مردم ايران-6 ، عبدالحسين ،) قبـل از الهـام( زرين كوب ، انتـشارات اميـر كبيـر تهـران

.356ص 1364
ص-7 ، .353 منبع پيشين
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، تهران-8 ، ترجمه يحيي بهنام ، هنر ايران ، رومن ،: گير شمن و نشر كتـاب  1366بنگاه ترجمه
.

ا-9 ، انتشارات پويش.آ. گرانتووسكي ، تهران ، ترجمه كيخسرو كشاورزي ، تاريخ ايران و ديگران
.172ص 1359،

ص-10 ، .205 منبع پيشين
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