به استقبال احيايي مجدد راه ابريشم :

راه ابريشم درامتداد تاريخ
قسمت نخست (استاد صباح)
طرح توسعه زيربناها راه ابریشم ،شامل ساخت شصت هزارکليومترسرک ،چهار هزارکيلومتر شاهراه واستفاده بهترازجاده
های موجود دراين مسير می باشد .چين قصد دارد تا راه باستانی ابریشم را که زمانی مسیراصلی تجارت ميان چین ،آسیای
میانه و اروپا و افريقا بود را باری ديگری زنده کند .جاده ابريشم راه تجارت زمينی چين با آسيای جنوبی  ،غربی و اروپا
و آفريقا از راه آسيای مرکزی در روزگار قديم بود .
به سبب آنکه بسياری ابريشم و پارچه های ابريشمی چين از اين جاده به غرب توزيع می شد ،جاده ابريشم نام گرفت .
نتايج مطالعات نشان می دهد که اين جاده اساسا درسلسله ” هان ” چین درقرن يکم قبل از میالد شکل گرفت  .درآن زمان
جاده ابريشم به افغانستان  ،ازبکستان وايران وشهراسکندريه مصر درغرب امتداد می يافت  .راه ديگر اين جاده
نیزازپاکستان وکابل درافغانستان به خلیج فارس وازکابل به طرف جنوب يعنی شهر کراچی پاکستان امتداد می يافت و اگر
به راه دريايی تغييرمی کرد آسيايي مرکزي و رم را شامل می گرديد .افغانستان يکی ازکشورهايی است که در احيای جاده
ابريشم نقش اساسی دارد.

باگسترش روزافزون نشريه هاي انترنيتي متاسفانه معلومات اند کي درمورد راه ابريشم وجود دارد ،کشورهاي همسايه
درين مورد تحقيقات وپژوهشهاي راانجام داده اند که شوربختانه نميشود به آن اعتمادواکتفاء کرد  ،درين تحقيقات زماني
خراسان راميراثي نياکان ،هرات جزي قلمروجداناپذير ،بلخ را سرزمين قباله يي خويش ...نوشته اند.
اين همه مطالب وادارم ساخت که تابه نوشته ها ،اثرهاي تاريخي ومنابع معتبرمراجع وبعدازمرورمقايسوي،ويرايش
وپيرايش هاي الزم درمتن پژوهشها  ،درمحالت تاريخي  ،نامهاي شهرهاي بزرگ  ،اصطالحات آشنا به زبان دري
وغلطي هاي تايپي  -مطالبي راتهيه وبدست نشربسپارم  .ويکي پديا ودانشنامه رشد نيزمنابع باصالحيتي نسبت دست
اندازي وتفکرکج انديشانه  ،پنداشته نميشوند ومطالعه نبشته هاي نشرشده آن بايد بااحتياط صورت گيرد  .درين مورد تاجاي
پژوهش کريمی در دانشنامه جهان اسالم ميتواند قابل تاهيد باشد ولي باآنهم دقت وتوجه بيشترمي طلبد.

جاده ابريشم مسيرمهم گسترش تمدن باستانی چين به غرب و پل مهم تبادالت اقتصای و فرهنگی شرق و غرب بوده است.
جاده ابريشم توسط جانگ چيان که درسلسله هان غربی زندگی می کرد،افتتاح شد و از شهر قديمی چانگ آن چين درشرق
به شهر روم درغرب امتداد می يابد .اين جاده که در خشکی قرار دارد،دو شاخه دارد .شاخه جنوبی ازدون هوانگآغاز می
شود وازطريق قلعه يانگ گوان،کوه کون لون ،توسن لينگ ،دا يويه شی (سينگ کيانگ و شمال شرق افغانستان کنوني)،
اشکانيان (ايران فعلي )،تيائو شی (شبه جزيره عرب امروزي) تا روم امتداد می يابد.شاخه شمالی ازدون هوانگ آغاز می
شود و ازطريق دواوازه يو من،تسون لينگ ،دا وان ،کانگ جيو (واقع درآسيای ميانه)به سوی جنوب غربی امتداد می يابد
وبه شاخه جنوبی متصل می شود.اين دو شاخه جاده ابريشم خشکی نام دارد.
می دانيم که انسان موجود اجتماعی منحصر به فرد نيست ،پاره ای جاندارهای ديگر نيز بيش و کم زندگی اجتماعی و
موجوديت اجتماعی دارند ،زندگی شان با تعاون و همکاری و تقسيم وظايف و مسؤوليتها تحت يک سلسله قواعد و قوانين
منظم صورت می گيرد .همه می دانيم که زنبور عسل اينچنين جانداری است .اما يک تفاوت اساسی ميان موجوديت
اجتماعی انسان و موجوديت اجتماعی آن جانداران وجود دارد و آن اين است که زندگی اجتماعی آن جانداران ثابت و
يکنواخت است ،تحول در نظام زندگی آنها ،و به تعبير موريس مترلينگ ،در تمدن آنها  -اگر اين تعبير صحيح باشد  -رخ
نمی دهد ،برخالف زندگی اجتماعی انسان که متحول و متطور است ،بلکه دارای شتاب است ،يعنی تدريجا بر سرعت آن
افزوده می شود ،لهذا تاريخ زندگی اجتماعی انسان دوره ها دارد که از نظرگاههای مختلف اين دوره ها با يکديگر متفاوت
اند .
مثال ازنظرمعيشت :دوره صيد و شکار ،دوره زراعت ،دوره صنعتی .
ازنظر نظام اقتصادی :دوره اشتراکی ،دوره برده داری ،دوره فئوداليسم ،دوره سرمايه داری ،دوره سوسياليزم .
ازنظر نظام سياسی :دوره ملوک الطوايفی ،دوره استبدادی ،دوره آريستوکراسی ،دوره دموکراسی .
ازنظر جنسی :دوره زن ساالری ،دوره مردساالری .وهمچنين ازجنبه های ديگر .
چرا اين تطور درزندگی سايرجانداران اجتماعی ديده نمی شود؟ رازاين تطور و عامل اساسی که موجب می شود انسان
ازيک دوره اجتماعی به دوره اجتماعی ديگرمنتقل شود ،چيست؟ به عبارت ديگر ،آنچه در انسان هست که زندگی را به
پيش می برد و در حيوان نيست ،چيست واين انتقال و اين پيش بردن چگونه و تحت چه قوانينی و به اصطالح با چه
مکانيسمی صورت می گيرد؟
البته اينجا معموال يک پرسش از طرف فيلسوفان تاريخ مطرح می شود و آن اين است که آيا پيشرفت و تکامل واقعيت

دارد؟ يعنی واقعا تغييراتی که در طول تاريخ در زندگی اجتماعی بشر رخ داده در جهت پيشرفت و تکامل بوده است؟
مالک و معيار تکامل چيست؟
برخی در اينکه اين تغييرات پيشرفت و تکامل شمرده می شود ،ترديد دارند و در کتب مربوطه مطرح است و بعضی
حرکت تاريخ را دوری می دانند ،مدعی شده اند که تاريخ از يک نقطه حرکت می کند و پس از طی مراحلی بار ديگر به
نقطه اول می رسد و شعار تاريخ اين است :از سر .مثال يک نظام قبايلی خشن وسيله مردمی بيابانگرد که شجاعت و اراده
دارند تأسيس می شود .اين حکومت به طبيعت خود منجر به اشرافيت و اريستوکراسی می گردد .انحصارطلبی در
حکومت اشرافيت به انقالب عامه و حکومت دموکراسی منتهی می شود .هرج و مرج و بی سرپرستی و افراط در آزادی
در نظام دموکراسی بار ديگر سبب روی کار آمدن استبداد خشن وسيله يک روحيه قبايلی می گردد.
ت
به هرصورت  ،تا پيش از اين زمان آدميان هرگز بر حيات اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و فرهنگی يكديگر چنين تأثيرا ِ
فراگيری نگذاشته بودند .آنها هرگز پيش از اين برای تغيير محيط زيست چنين دانش و قدرتی را در اختيار نداشتند .اما با
ابل فزاينده ايجاد كرده ،و با وجود مهارتهای جديدی كه نوع آدمی كسب كرده،
وجود امكانات عظيمی كه اين مناسباتمتق ِ
بحرانهای بیسابقهای در بسياری ازعرصهها ظهور کرده است .تأثيرات كنشهای فردی و جمعی انسانی بر محيط
متقابل فزاينده ميان افراد ،جوامع و انسانها و طبيعت ،در كوتاهمدت و
ت وابستگی
زيستهای اجتماعی و طبيعی به عل ِ
ِ
درازمدت ،برجسته میشود .با وجود اين ،نهادهای اجتماعی مستقر و موظف به مصاف با اين چالشهای جدي ِد سدهی
بيستويكم بيشازپيش ناكارآمد میشوند.
قدرت مسلطِ بازارهای بينالمللی در حال تضعيف نقش سنتی دولتهاست .احتمال اندكی وجود دارد كه نهادهای علمی با
ت جهانی كه انسانيت را به چالش میطلبد به مقابله برخيزند .نهادهای اقتصادی
عالئق تخصصی خود با آن موضوعا ِ
بينالمللی در برگرداندن موج خيزندهی نابرابری شكست خوردهاند .دنيای تجارت و معامالت هدفهای سودآور خود را
زيان دغدغههای اجتماعی و زيستمحيطی دنبال میكند و نهادهای مذهبی نقش خود را در پاسخبه چالشهای
اغلب به
ِ
جديدی كه جوامع ما با آنها روبهروست ،بهنحومناسبی ايفا نكردهاند .هركدام از ما در اين بستر بايد مسئوليتهای خود را
در دو سطح فردی و جمعی بر عهده بگيريم.
درچالشهای جديدی كه بشريت با آن روبهروست ،بيشازپيش امكانات جديدی برای ايفای نقش به وجود میآيد .هر انسانی
میتواند در بازتعريف مسئوليت نقش داشته باشد و مسئوليت نيز دارد كه اين نقشها را بپذيرد .انسانها میتوانند با ايجاد
پيوند با ديگران برای برپايی قدرتی جمعی ،احساس ناتوانی خود را كاهش دهند يا حتا بر آن چيره شوند .اگرچه همهی
ب امكاناتی است كه در اختيار
مردم استحقاق يكسانی برای دستيابی به حقوق بشر دارند ،اما مسئوليتهايشان بهتناس ِ
دارند .آزادی ،دسترسی به اطالعات ،دانش ،ثروت و قدرت هرکدام بهنحوی توانايی برای اجرای مسئوليتها و وظيفه
برای بررسی كنشهای انسانها را افزايش میدهد .مسئوليتها نه فقط كنشهای ما در حال و آينده بلکه کنشهای گذشتهی
عمل جمعی بايد از لحاظ اخالقی توسط آن جمع به رسميت شناخته شود
ما را نيز در بر میگيرد .بار ضايعات ناشی از يك
ِ
حقوق ترميمی و جبرانکننده را تاحدامكان به صورت عملی درآورد .چون ما پیآمدهای كنشهای خود در زمان حال و
و
ِ
آينده را فقط بهطورناقص میتوانيم درك كنيم ،مسئوليتما ايجاب میكند كه با فروتنی عمل كنيم و محتاط باشيم.
بعدازمختصرگفتني ها ميايم سراصل موضوع يعني راه ابريشم.

راه ابريشم  ،مسيری کاروان رو که از دوران با ستان تا حدود قرن هشتم  /چهاردهم  ،در دو قاره آسيا و اروپا ،از چين تا
مديترانه  ،مورد بهره برداری تجارتی  ،زيارتی و سياحتی بوده است  .نام جاده ابريشم را اولين بار فرديناند فون ريشته
وفن (1833ـ ،)1905جغرافيدان آلمانی  ،در ميانه قرن نوزدهم به کار برد  .ظاهراً سبب اين نامگذاری  ،تجارت ابريشم
به عنوان معروف ترين  ،سبک ترين و گرانبهاترين کااليی بوده که طی دهها قرن از طريق اين جاده از چين به غرب می
رفته است .مسير اصلی اين راه بين ْسي و ْچهل عرض شمالی و ْده تا ْصدوده طول شرقی امتداد داشته است  ، .نامهای
ديگری  ،مثل «راه ادويه » ،به آنها داده شده است  .اين راهها نيز تا ْبيست عرض شمالی امتداد می يافتند .طول تقريبی
اين راه را هشت هزار کيلومتر نوشته اند .به نوشته بطلميوس (نود تا صدوشصت هشت ميالدی ) فاصلة بين شهر َم ِنبج
(هيراپوليس ) در شمال سوريه تا برج سنگی دوصدوهشتاد ،بيست شش اِستاديا و از آنجا تا چانگ ـ آن  /چانگان (سراي)
 ،پايتخت قديم چين  ،دوصد  ،سي شش اِستاديا و جمعا ً در حدود يازده هزار کيلومتر بوده است .اين شاهراه از کشور چين
شروع می شد ،از خراسان می گذشت و پس از گذر از بين النهرين و شامات  ،به انطاکيه در کنار دريای مغرب (مديترانه
) می پيوست .نخستين شهر در ابتدای اين جاده در مشرق  ،شهر چانگ ـ آن  ،نزد يک به شهر کنونی شيان  ،بود .معبد
بودا در صومعه غاز وحشی متعلق به سال  652و همچنين گور امپراتور معروف چين  ،شی هوانگ تی  ،در اين شهر
است  .گنجينه معروف زيرخاکی مجسمه های گلی سربازان اردوي هفت هزار تنی محافظ اين گور ،که در  1353ش /
 1974ميالدی کشف شد ،درهمين جا و نزديک به شهر شيان است .پس از آن جاده در دره رود ِوی امتداد می يافت .
چينيها بخشی از اين راه را که بيشتر نقاط آن سنگفرش بود« ،شاهراه سلطنتی » می ناميدند و موطفين چينی با گرفتن
ماليه ازمسافران اين راه  ،امنيت و رفاه کاروانيان را فراهم می آوردند.
جاده ابريشم درعليای رود ِوی  ،به سمت شمال غربی تغييرمسير می داد و پس ازطی مسافتی طوالنی از دامنه های نان
شان (کوهستان جنوبی  ،که دنباله کوههای کونلون است ) ،به منطقه مرزی تونهوانگ  ،يکی از کانونهای فرهنگ بودايی
 ،می رسيد .در نزديکی تونهوانگ محلی است به نام غارهای هزاربودا که در آن کمابيش پنجصد غار کنده و نقاشی شده و
نيز تورفتگيهای آراسته به پيکره های کندنکاری شده وجود دارد و نخستين غار آن در حدود( 353يا  366ق م ) کنده و
برپا شده است .در همين غارهای هزاربودا ،مارک اورل استاين  ،باستان شناس  ،در  1906و  1914به گنجينه ای از
طومارهای نقاشی و نسخه های خطی يا چاپ قالبی بودايی (پنجصد اثر هنری از جمله نقاشيهای ابريشمين  ،سه هزار
طومار کامل از مواد چاپ شده  ،ششصد طومار دستنوشته و ششصد تکه ساير مستندات ) دست يافت که يکی از آنها،
سوترای الماس متعلق به  868بود که تا آن زمان کهن ترين کتاب چاپی جهان محسوب می شد .پس از آن  ،شهر
تونهوانگ است که در سمت مغرب آن  ،بيابانهای حوزه تاريم  ،يکی از خشک ترين سرزمينهای جهان  ،گسترده است .
اطراف اين بيابانها را ازشمال کوهستان تين شان  ،از مغرب کوههای پامير ،از جنوب رشته کوههای کونلون و از مشرق
کوير لوپ (نمک ) محدودکرده است .
در شهر آنشی  /آنسی راه دو بخش می شد :يک راه به سوی شمال غربی می رفت و از شمال حوزه تاريم می گذشت ،
راه ديگر به سوی جنوب غربی امتداد می يافت و از جنوب اين حوزه عبور می کرد .راه جنوبی از گذرگاه ميان رشته
کوههای کونلون  ،که دراسطوره های چينی جايگاه ايزدان است  ،و از صحرای تاکالماکان می گذشت  .امتداد اين راه پس
از گذشتن از پامير شرقی  ،در آخرين بخش کوهستان پامير که دو رود جيحون ( آمودريا ) و سيحون ( سيردريا ) از آن

سرچشمه می گيرند ،به منطقه ای می رسيد که امروز عموما ً ترکستان غربی ناميده می شود .در راه جنوبی حوزه تاريم ،
نخستين منزلگاه  ،قلعه ميران در کنار درياي لوپ نور بود .اورل استاين در آغاز قرن بيستم کتيبه ها و نقاشيهای اين قلعه
را چاپ و منتشر کرد که در آنها تأثيرات فراوانی را از آثار يونانی  ،رومی  ،بين النهرينی يا هندی می توان ديد .اين جاده
رچن  /شان ـ شان ُ ،ختن (با يشم فراوان سبز و سفيد که در بستر کوهستانی رود ختن پيدا می شد) و
از شهرهای ِچ ِ
يارغَند /يارکند می گذشت و پس از عبور از کاشغر به کوهستان پامير می رسيد .
جاده شمالی پس از رسيدن به حوزه پهناور و پرآب شهر تورفان که قريب به صد متر پايين تر از سطح دريا قرار دارد و
عبور از آن  ،به کوه تين شان يا سرزمين هفت جويبار می رسيد .در اينجا نيز عبادتگاهی بودايی به نام غارهای هزار
بودای بزکليک َ /بزقليق (بزقليق درلغت به معنای تزئين شده است ؛ پنجاه هفت غارموجود) وجود دارد که ديوارهای کنده
شده در صخره های شرق تورفان  ،پوشيده از نقاشيهايی از آداب و مناسک دينی بودايی و مانوی است .بازمانده های شهر
باستانی (کيائو ـ هو /کيو ـ شه  ،بارکوتو /يار ـ فوتو) ،متعلق به دوره هاي ( 252ق م ـ  225ميالدی ) ،در مغرب شهر
کنونی تورفان  ،و آثار بازمانده از شهر چهارگوشه مخروبه کنونی گوچن  /گائوچانگ  ،به وسعت 5ر 1کيلومترمربع ،
ساخته شده در  640ميالدی (که از قرن سوم  /نهم پايتخت اويغورها بوده است ) در نزديکی شرق تورفان  ،بيان کننده
قدامت ناحيه و جاده است  .اين جاده پس از گذر از دامنه های تين شان و پشت سر گذاشتن دروازه يشم (يومن گوان ) و
شهر لوالن (معروف به شهر مردگان  ،که اسون هدين در فاصله سالهای  1894تا  1898ميالدی  ،آن را از زير شنهای
صحرا کشف کرد) و يک صحرای شنی  ،به شهر پر آب ُکرال می رسيد (که در قرن سوم ميالدی به دليل بند آمدن آب ،
خالی از سکنه شد) .از آن پس جاده در شمال امتداد می يافت و پس از گذشتن از کوهستان پامير به کاشغر می رسيد که
غربی ترين نقطة حوزه تاريم بود.از کاشغر راه شمالی و جنوبی به هم می پيوستند.
پس از کاشغر مکانی به نام برج سنگی قرار داشت که محل تالقی کاروانهای تجاری چين با کاروانهايی بود که از طرف
مغرب می آمدند .مکان آن را ُخ ْلم (تاشقرغان ) کنونی در ساحل عليای رود يارکند می دانند .شاخه ای از جاده  ،از
کاشغر و از راه کوهستانی پامير ،به بلخ می رفت  .بلخ تقريبا ً در ميانه جاده ابريشم قرار داشت و پايانه جاده بزرگ هند
بود .راه ديگری نيز از طريق کوهستان  ،از کاشغر به فرغانه می رفت و از فرغانه به موازات خطی که از غرب کشيده
می شد ،از شهرهای سمرقند و بخارا می گذشت و از آنجا به مرو می رسيد.
بخش ديگری از راه به سوی شمال می پيچيد و به کرانه شرقی دريای خزر متصل می شد .سپس با قطع عرض دريای
خزر ،به باکو می رفت و در امتداد دره رود ارس ادامه می يافت و با گذشتن از جنوب شرقی دريای سياه به قسطنطنيه
(استانبول ) می رسيد .راه ديگری نيز به سوی شمال غربی می رفت و از شمال دريای خزر می گذشت تا به کرانه شمالی
دريای سياه برسد.امتداد جاده از بلخ به طرف مرو و ناحيه جنوبی دريای خزر می آمد ،شهرهای طوس و صد دروازه
(هکاتومپيلوس  ،پايتخت اشکانيان) را پشت سر می گذاشت  ،سپس به ری می رسيد و به سوی اکباتان امتداد می يافت و با
قطع رشته کوه زاگرس به طرف بين النهرين و انطاکيه می رفت.
شاخه ای از جاده ابريشم در مغرب ايران به سمت جنوب و سرزمينهای پست بين النهرين (جايی که دجله و فرات کامالً به
هم نزديک می شدند و شهرهای بزرگی چون بابل  ،سلوکيه  ،تيسفون و بغداد به ترتيب در آنجا شکل گرفته بودند) امتداد
می يافت .راه شاهی داريوش بزرگ در قرن پنجم پيش از ميالد ،که شوش را به سارديس  /سارد در آسيای صغير متصل

می کرد ،بخشی از راه ابريشم بود که از شوش به سمت شمال  ،کوهستان زاگرس را قطع می کرد و به اکباتان می رسيد.
شاخه ديگر جادة ابريشم از اکباتان شروع می شد و به نينوا (موصل امروزی ) که هاترا/الحضر (دژ پارتيان در قرن اول
و دوم ميالدی ) در جنوب آن بود ،می رسيد و با گذر از حاشيه فالت آسيای صغير (آناطولی ) ،به حلب و انطاکيه ختم می
شد .در بين النهرين جاده به چند بخش تقسيم می شد :يک بخش آن راه بيابانی شمال غرب به سمت شهرهای حلب و
انطاکيه درمنطقه شامات بود ؛ يک شاخه آن از شهر دورا ـ ائوروپوس در کرانه فرات آغاز می شد و به پالميرا (شهر
نخلها ،درهزاره دوم پيش از ميالد معروف به َت ْدمُر ) می رسيد.
شاخه ديگری از بابل شروع می شد و از بيابان می گذشت و به شهر ِپ ْترا می رسيد که عالوه بر قرار گرفتن در مسير
يک راه بيابانی  ،از طريق دهانه خليج عقبه با دريای احمر نيز ارتباط داشت و با راه بزرگ ادويه که به شرق می رفت ،
پيوند می خورد .جاده از پترا به سوی ساحل مديترانه  ،به غزه  ،مصر (به ويژه به اسکندريه ) و به شهرهای صور،
صيداُ ،ج َبيْل و بيروت می رفت .پترا کنار جاده عطريات نيز قرار داشت که از عربستان جنوبی به شمال و از راه دمشق
و قوس غربی داخلی هالل خصيب به حلب و انطاکيه کشيده می شد .شهرهای حلب و انطاکيه نه تنها پايانه جادة ابريشم
بلکه پايانه جاده عطريات نيز بودند .بخش ديگر آن از بابل شروع می شد و قوس درونی رود دجله را می پيمود و از
بسياری شهرها مثل آشور و نينوا می گذشت .راهی نيزازشهرهای باالی دجله و فرات به سمت پايين اين رودخانه ها و
بندرهای خليج  ،به راه دريايی ادويه می پيوست.
شهرهايی که درمسيراوليه جاده ابريشم قرارداشتند وباشکوفايی آن شکوفان و با سقوط آن تنزل کردند يا نابود شدند،
ازمغرب به مشرق عبارت بودند از :درغرب آسيا :بابل  ،انطاکيه  ،تيسفون  ،پترا ،پالميرا ،صور و صيدا؛ در فالت
خراسان  :اکباتان و ری ؛ در دشت خشک ترکستان  :مرو ،سمرقند ،بخارا ،بلخ و تاشکند؛ دربرآمدگيهای کوهستانی پامير:
کاشغر و يارکند؛ در بيابان حوزه تاريم  :ختن  ،شان ـ شان  ،کوچا ،قره شهر ،لوالن و تورفان ؛ در چين  :تونهوانگ ،
غارهای هزاربودا و پايتختهای باستانی چانگ ـ آن و لويانگ.
قبل از کشف راههای بزرگ دريايی  ،که متعلق به هيچ ملتی نبودند ،ادامه جاده ابريشم از طرابزون  ،از طريق دريای
سياه و دريای مديترانه به قسطنطنيه و روم می رفت  .جنگهای بين پارتيان ــ که واسطه تجارت شرق با غرب بودند ــ و
روم  ،موجب شد تا تجارت دريايی  ،به ويژه از قرن دوم ميالدی  ،جای تجارت از طريق خشکی را بگيرد .اروپاييان پس
از تسلط بر دريانوردی کوشيدند از طريق دريا به شرق دسترسی يابند ،دريانوردان پرتگالی کمتر از يک قرن پس از
مرگ تيمور ( )807به هند رسيدند و در  ،1514 /920در ساحل چين پياده شدند .در عصر اکتشافات بزرگ نيز
اروپ اييان نه تنها در صدد گشودن راههای دريايی جديدی به شرق بودند ،بلکه قصد داشتند با دور زدن افريقا و آسيا ،از
راه دريا به چين دست يابند.پيشينه  .به نظر می رسد لشکرکشيها و فتوحات هخامنشيان  ،اولين گامها در گشوده شدن
بخشی از راهی تجارتی  ،زيارتی و سياحتی بود که امروز آن را جاده ابريشم می نامند .داريوش هخامنشی ( 521ـ 485
ق م ) در بند سه کتيبه های خود در نقش رستم و شوش  ،عالوه برپارس از کشورهايی که آنها را فتح و مردمانی که بر
آنها حکمرانی کرده است نام می برد ،بدين قرار -ازخراسان به طرف شرق  :ماد ،پارت  ،هرات  ،بلخ  ،سغد ،خوارزم ،
َز َر ْنگ (زرنج) ،ر ُْخج َ ،گ ْنداره (قندهار) ،هند ،سکاهای هئومورکه (هوم نوش ) ،سکاهای تيگرخئوده (تيزخود)؛ به طرف
غرب  :خوزستان  ،بابل  ،آشور ،عربستان  ،مصر ،ارمنستان  ،کاپادوکيا ،سارد ،يونان  ،سکاهای ماورای دريا ،سِ کودَ ر/

اسکدار ،اشقودره (درمقدونيه ) ،يونانيهای سپر روی سر ،ليبياييها ،حبشيها ،اهالی َمک  /مچی يا ،کاريان (در جنوب
آسيای صغير) .بخش اعظمی از اين کشورها در مسير جاده ابريشم قرار داشتند.
لشکرکشيهای اسکندر مقدونی (336ـ 323ق م ) و رواج پول واحد ،يعنی دِرهم نقره اسکندری در مشرق زمين  ،به
رونق روابط اقتصادی و سياسی شرق و غرب بسيار کمک کرد و معامالت تجارتي را آسان تر ساخت .اسکندر برای
استحکام فرمانروايی خود و نيروی اقتصادی آن توجه خاصی به برقراری خطوط ارتباطی داشت ،به همين منظور در
سرزمينهای مفتوح به ايجاد مراکز مسکونی بسيار ،از اسکندريه مصر تا اسکندرية اوپيان (بر کرانه شرقی سند) ،پرداخت
که تأثير بسياری در تجارت بين شرق و غرب داشت .
در خراسان و خاورميانه از بنای چند اسکندريه از جمله در (سوزيان ) ،در ملتقای رود دجله و کرخه  ،کرمان  ،آراخوسيا
(قندهار کنونی ) ،هرات (هره يه ) ،مرو ( َمرْ غيانا) و اسکندريه اقصی ياد شده است که همه بر سر راههای مهم سوق
الجيشی و تجارتي ساخته می شدند و به منزله حلقه هايی بودند که ساتراپ نشينها را به يکديگر متصل می کردند .تجاران
و پيشه وران يونانی که در پی سود به دنبال لشکر اسکندر به راه افتاده بودند ،در اين شهرهای جديد که به دست او و به
نام اسکندريه در کنار شهرهای قديمی ساخته می شد ،ساکن می شدند و رشته های جديدی از کارهای بازرگانی و صنعتی
در آنها به راه می انداختند و به دليل داشتن مناسبات ديرينه با مراکز تجاری يونان  ،تسهيالت فراوانی در امر تجارت به
وجود می آوردند .سلوکيان نيز که از(  312تا  64ق م) از سند تا مصر فرمانروايی داشتند ،بر بخشهايی از اين راه
اوراسيايی  ،حکمرانی می کردند  .اشکانيان ( 250ق م تا  226ميالدی ) نيز از زمان مهرداد اول ( 171تا  138ق م )،
که سرزمين تحت حکومت او از سويی با هند و از سوی ديگر با بين النهرين و آسيای صغير همسايه شده بود ،اين بخش
از جاده ابريشم را در اختيار داشتند.
در مشرق  ،چينيها از قرن دوم پيش از ميالد مترصد گشودن راهی به غرب بودند .در(  138ق م ) به دستور هان ،
فرمانداري به نام چانگ کی ين مأمور شد به ايالت بلخ (ديار تاهياها ،مقدونيان ساکن بلخ ) برود تا راهی برای از بين
بردن قوم هيونگ نو  ،اجداد هونها ،پيدا کند تا چين بتواند کاروانهای تجارتی خود را از سرزمين آنان عبور دهد .اين
فرمانده پس از ده سال اسارت در دست هيونگ نوها ،گريخت و خود را به فرغانه (تووان  /تووا ) رساند و از آنجا به
کانگ کيو (ناحيه ای در سمرقند) و سپس به بلخ رفت .در(  126ق م ) به چين بازگشت و بر اساس مشاهدات خود
پيشنهاد کرد راه مستقيمی به غرب چين و تا بلخ (باکتريا) بگشايند تا از کاالهای متنوع آنجا بهره مند شوند.
بر اساس گزارش وی اين راه بايد از سرزمينهای زير می گذشت :
ــ سرزمين فرغانه با هفتاد شهر کوچک و بزرگ متحد ،اهالی آن شهرنشين  ،زراعت پيشه با محصول گندم و برنج و
انگور و اسبهای عالی و شهرها و خانه های محصور ،با صدهزار جمعيت و سربازان کماندار ،در جنوب غربی هيونگ
نوها ،در مغرب هان ها.
ــ سرزمين ووسون های کوچ نشين با ده هزار کماندار آماده جنگ در شمال شرقی فرغانه.
ــ سرزمين سغديان کوچ نشين (کانگ کيو) با نودهزار کماندار در شمال فرغانه.
ــ سرزمين بخارا (يوئه ـ چی  /ويجی  /ويج ) ،با يکصد تا دوصدهزار کماندار در مغرب فرغانه در شمال رود وی .

ــ سرزمين تاهياها در جنوب رود جيحون در جنوب غربی فرغانه  ،با خانه ها و شهرهای محصور ،با يک ميليون نفوس
و تجارت پيشه که در بازار پايتخت آن هر نوع کااليی پيدا می شد .سرزمين هند (شين ـ تو) در جنوب شرقی آن بوده است
.
ــ سرزمين پارتها (آن ـ سی  /اشکانيان  /پر َث َوه ها) در مشرق بر ساحل ديگر رود جيحون  ،در غرب کوشانيان (يوئه ـ
چی ) با حدود يکصد شهر متحد کوچک و بزرگ محصور با بازارهای بزرگ و سوداگران فراوان و مسکوکات نقره ای
مزيّن به تصوير شاهان  .قومی شهرنشين و کشت کار که کشت ايشان برنج و انگور بود .
ــ سرزمين يوئه ـ چی (تاجيکها ،در ترکستان ) ،در مغرب فرغانه  ،در شمال رود سيحون  ،گرم و مرطوب و پرنفوس در
مغرب سرزمين پارتها .کشت کار و برنج کار .
فرمانده کی ين نمايندگانش را به فرغانه  ،سمرقند ،بلخ  ،سرزمين پارتها ،هند /سند ،بخارا و همه سرزمينهای مجاور روانه
کرد  .اين نمايندگان در سالهای بعد با فرآورده های اين سرزمينها بازگشتند .از(  -115ق  -م) پادشاه چين  ،داد و ستد با
کشورهای مغرب چين را شخصا ً سازمان می داد .در حدود ( 105يا  115ق م )  ،چينيها راه تجارتی و کاروانی غرب
را در جستجوی فرآورده های کمياب مغرب چين (مانند سنگ يشم سبز و سفيد ،سنگ الجورد ،شيشه های رنگی و اسبهای
نيرومند) گشودند و تا نيمه آسيا به پيش رفتند .از آن سو نيز غرب برای دستيابی به کاالهای شرق  ،به خصوص ابريشم ،
راهی به سوی شرق گشوده بود .اين راه از انطاکيه در آسيای صغير شروع می شد و با عبور از منطقه شامات وحوضه
فرات و شهر سلوکيه دجله به شهر صددروازه می رسيد و از آنجا به مرو و بلخ می رفت و در اطراف تاشقرغان بين
اورخون (پامير کوچک ) و سرچشمه يارکند /يارقند
{ در محل برج سنگی } ميان کاروانهای غربی و چينيها مبادالت تجارتی صورت می گرفت .بيشترين تعداد کاروانها در
هر سال بيش از ده قطار و کمترين آن شش يا پنج قطار بود .طی کردن بلندترين مسيرها ُنه سال طول می کشيد.
در ( 101ق م ) چينيها فرغانه را مطيع ساختند و جنوب دريای خزر و تيسفون را کشف کردند .در حوالی(  100ق م )
اشکانيان سفيری با هدايا از اين راه جديد به دربار فغفور فرستادند .از ( 48تا  23ق م ) کوچ نشينان  ،جاده ابريشم را
ناامن کردند .بر اساس گزارشی چينی در سال ( 81ميالدی) ،
اقالمی که به چين وارد می شد عبارت بود از قاطر ،گاو  ،شتر ،اسبهای کهر و تيزتک و اقالمی که به خزانه امپراتور
می رسيد شامل پوستهای سمور ،موش خرما ،روباه و گورکن  ،و قالينچه های رنگين و فرشهای خوش نقش که در ازای
آنها در درجه اول ابريشم  ،بعد يشم  ،سنگهای درخشان  ،ظروف مرجانی و بلوری از چين خارج می شد .در (94
ميالدی) چينيها داد و ستد با کشورهای مغرب را به فرمانده پان چائو ،فرمانروای حدود پامير ،سپردند که سپاهيانش تا
درياچه آرال و بحر خزر پيش رفتند .وی کان يينگ  ،افسر چينی  ،را مأمور بازشناسی امپراتوری روم (يا چنانکه چينيها
می ناميدند :مملکت تا ـ تسين  /تا ـ چين ) کرد که مشتری ممتاز انواع حرير چينی بود .او از طريق مرو ،ابيورد ،جرجان
 ،ری و همدان به تيسفون رفت  .اشکانيان که از دو قرن قبل  ،در اين عظيم ترين قسمت تجارتي جهان باستان نقش
واسطه داشتند ،راه روم را به کان يينگ نشان ندادند و خليج فارس را به عنوان دريای مغرب  /دريای مديترانه به
اومعرفی کردند و او را به خوارک (خاراکس  ،در جزيره آبادان ) ،خوارگان (مرکز مملکت تيائو ـ شيها) در محل القورنه
و تائوکه راهنمايی کردند که از يک سو با يمن و زنگبار در افريقا و از سوی ديگر با بمبئی داد و ستد داشتند.

کشتيهای اشکانيان حتی تا سيالن و اندونزيا هم می رفتند .در قرن دوم ميالدی  ،کوشانيان ( 128ق م تا  450ميالدی )،
که بربلخ و کاشغر و يارکند و ختن و هندوستان حکومت می کردند ،در زمان پادشاه خود ،کانيشکا (123ـ 153ميالدی )
نيز بر بخشی از جاده ابريشم تسلط داشتند و نمايندگانی را به آسيای مرکزی و چين فرستادند .
بر اساس گزارش مورخی چينی به نام پان يونگ  ،چينيها تاحدود(  105ميالدی ) سعی داشتند نهادهايی را برای اداره و
امنيت راهها به وجود آورند .همو در گزارش خود از دو راه  ،يکی شمالی از طريق تورفان و ديگری جنوبی از طريق
ختن و يارکند صحبت می کند که از شمال و جنوب يارکند دريا (تاريم ) می گذرند .
در قرن ششم ميالدی تجارت ابريشم عمدتا ً در دست تاجراني خراساني بود که کاالی خود را هم از راه خشکی و هم از راه
امپراتور روم يوستی نيانوس (ح  527ـ  565ميالدی ) با خراسانيان بی ارتباط با تالش
دريا حمل می کردند .جنگهای
ِ
برای دستيابی به ابريشم نبود .
نخستين قرن اول هجری بر بخشی از اين جاده مسلط شدند .آنها بالفاصله پس از سقوط مداين در
مسلمانان در دهه های
ِ
سال شانزدهم هجرت  ،بر کرانه دجله  ،و سپس با سقوط نهاوند در سال نوزدهم يا بيستم هجرت  ،بر بخش ديگری از اين
ّ
عبدّللا بن عامر در خراسان
راه استيال پيدا کردند .اَحْ َنف بن قيس  ،در زمان عثمان «رض» (23ـ ،)35و در زمان واليت
 ،تا بلخ پيش رفت و آن را گشود و راهی طوالنی را از ری و بيهق و طوس و مرو و سمرقند کامالً در اختيار گرفت.
معروف ترين شاهراه دوره عباسيان (132ـ ،)656دوره ای که حوزه فرمانروايی مسلمانان به بيشترين وسعت خود رسيد،
جاده بزرگ خراسان بود که به شرق می رفت و بغداد را به شهرهای ماوراءالنهر در حدود چين متصل می ساخت  .مسير
اين جاده تا حد زيادی منطبق با راهی است که جاده ابريشم ناميده می شود .اين شاهراه از دروازه خراسان درمشرق بغداد
شروع می شد و از دجله و صحراها می گذشت تا به حلوان می رسيد ،در حلوان وارد ايالت جبال می شد و آن را به
صورت مورب طی می کرد و به سمت مشرق می رفت و پس از عبور از کرمانشاه و همدان به ری می رسيد .آنگاه به
سمت مشرق ادامه می يافت و از قومس می گذشت  .اين شاهراه که کوههای طبرستان در سمت چپ آن و کويرنمک در
سمت راست آن قرار داشت  ،نزديک بسطام به حدود جغرافيه خراسان وارد می شد ،از نيشابور و طوس می گذشت و به
مرو می رسيد .از آنجا وارد کوير می شد و در حدود آمل به ساحل رود جيحون می آمد .از آنجا بخارا و سمرقند را پشت
سر می گذاشت و به زامين در مشرق سمرقند می رسيد.
در اين محل راه دو قسمت می شد :راه سمت چپ به چاچ (تا شکند) می رفت و از آنجا به اُترار در ساحل سيحون سفال
منتهی می شد .راه ديگر از زامين به سمت راست منحرف می گرديد ،به ايالت فرغانه و سيحون عليا می رفت و پس از
عبور از کرسی آن ناحيه  ،به اوز َک ْند در مرز صحرای چين منتهی می گرديد .اسالم به تدريج از طريق مبلّغان و فقيهان
از طريق همين راه به سوی شرق پيش رفت  .در دوره اسالمی  ،شهر بلخ تقريبا ً نقطة پايانی جاده بزرگ چين به سمت
غرب و همچنين آخرين نقطه تسلط اسالم بر اين بخش از جهان بود .ابن خرداذبه  ،جغرافيدان مسلمان قرن سوم  ،طول
فواصل شهرها را در جاده های غرب به شرق  ،تا بلخ  ،به فرسخ به دقت تعيين کرده و بقيه فواصل را تا شهرهای چين و
مغولستان و غيره به مقياس روز ذکر کرده است.
ناصرخسرو قباديانی بلخي نيز در سفر هفت ساله خود( 437تا  )444قسمتی از جاده ابريشم را از مرو تا حلب و
طرابزون و حتی تا صور و صيدا پيمود و در بازگشت  ،از مرو تا بلخ را نيز طی کرد و در(  )444به بلخ رسيد .در

محلی می کوشيدند بر بخشهايی از جاده اصلی ابريشم که در قلمرو آنها بود تسلط يابند.
دوره اسالمی  ،حکومتهای
ِ
طاهريان در  207بر جاده های خراسان  ،صفاريان در  260بر جاده های نيشابور و ری  ،سامانيان در حدود  290بر
جاده های ری و زنجان  ،آل بويه (ديلميان ) در  357بر ری  ،غزنويان در نيمه دوم قرن سوم بر کابل و در  420بر ری
 ،سلجوقيان در  429بر نيشابوروسپس بر ری و همدان  ،و ُغزها در  584بر آذربايجان و راههای آن استيال داشتند.جاده
ابريشم  ،پس ازاستقرار مغول در  ،603به دليل گستردگی قلمرو و وحدت اداری و نظامی آنها ،که امنيت و آزادی تجارت
بين شرق و غرب را تضمين می کرد ،داير بود .ايلخانان مغول در  616بر خراسان و سپس بر آذربايجان مسلط شدند و
نظارت بر اين بخش از جاده را در اختيار گرفتند.
مارکوپولو در سفر تجارتی خود به چين  ،که از(  670تا 1271 /695ـ )1295به طول انجاميد ،از ونيز و از راه
دريای مديترانه به اورشليم و سپس از راه خشکی به طرابزون رفت و با عبور از شهرهای بلخ و کاشغر و يارکند و ختن
و شاچو و سوچو و کانسو را پشت سر گذاشت و به خانبالق  /خانباليغ پايتخت قوبيالی قاآن  ،امپراتور مغول  ،رسيد و از
راه دريا به ونيز بازگشت ( رجوع کنيد به مارکوپولو ،جاهای متعدد؛ بولنوا ،ص  ،206نقشه ).
در زمان مارکوپولو ،که مسيرهای کم ارتفاع جاده ابريشم دستخوش جنگ و درگيری شده بود ،راههای عمده جادة ابريشم
از سرزمينهای بلند عبور می کرد و از شهر اکباتان  ،که جنبه چهار راهی داشت  ،به سمت شمال غربی می رفت و از
تبريز می گذشت  .سپس از بلنديهای ارمنستان  ،نزديک درياچه وان و کوه آرارات  ،از طرابزون رد می شد و از طريق
دريای سياه و مديترانه به اروپا می رسيد.
گاه اين راه را «جاده طاليی سمرقند» می ناميدند .سربداران نيز در حدود ( ) 737بر قسمتی از جاده  ،بين حوالی
سبزوار و قسمتی از مازندران  ،تسلط داشتند  .با از بين رفتن سلطه سراسری قوبيالی قاآن و با شکست طغاتيمور ،آخرين
امپراتور مغول  ،به دست چينيها و مرگ او در  ،754يکپارچگی جاده ابريشم به تدريج از ميان رفت و هر کدام از
حکومتهای محلی در دوره های مختلف تاريخی بر بخشی از آن استيال داشتند .تيموريان در  792بر جاده ری و سپس از(
 796تا  ) 807بر جاده های تبريز و موصل و شام و حلب مسلط بودند .
کالويخو در آغاز قرن نهم ( )1403/805از قادس در اسپانيا به راه افتاد و پس از گذشتن از شهرهای رم و رودس از
راه دريايی  ،به خشکی رسيد و قسطنطنيه و تبريز و سلطانيه (پنج ماه توقف ) و ری و جاجرم و بلخ را پشت سر گذاشت
و پس از پانزده ماه وارد سمرقند پايتخت هوالکو شد .او در بازار تبريز بيش از هر کاالی ديگری پارچه های ابريشمی و
تافته و ابريشم خام ديد و در سلطانيه انواع ابريشم  ،از جمله ابريشم شماخی شيروان و تافته  ،نظرش را جلب کرد که از
گيالن و شيروان و اياالت اطراف به اين شهرحمل می شد .تاجران و جنووا و ونيز به آنجا می آمدند و کاالهای ابريشمی
از آنجا به دمشق و ديگر قسمتهای سوريه و ترکيه و َک َفه (در کريمه ) صادر می شد .او همچنين از کارخانه ابريشم
سمرقند ،که پرند زيتونی و زربفت و کرپ و تافته و غيره توليد می کرد و نيز از بازار سمرقند که مملو از پرنيان بسيار
مرغوب و عالی و مخصوصا ً حرير چينی بوده سخن گفته است.
در(  ) 1453 /857جاده ابريشم از رونق افتاد زيرا ترکان عثمانی قسطنطنيه را تسخير کردند و بر سواحل شرقی و
شرقی مديترانه و نيز بر راههای زمينی و دريايی قديمی بين آسيا و اروپا مسلط شدند .به اين ترتيب  ،راههای
جنوب
ِ
دريايی جدي ِد بدون خطر جانشين جاده ابريشم شد.

پس از تشکيل دولت صفوی ( )906و بسته شدن راه ماوراءالنهر به دست ازبکان و راه آسيای صغير به دست عثمانيان ،
موانع بزرگی برسراين راههای تجارتی پديد آمد و جاده ابريشم ديگر به صورت سابق وجود نداشت  .با اين همه  ،توليد و
صدور ابريشم متوقف نشد زيرا دولت صفوی  ،با توليد ابريشم و بافته های ابريشمی  ،رقيب چينيان شده بود  .پس از آن
بر اثر تغيير شرايط جهانی در امور داد و ستد و حمل و نقل  ،وضع راهها نيز به کلی تغيير کرد  .مسئوليت تأمين امنيت و
رفاه کاروانها در جاده ابريشم  ،از جيحون به سوی غرب خراسان  ،از زمان اشکانيان به عهده حکام محلي بود .ايزيدور
خاراکسی  ،اندکی پيش از ميالد و اوايل قرن اول ميالدی ضمن ارائه فاصله های منزلگاهها (شهرها و روستاها و
کاروانسراها)ی سرزمينهای تحت فرمانروايی اشکانيان  ،از انطاکيه تا مرز هند ،که جمعا ً  858شونی معادل تقريبی 145
 ،دو ميل ( 3 ، 432کيلومتر) می شود 136 ،منزلگاه خدماتی (کاروانسرا) برای کاروانيان را شمرده است  .امروز
اصلی جاده ابريشم  ،به فاصله يک منزل  ،آثار کاروانسراهايی ديده می شود که اغلب يا قديمی
درمنطقه در طول راههای
ِ
اند يا بر بقايای کاروانسراهای پيشين بنا شده اند  ،مانند کاروانسراهای موجود از سرخس تا کرمانشاه که بنای آنها عمدتا ً
متعلق به دوران صفويه درخراسان و بعضی نيزمتعلق به دوران قبل ازاسالم است که احتماالً بربقايای کاروانسراها يا
چاپارخانه های بين را ِه قبلی ساخته شده اند.
برخی از اين کاروانسراها از مشرق به مغرب عبارت اند از :رباطهای شرف  ،ماهی (رباط جاهه ) ،سنگ بست  ،قدمگاه
 ،مهر،مزينان  ،صدرآباد ،عباس آباد ،ا ِْلهاک  ،مياندشت  ،سپنج  ،ميامی َ ،ب َد ْشت  ،قوشه  ،آهوان  ،انديشه وانی  ،سمنان ،
الس ِجرْ د ،ده نمک  ،ايوانکی  ،ديرگچين  ،عين الرشيد ،قلعه سنگی  ،عباس آباد(سياه کوه ) ،مالير ،بيستون (شيخ عليخان
) ،سرپل ذهاب  ،اسالم آباد غرب  ،و ماهيدشت.
در اواخر دهه (  1360ش  ) 1980 /چين صنعت جهانگردی را در جاده ابريشم توسعه داد .محوطه های باستانی و
تاريخی و نيز بخشی از ديوار چين و معبدهای پشت غارهای هزار بودا ،ترميم يا بازسازی شدند  .پس از فروپاشی اتحاد
جماهير شوروی در(  1370ش  )1991 /و استقالل پنج جمهوری آسيای مرکزی (قزاقستان  ،قرقيزستان  ،تاجيکستان ،
ترکمنستان و ازبکستان ) و نيز گشايش مرزهای اين جمهوريها به روی تجارت بين المللی  ،بخش مرکزی جاده ابريشم
گشوده شد .هنگامی که چين و همچنين کشورهای تازه استقالل يافته آسيای مرکزی با ترميم کردن ساختمانهای قديمی و
پيوند دادن کاشغر به شبکه راههای چين و پرورش شتربرای سفرهای بيابانی  ،آماده بهره برداری از درآمد صنعت
جهانگردی درماورای پاميرمی شدند ،افغانستان هنوزدرگيراختالفات داخلی با انهدام آثار فرهنگی هزاران ساله  ،ويران
کردن مجسمه های بزرگ بودا در باميان و تاراج موزيم کابل و واليات ،بخشی از جاذبه های جهانگردی جاده ابريشم را
از بين برد  .در دهه آخر قرن چهاردهم  /بيستم به دليل دگرگونيها و رخدادهای دوران ساز در جهان  ،ضرورت احيای
جاده ابريشم در دستور کار سازمانهای جهانی قرار گرفت .از(  1356تا  1367ش 1977 /ـ  ) 1988سازمان تربيتی ،
علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) ،اجرای طرح «مطالعه جامع جاده ابريشم » را آغاز کرد .سازمان جهانی
اصلی جهانی بنيان گذاشت  .نخستين اجالس جاده ابريشم
جهانگردی طرحی برای ارتقای جايگاه جاده ابريشم در بازارهای
ِ
با حضور نوزده کشوردر ( اکتبر  ) 1994درتاشکند پايتخت ازبکستان برگزار و بيانيه جاده ابريشم صادر شد .اين
سازمان در(  1375ش  1996 /و  1376ش  )1997 /بازار جاده ابريشم را در بازارهای جهانگردی بين المللی در

برلين برپا کرد .در ( )1996به دعوت دولت چين  ،گردهمايی جاده ابريشم با شرکت بيست پنج کشور درشهر شيان
برگزار و خواستار صدور «ويزه جاده ابريشم » شد.
در(  ) 1997اجالسی در باره جاده ابريشم با شرکت مقامات عالی رتبه نوزده کشوردرشهر نارای جاپان برگزار شد.
دومين اجالس بين المللی جاده ابريشم نيز در( تابستان  1376ش ) در تهران برگزار شد.

