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  دهكيچ

ـ و  ،ن جاده قـرار داشـته  یر ایه در مسکاست  ییشورهاهاي ک آیینان و یر از تعامل ادینظ یبنمونۀ شم یجاده ابر ا در طـول  ی

ـ به دال ،یفرهنگ انیو ارتباط م ینییدر تبادالت آ يان هندینقش اد ،ینهزمین ااند. در  کرده ین شاهراه تردد میا ل خـاص  ی

 ،بـه همـراه داشـته    یرات گوناگونیامدها و تأثیه پینکضمن ا ،یشمر جاده ابریدر مس ینییآهاي  ییاروین رویاست. ابرجسته 

    رده است.ک ینیآفر ن جاده از گذشته تا به امروز نقشیت ایهو يریگ لکدر ش

رد. کـ  يبنـد  دسته یاسیو س ی، اجتماعيا شهی، انديهنرگوناگون توان در ابعاد  می را ینیین ارتباط آیحاصل از ا يامدهایپ

 یژگـ یو و یو نقاشـ  يسـاز  از جمله تحـول مجسـمه   ياز تحوالت هنر ياریدر بس ،یراتن تأثیا یابیل و ارزیدر واقع تحل

  .کند میدا یمعنا پشم یه جاده ابریحاشهاي  فرهنگ يبودن هنر و معمار یقیتلف

د مختلـف در  یعقا ییاز جابجا یه ناشک ،ی مذاهببرخ یالتقاطهاي هنري، تحوالت آیینی و صبغۀ  کافزون بر تحول سب

ت یـ ه موقعکـ بر آن است این مقاله، با روش تحلیلی ن خواهد شد. ییتب ،یگر استدیکبا یی آنها ارویشم و رویطول جاده ابر

ـ اد يگـو و و روند گفتآن و عوامل مؤثر بر  ینییآهاي  ییارویر رویشم، تأثیجاده ابر ینییآ يهند در داد و ستدهاکشور  ان ی

هـا و تمـایالت سیاسـی     تأثیر نگـرش هاي پژوهش حکایت از این دارد که  افتهیقرار دهد.  یشم را مورد بررسیدر جاده ابر

  است. ینییدر تبادالت آا ه نییآ يرکفهاي  یانو بن یدتیعق یو مبان هاي مسلط بر جاده ابریشم قدرت

  .يان هندی، ادینییشم، هند، تحوالت آیجاده ابر :ها کلیدواژه
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  مقدمه

اسـت.   یو تحـوالت اجتمـاع   یفرهنگـ  انیـ در روابط م يتجارهاي  راه يدیلکخ تمدن نشانگر نقش یتار

ـ از طر ،یات انسـان یـ ح يو معنـو  يرک، فیکینک، تیعلم ياز دستاوردها ياریبس و  يتجـار هـاي   ق راهی

شـاهراه   ،شـم یرده اسـت. راه ابر کـ دا یاحان و زائران به نقاط مختلف جهان انتقال پیبازرگانان، س ياپوکت

ـ تبادل علم، فن، هنر، صنعت، خـط، زبـان و د   يبرا يم، معبریقد يایدن یبازرگان و هـا   ان فرهنـگ یـ ن می

ـ ییآ از ارتباطـات  ،یخین معبر تـار یه اک يری. تصورود شمار می به گوناگونهاي  تمدن  يجوامـع بشـر   ین

شناسـان،   ، از جملـه مورخـان، مـردم   یمختلـف علـوم انسـان   هاي  پژوهشگران رشته يبرا ،ندک می میترس

ـ ییتبـادالت آ  ی. بررسـ شـمند اسـت  گوناگون ارزهاي  ر محققان از جنبهیشناسان و سا جامعه در جـاده   ین

خ هنـر  ی، تصـوف و تـار  یقیتطبشناسی  نیالم، دکمباحث مربوط به علم  يبرا يمدخل سودمند ،یشمابر

 یدارشناسـ ی، پدیصرفاً در محـدوده مباحـث شـناخت    ،یت آنبه لحاظ ماه ،ین بررسید. اشو می محسوب

و هـا   ر، معابد و مراسم، سـروده یآداب و رسوم، اساط یه به قلمرو بررسکنمانده، بل ین، ملل و نحل باقید

بـر   یچـه عـوامل   هکـ ن است یا ،این پژوهش یند. سؤال اصلک می دایز راه پین يو معمار يهنرهاي  سازه

  رگذارده است؟یشم تأثیان در جاده ابریادوگوي  گفت و روند ینییآهاي  دادوستد

تحوالت مذهبی و فرهنگـی در مسـیر جـاده    «توان به منابعی چون  مقاله حاضر میۀ در بررسی پیشین

ن اثـر بـر   یـ سـنده در ا ینواشاره کرد.  2002در سال  نامه اقتصاد و فرهنگ هفتهدر  ریچارد فولتزاز  »ابریشم

در ارتباطـات  انـد   شم تـردد داشـته  یر جاده ابریه در مسک یاحان، مبلغان، زائران و مهاجرانینقش تجار، س

تـا سـده    ینیدهاي  شهیور در انتقال اندکمذهاي  ن پژوهش گروهیرده است. در واقع در اکد کیتأ یفرهنگ

  اند.   قرار گرفته یمورد بررس 15

 )1376( اهللا رضا عنایـت به قلم  »یان عهد ساسانیتا پایشم؛ ران در جاده ابرینقش ا«گر با عنوان یدمقاله 

هـاي   ت راهیـ سـنده صـرفا بـه اهم   ینو ،یـن پـژوهش  ده است. در ایبه چاپ رس ایران شناختدر فصلنامه 

پرداختـه اسـت.   رها ین مسیشم از ایدر عهد باستان و تجارت ابرها  دولت يبرا ییایو در ینیزم یبازرگان

ت یـ شـم در انتقـال مانو  ینقش جاده ابر«تحت عنوان  ،)1376(غ بیديحسن رضایی بااز  يا مقاله ،یگراثر د

ه از عنـوان مقالـه   کـ گونـه   ده اسـت. همـان  یبـه چـاپ رسـ   ران شناخت یاه در فصلنامه کاست  »به شرق

با اسـتناد بـه    ،این مقالهه ک یحال، دری در شرق اشاره شده استن مانییتنها به انتقال آ ،ین اثردر ا ،یدآ میبر

ان و عوامـل  یادوگوي  گفت مختلف، روندهاي  نییان به تبادالت آیخ ادیتارهاي  و پژوهش یخیمتون تار

  د داشته است.کیمؤثر در آن تأ



   ۱۰۹ م؛ . . .اوي عوامل مؤثر بر داد و ستدهاي آييني در جاده ابريشواك

  ينييآ يشم و داد و ستدهايجاده ابر

ن آغـاز و پـس   یشور چک یغرب يه از مرزهاکشود  می اطالق ینیزمهاي  از جاده يا هکبه شب »شمیراه ابر«

ـ ا وست.یپ می ترانهیمد ياینار درکه در کیبه بندر انطا ،یراناز عبور از فالت ا  ن آغـاز ین راه از شـرق چـ  ی

از کردنـد. سـپس،    می راه خود را آغاز »انگیلو«ا یان، چانگان) یان (شیاز شهر سها  اناروکشده است.  می

از واحه حـوزه   »زرد«رود  یرانه شرقکاز عبور از گذرگاه  پسگاه  گذشتند. آن می» لونگ«وه هاي ک گردنه

ـ رفتنـد و از طر  می ر باالیبرف فالت پامهاي پر بیردند و از شک می عبور »میتار«رود  ن یسـتان چـ  کق تری

ي عمـده سـمرقند و   دند. شهرهایرس می حون) به ماوراءالنهریس ي(ماورا »اترار«و  »اشغرک«انگ)، کین ی(س

ق یـ سـرانجام از طر  .دیرس می حونیراه به ج ،ین قسمت از راه بودند. سپساهاي  زلگاهن منیتر مهم ،بخارا

پـس از عبـور از    ،یرانر راه در ای. مس)5، ص1342(تارچنـد،  شد می رانیوارد ا »توس«و  »سرخس« يشهرها

 يسـبزوار، شـاهرود، دامغـان، سـمنان، ر     يد و از آنجا شـهرها یرس می شابوریاز شهر توس و مشهد به ن

 میراه بـه دو شـاخه تقسـ    ،ینبعـد از قـزو   .بر سر راه قـرار داشـتند   يگریپس از د یکی ،ینتهران)، قزو(

بـه   ،ید و در آنـج رس می ه و بغدادیمانین) و سپس سلیسیرمانشاه (مکق همدان به یر از طریمس یکشد:  می

شده اسـت   می وارد ینونکه کیز به تریق تبریگر از طریراه د ید.رس می ترانهیمد يایدر یاز بنادر شرق یکی

 .)63، ص1375، و دیگران (چکنگی

ـ نیچتنهـا   نـه  ،لومتر مربـع کیبالغ بر هشت هزار  یبا طول ،ین شاهراه بازرگانیا ه کـ بل ،ییـان ان و اروپای

یـن  داد. ا مـی  وندیت، به هم پیسال موجود 1600انه را در طول یو خاورم يزکمر يایاز اقوام آس ياریبس

، مصنوعات گونـاگون  یمتیق يها مختلف از جمله سنگ ياالهاکاز  يا هف گستردیطت انتقال یقابل ،جاده

 ،ن جـاده یر ایضمن اشاره به خط س ،اشپولر .)35ــ 34، ص 1381(احتشامی، یشم را داشتتر ابر و از همه مهم

  .)187، ص1380، و دیگران (اشپولریان سخن گفته استدر دوره هخامنش یوند آن با جاده شاهیاز پ

 )Baron Ferdinand Von Richthofen( بارون فردیناند فون ریشتوفنرا کاشف آلمانی سدة نوزدهم، » بریشما«نام 

ن نـام بـر آن گذاشـته بودنـد.     یمشـابه همـ   یز نـام یـ زانس نیب يگرچه مردمان امپراطور .ن جاده نهادیبر ا

آورنـدة   تنهـا فـراهم   ،یلدلن یبه همکرده بودند. پنهان  يالدیششم مة شم را تا سدیشف ابرکراز  ،ها ینیچ

ه بـه  کـ شـم بـود   یبـه ابر  یابیدست يبرا ،آمدند. تجار غرب شمار می هاي لطیف تجملی براي غرب به بافته

را آنهـا   هکـ  یاهـان یهـا و گ  از گل ياریبس ،یشمشدند. بجز ابر می شاندهکن جاده یشرق و تردد در ا يسو

ـ  کا، هلـو، مر یاملکق، ی، شقايداود ا، گلیم، مانند انواع رز، آزالیدان می منسوب به غرب ه کـ  ،یبـات و گالب

 .)13، ص 1387، و برانسـتون  (فرانکیدرس می شم به اروپایداشتند، از جاده ابر يزکمر يایا آسین یشه در چیر
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ـ ار، علـوم، فنـون و اد  کـ از اف ياریبس مبادلۀ کاال،افزون بر  ـ ا را از ایز آسـ یـ ان نی  .دنـد ین شـاهراه درنورد ی

ز یـ خور نگرش اسـت. در حـال حاضـر ن   یز درنها  تمدنوگوي  گفت انونکآن به عنوان  تیاهمرو،  ازاین

نده و در بحث تجـارت  یآهایی براي  ریشم براي آفرینش فرصتجاده اب یو تمدن یخیتارهاي  نهیشین پیا

  .)394، ص 2003(ووگل و دیگران، ردیگ می ز مورد استفاده قرارین یکترونکال

ق یـ ه از طردانسـت کـ   یفرهنگـ  انیارتباطات مرا ن جاده یمهم ا يردهاکارکاز  یکیتوان  رو، می ازاین

اسـت. در  داده مختلـف رخ  هـاي   از فرهنـگ  یان مردمـان ی، میفرهنگ ياالهاکو  ینیدهاي  شهیمبادله اند

ـ ه ادکـ اسـت   یگفتنیشم، ر جاده ابریدر مس یفرهنگ انیند ارتباطات مایان بر فریر ادینه تأثیزم از  یکـی ان ی

  .)63، ص1382(محمدي، ها بوده است  وجوه عناصر فرهنگی ملتن یتر مهم

لـذا در  اسـت.  آن  یو فرهنگـ  يتجـار  يردهـا کاریشـم، شـامل ک  جـاده ابر  یخیت تـار یدر واقع هو

ـ قـرار گ مورد توجه د یبا ،یگردیکدر آنها  ریردها و تأثکارکن ی، روابط متقابل ایخیتارهاي  یبررس رد. در ی

هـاي   جـاده  ،نمحققـا  یبرخـ  اسـت.  ارائـه شـده   یمختلفـ هاي  لیتحل ،کردهاراکن یر و روابط ایمورد تأث

را  يمـاد هـاي   ر جـاده یو تأث ،کرده يبند دسته يمعنوهاي  و جاده يمادهاي  جادهتاریخی را در دو دستۀ 

ه زمـان  کاست  يریمس ،یه، اصوالً جادهن نظریاند. براساس ا دانسته يمعنوهاي  رات، مقدم بر جادهییدر تغ

، 1361(شـریعتی،  نـد  ک در آن وارد مـی روح زمان را  ،گذرد می هک یانکنار هر مکند و از ک می تکحر در آن

احان را عامـل انتقـال   یو جنب و جوش بازرگانـان و سـ  ها  نظران هم نقش راه صاحب ی. برخ)29ـ28ص 

  .)76، ص 1387کوب،  (زریناند ی دانستهو صنعت یعلم يدستاوردها

و انتقـال   ین طبقه در تحـوالت اجتمـاع  یت بازرگانان و نقش ایز بر شخصین یشناس انسانهاي  هینظر

از  ،ینـه ن زمیـ مطـرح در ا هـاي   دگاهیان دی. ب)61ـ60، ص 1381(فکوهی، اند د داشتهکی، تأیتمدن يدستاوردها

ـ ب ياما برا. ن مقاله خارج استیحوصله ا  ،شـم یجـاده ابر  یو فرهنگـ  يتجـار  يردهـا کارکرات یان تـأث ی

  خود به آن اشاره خواهد شد. يه در جاکوجود دارد  یفراوان یخیشواهد تار

هاي  جملگی در تبادل اندیشه ،یعنی بازرگان، جهانگردان، مبلغان، زائران و مهاجران ،مسافران جاده ابریشم

در یک نگاه کلـی بـا تـأثیر     ،آفرینی این نقش .)160، ص 2000(فولتز، دینی و تحول آن نقش مهمی ایفا کرده اند

  .)67، ص 1380(منصورنژاد، ل هجرت و مسافرت به عنوان یکی از مبانی تعامل تمدنی پیوند داردعام

ـ ادوگوي  ي گفتبرا یخین شاهراه تاریه در اک یطیت و شرایموقع سـان نبـوده   یکان فـراهم شـده،   ی

ر گـذارده  یج حاصـل از آن تـأث  یو نتـا وگـو   گفت تیبر ماهوگو،  ي گفتفضاهاي  ین ناهمسانیهماست، 

  ل نهفته است:یدر عوامل ذها  ین ناهمسانیت. موجبات بروز ااس
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 ینمونـه از آغـاز خالفـت عباسـ     يبـرا  . نقش گفتمان سیاسی و ایدئولوژیکی مسلط بر جاده ابریشم:1

 یبا وجود بـروز برخـ  . ترانه با هم سازش داشتندیمد يایدر یشرقۀ رانکزانس در یان بیحیمس مسلمانان و

رفتنـد و   مـی  المقـدس  تیارت بیبه ز ،یحیگرفت. زائران مس می صورتآنها  نایها، تجارت در م يریدرگ

 کردند. یجاد نمیای آنها ارتیز يدر راه سفرها یمانع ،یاسالم يخلفا

داد. وجـود حکـومتی    هاي گوناگون، افکار غربیان را تحت تـأثیر قـرار مـی    بهبود شرایط زیارت به شیوه

توانست شرایط مطلوبی را بـراي   جاد امنیت و آرامش در فلسطین میای ،مقتدر در جهان اسالم و به دنبال آن

  .)67، ص 1380(رانسیمان، تأثیر نبود ها و سیاست دولت بیزانس بی نگرش ،زائران ایجاد کند. در این زمینه

هاي زیارتی مسیحیان قطع شد. در هنگامـۀ آشـفتگی    شرایط تغییر کرد و راه ،هاي سلجوقی با ورود ترك

  .)30، ص 1368(حائري، ها فراهم گردید ج اواخر سلطنت سالجقه، زمینۀ یورش صلیبیو هرج و مر

ـ ییتعـامالت آ  ،یشـم مسـلط بـر جـاده ابر   هاي  قدرت یکیدئولوژیا یاسیسهاي  یژگیوین، بنابرا را  ین

در دوران کـه   چنـان  وجـود دارد.  بسیاري یخیشواهد تار ،ینهن زمیالشعاع خود قرار داده است. در ا تحت

 یاســت مــذهب یتســاهل آنــان و س ، م)1368تــا  1260(حــدوداً یشــممغــوالن بــر جــاده ابر  تســلط 

احان و زائـران  یمسافرت جهـانگردان، سـ   يبرا ينه مساعدیزم ،)258، ص 1358(مرتضـوي،  شان انهیمداراجو

ه کـ دارد  می ز اظهارین گروسه ،ینهن زمیدر امبدل گشت.  یارتیشاهراه ز یکشم به ید آورد و جاده ابریپد

ي مغـول  ان امپراتـور یاز تجارت م یمیبخش عظکرد. سب ک يشتریت بین جاده اهمیا ،نر دوران مغوالد

 ،حتـاج ین مایدانستن آن در تأم يشد. توجه مغوالن به امر تجارت و ضرور می ر انجامین مسیاز ا ،و اروپا

(گروسـه،  ي شـوند تجـار  يرهایمانع از اختالل در مس ،یستهنگر یاسیسیره تجارت را با نگاه غکسبب شد 

  .)93ـ92، ص1368

ـ اد ییارویـ رو ،آنها تجارت و به دنبال ییایز در پوین تیمورهاي  استیس ن یـ در ا يگـر یان، شـاهد د ی

، یشـ ک، عـرب، مرا كه بازرگانـان تـر  کـ آن سـبب شـد    يبه سمرقند و بازسـاز  تیمورنه است. توجه یزم

 يه بازارهـا ؛ چراکـ ننـد کان تجـارت  ینـار هنـد  کدر هـا   يس، نسـطور کارامنه ارتدوان و یونانیان، یحیمس

. شـد  آورده مـی ن و هنـد  یه، تاتارسـتان، چـ  یروسـ  يهـا  نیه از سـرزم کبود  ییاالهاکاز سرشار سمرقند 

، 1344(کالویخـو،  کـرده اسـت  تجار در سمرقند را ارائه هاي  ییارویاپوها و روکاز ت یشرح مفصل کالویخو

  .)197ـ196، ص 1379؛ دانشگاه کمبریج، 19ص 

هـایی   اناروکـ مت یسمرقند نقطه عزنویسد:  مین جاده یسمرقند در ا يت تجارینه اهمیدر زم دبارتول

 یـک آمدند. سمرقند به عنـوان   می نیه از چکبود هایی  اناروکرفتند و نقطه ورود تمام  می نیه به چکبود 

۱۱۲      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يت تجـار یـ م. اه)211، ص1376(بارتولد، او بودنانش یمور و جانشیت تیمکبزرگ در طول حا يز تجارکمر

تجـار   ،یه دروازه شـرق کبود  يا به اندازهي با سمرقند، روابط تجار يبه برقرارها  ینیسمرقند و عالئق چ

  .)17، ص1374؛ قریب، 210، ص1366(بارتولد، اشتهار داشت» نیدروازه چ«سمرقند به 

ج حاصـل  یو نتـا  ینییآ يه در داد و ستدهاک يگریعامل د: ها هاي فکري آیین . مبانی عقیدتی و بنیان2

ـ  یکـی ان اسـت.  یاد یدتیعق یمبان ر گذارده،یتأث شمیاز آن در جاده ابر وگـوي   هـاي گفـت   شـرط  شیاز پ

ار اسـت.  کـ اصـل تسـامح و مـدارا بـا اف     ،ی)و اجتماع يفردها و ادیان در سطوح خرد و کالن ( فرهنگ

در جلـب مخاطبـان و   رند، ین اصل برخورداخود از ا یگفتمان يردارهاکو  يرکفهاي  یانه در بنک یانیاد

و نفـوذ فرهنـگ   آنها  اتب وابسته بهکو م یعرفانهاي  شهیاند ییجا ي دارند. جابهشتریق بیتوفآنها  نفوذ در

، فقـدان  )187، ص 1370(ناس، یدر قواعد اخالق يرو انهین عامل قرار دارد. اعتدال و میر ایتحت تأثیی، بودا

ن یـی ق و توجه خـاص آ یت عمید، جدیف عقای، تلط)74، ص 1369(مشکور، یو مل ي، نژادیازات طبقاتیامت

شـمار   به شمین در جاده ابریین آیل انتقال این دالیتر عمده ،)126، ص 1، ج1365(شایگان، یبودا به بشر دوست

ن یـ اضت اسـت. در ا ین بودا و هندو در باب رییآهاي  ن بودا، تفاوتییته در اعتدال آکن نیتر مهمرود.  می

قـت مسـتلزم   یدن بـه حق یانجامد و رسـ  یی نمیتن به جا ياضت جز به نابودیه رکده دارد یقبودا ع ،ینهزم

بـه  هـاي گونـاگون    در عرصههاي ناشی از این انتقال  پیامد .)138، ص 1370(شریعتی، ستیتن و ظاهر ن ینف

سـر  در سراکـه  بل ،یندر چـ تنهـا   ي نـه هنر و يرکانقالب ف یکبه عنوان  ،ی از آنه برخکاست  يا گونه

ر جـاده  یه در مسک ییاالکن یرتریگفته شده چشمگ ،یراتن تأثیا یل گستردگیبه دلاند.  ردهکاد یشرق دور 

  .)5078، ص 2002(باهارا، ین آنها استتر بودا مهم کش یه مذهب و بکشم نبوده، بلیشم حمل شده، ابریابر

ون تـالش  یمـد  ،ین امـر رد. اکاد یشم یق جاده ابریت از طرید از گسترش مانویبا ،یین بوداعالوه بر آ

داشـتند. الزم بـه   دست شم در یه نبض اقتصاد را در جاده ابرکبود  يو بازرگانان سغد ینیمداوم مبلغان د

ـ از جلگـه م  یان بودند. سغد بخش بزرگیالنهر، سغدی در ماوراءروان مانین پیشتریب هکاست یادآوري  ان ی

  .)216، ص1376باغ بیدي،  (رضاییز آن سغد بودکمرکه حون یحون و سیدو رود ج

اطراف بلـخ   یخصوص در نواح به ،ی سمرقندت در مناطق جنوبیمانو ،ي به بعدالدیاز سده چهارم م

ـ . مانو)331 ، ص1372حدود العالم من المشـرق الـی المغـرب،    (یافتق یعم يو تخارستان، نفوذ ت تجـارت را  ی

 یختگـ یآمکـه   طـوري  اند. بـه  ردهکاد یغ از آن ینار تبلکدر  ،ي از متوناریردند و در بسک ی میمهم تلق يامر

، 1373؛ مظـاهري،  56، ص1374(مرعشی، کردبه هند مشاهده  ین سفر مانیتوان در نخست می غ رایتجارت و تبل

از مناسـبات   یتـوجه  بخـش قابـل  . افـت ی يادین جاده رونق زیز این ی. در دوران اسالم)712ـ711، ص2ج
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ـ اهم ياز قرن سوم هجـر  ،ین جادهشد. ا می مق انجاین طریجهان اسالم از ا يتجار ت دوبـاره خـود را   ی

  .)22، ص1371(ابن خردادبه، افت یباز

  ينييآهاي  دادوستد ينمودها

فرهنگی ادیان در مسیر جاده ابریشم، نمودها و پیامدهایی را با خـود   تبادالت آیینی و ارتباطات میان

یکـی از   ،فرهنگی ث دین و ارتباطات میاننظران در حوزه مباح به همراه داشته است. برخی صاحب

بسیارند ادیـانی کـه در    ،اند. در این زمینه نمودهاي تبادالت فرهنگی را پیدایش ادیان تلفیقی دانسته

تـوان   اند. براي نمونه، می ها و بر مبناي ترکیب و ادغام و التقاط پدید آمده نتیجه ارتباط میان فرهنگ

کیبی از دو دین بودا و اسالم و حاصل مواجهۀ دو فرهنگ اسالمی ها اشاره کرد که تر به آیین سیک

نیز مثال دیگري در این زمینـه اسـت. مانویـت نیـز یـک دیـن ترکیبـی و         ،و هندو است. دین مانی

کـرده   که مانی در محل ملتقاي سه فرهنگ سـامی، ایرانـی و التـین زنـدگی مـی      التقاطی بوده، چنان

  .)64، ص1382(محمدي، است

ـ یو د یان انتقال بـا سـنن فرهنگـ   یدر جر ،یینن آین بودا سخن گفت. ایید از آیبازمینه، ن یدر هم  ین

ن یـ د آمد. مثال روشن ایپد ییمختلف بوداهاي  ، فرقهیختگین آمیاۀ جیدر نتیخت. گر در هم آمیمناطق د

کـه  رسد  می قهفر 28به  ،کشورن ین بودا در اییآ یامروزه تعداد فرق انشعاب. شور ژاپن استک، ییگرا فرقه

  .)45، ص 1382(موري موتو، اند ردهکار یرا اخت یمتفاوتهاي  هیمات و نظریتعل هریک

شـم داشـته، از   یجـاده ابر  ینییه در تبادالت آک یراتیز به لحاظ تأثیسم نیبا بود یرانیان ایاد ییارویرو

 ییاز سابقه آشـنا  يواهدتوان ش می ،یخیات تاریو روا يریا به اخبار اساطکتوجه است. با اتقابل مباحث 

ـ ، زاهیون تسـانگ . )152، ص1387(حکمت، ردکدا ین بودا پییان به آیرانیا ثـرت  کن، از یاهـل چـ   ییر بـودا ی

سوب به بودا در قلمـرو و یـا خزانـۀ    من كمتبر يایاش یدر بلخ و وجود بعض ییراهبان و تعدد معابد بودا

هـاي   م بودا، نشـانه یخراسان با تعال یژه نواحیو به ،یانرانیا ییآشنااه ایران سخن گفته است. در زمینۀ پادش

بلـخ،  شـاهزادة   ،ابراهیم ادهـم صۀ توان به ق ، میانیه از آن مکارائه شده  یخیتارهاي  تیدر روا یگوناگون

اف کـ و اعت لهراسـب در اوستا و قصۀ  گئوتمه، ذکر نام انکیبلخ توسط جد برم ییت معبد نوبهار بودایتول

  پردازیم: آنها می بهاینجا در . )134ـ132، ص 1369(زرین کوب، کرداو در نوبهار اشاره 

 یآمـده، زنـدگ   یه در متـون عرفـان  ک ،ابراهیم ادهمحال  بنا بر شرح: بلخیم ادهم شاهزادة ابراهۀ قصـ 

اشـاره   جـامی  نفحات االنـس در اند.  هر دو شاهزاده بودهکه  است. چنان بودا داشته یبا زندگ یشباهت يو

۱۱۴      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

رون رفتـه  یـ د بیصـ  يه بـرا ک یهنگام. وي ردکتوبه  یبود و در جوان كملو ياز ابنا هیم ادهمابراه کشده 

قـت  یبـه طر  ،یـن حادثـه  پـس از ا  يتـو را. و انـد   دهیار آفرکن یا ينه برا ،ابراهیمه کآواز داد  یبود، هاتف

  .)37، ص1386(جامی، یل شدمتما

مطـالبی در   ،ورد معبد نوبهار و برامکهـ تولیت معبد نوبهار بودایی بلخ توسط جد برمکیان: در م

» نوبهـار «متون تاریخی نگاشته شده است. نوبهار در شهر بلخ، بنایی متعلق به برمکیـان بـود. کلمـه    

بـه معنـی   » ویهـار «باشد که کلمه اول بـه معنـی نـو و تـازه و      می» ویهار«و » نَو«مرکب از دو کلمه 

در مورد معبد نوبهـار   ،مروج الذهبدر  مسعودي. قدمه)، م1389بن غسان،  (ابوالقاسمصومعه و دیر است

داري  بنا نهاد و کسی که پرده» ماه«در شهر بلخ خراسان به نام  ،منوچهراظهار داشته که این معبد را 

در نزد پادشاهان آن ناحیه محترم بود. این احتـرام بـه حـدي بـود کـه       ،این خانه را بر عهده داشت

کردنـد. بـر    نهادند و مال فراوان بر آنجا وقف مـی  حکم او را گردن میپذیرفتند و  دستور وي را می

نـام داشـت. ایـن عنـوان بـه هـر کسـی کـه          برمکدار معبد نوبهار  پرده ،مسعودياساس اظهارات 

(مسعودي، گرفت. برمکیان نیز نام خود را از اینجا داشتند شد، تعلق می دار می داري معبد را عهده پرده

در منابع مختلف و روایات قدیمی اشاره شده که برمکیان سـدانت و   ،در واقع .)589، ص 1، ج 1344

در  ،مسـعودي . )3، ص 1365(بـووا،  انـد  بر عهده داشته ،کهانت معبد نوبهار را، که معبدي بودایی بوده

به فارسی نوشته بـود   ،ادامه از قول یکی از راویان و اهل تحقیق نقل کرده که بر درِ معبد نوبهار بلخ

گوید: دربار پادشاهان به سه چیز نیازمند است: عقل، صبر و مال. و زیـر آن بـه عربـی     بوداسفه ک

بایـد   مـی  ،نادرست گفته، مرد آزاده اگر یکی از این سه چیـز را داشـته باشـد    بوداسفنوشته است: 

  .)590، ص 1، ج 1344(مسعودي، مالزم دربار سلطان شود

را از هـا   یین آشـنا یاهاي  توان نشانه می یدر دوران اسالم: هر)تاب بوداسف و بلوکنامه بودا (یزندگـ 

از بازرگانـان   یگروهـ هـاي   تیو فعال ،تاب بوداسف و بلوهرکژه یو به ،هاي بودا نامه یزندگ یق بررسیطر

 ،مـروج الـذهب  در  مسعودي رد.ک يریگیدند، پین بودا به اسالم گرویاز د یه به طور دسته جمعک يهند

آن هنگـام بـه   . از هنـد بـه سـند آمـد     بوداسفه کرا هندوستان دانسته و اظهار داشته خاستگاه بوداسف 

ل یـ ن در اوایـ ن فـارس آمـد و ا  یبه سرزمگاه  آن رد.ک يامبریپ يرمان رفت و دعوکستان و زابلستان و یس

ه کـ بـود   یسـ کن ینخسـت  ،بوداسفبود.  جم یام پادشاهیدر ا یران و به قولیطهمورث، پادشاه ا یپادشاه

نند و به عوالم بـاال توجـه   کشه ین جهان زهد پیدر اگفت:  می به مردم يد آورد. ویان را پدیهب صائبمذ

اقیـانوس هنـد و   در  ،کورمذ بازرگانان .)588، ص 1344(مسعودي، ز آنجا بوده استش نفوس ایدایه پکنند ک
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(مـوري  ردنـد رایش پیدا کبه فرقه اسماعیلیان گ ،خلیج فارس به تجارت دریایی اشتغال داشتند و به تدریج

  .)33ـ32، ص 1382موتو، 

ابـل، بلـخ، بخـار،    کر، یشـم کبـه غـرب هنـد،     حالجان از جمله یصوف یبرخ يسفرها ،ینافزون بر ا

 ،يار هنـد کـ از اف يریرپـذ یتأثۀ نـ ین) زمیشـور چـ  کدر  يمختارۀ خودن (منطقیستان و ماصکسمرقند، تر

  .)33، ص 1382، (موري موتویی را فراهم آوردرات بوداکژه تفیو به

  يار هندكاو از اف يريرپذيحالج و تأث

هـاي   شهیاو از اند يریرپذیاو به هندوستان و تأث يبه سفرهاپرداخته، حالج  یرامون زندگیه پک یدر منابع

سـد:  ینو می ن سفرهایدر مورد ا ،منصور حالج یقوس زندگنون در یماسکه  چنان اشاره شده است. يهند

را  ییآنجـا . نـد یرون از قلمرو اسـالم را بب یب يرد شهرهاکقصد . پرداخت ينگردگر به جهایحالج بار د«

ي شـفاعت محمـد   ،دانسـتند و خـارج از منطقـه    مـی  أجوج و مـأجوج یـ ه مردمان فراتر از سد کبشناسد 

ـ ان مـاوراءالنهر د یو بودائ یروان مانیم از هندوان هندوستان و پین تصمیبه دنبال ا. پنداشتند می رد. کـ دن ی

ـ  کرد و در هندوستان از کا آغاز یرا از راه در ين جهانگردیاآنها  ر یشـم کش رفـت و بـه   ینار رود سـند پ

 يبـه جـا  هاي طراز و تستر را به آنجـا آورده،   وسته زربفتیپ يان اهوازیاروانکه ک يآن شهر یعن؛ یدیرس

ن یش را بـر همـ  یخـو آثار استاد  ،حالجبعدها شاگردان بردند.  می به بغدادـ   چاچئوی ـ  نیاغذ نغز چکآن 

ـ اروانکن یـ ر با ایشمکدر  ،منصور حالجنگاشتند.  می اغذهاک هـاي   شـان از گـذرگاه  یان همـراه شـد، بـا ا   ی

از  حـالج . )27، ص 1373(ماسـینون،  یش رفـت ن) به پیشمال شرق تا تورفان (چ يهساران به سوکچ یچاپیپ

رد و در کـ بـه پـا    ییغوغـا  يگریه در صـوف کـ را بـه ارمغـان آورد    يارکخود مطالب و افهاي  مسافرت

  .)40، ص 1365(گلجان، یجاد نمودا یانه تحولیصوف يا شهیاند

 ردهکـ بـودا اقتبـاس    كر و سـلو یسة ویشبانه در قبرستان را از شهاي  یزن پرسه حالجبرخی معتقدند 

 .)39، ص 1382(موري موتو، است

ن یـی در انتقـال آ ها  یرانینقش ا ، ازیرانیان این بودا و ادییتعامالت آ یدر بررس ،یمحققان شرق یبرخ

 يایق نپال، تبـت و آسـ  ین از طرین بودا به چیمعابر ورود د ،هین نظریمطابق ااند.  ن سخن گفتهیبودا به چ

و یرفتـه،  را پذ یین بـودا یه داند ک بوده یانیرانیا يزکمر يایدر آس یین بودااشتر مبلغیبوده است. ب يزکمر

ـ . ن بردنـد ین بودا را به داخل چیخود، د یرانیاهاي  شهیار و اندکاف یتوجه زان قابلیبا م از  ياریبسـ  یحت

ـ یبه زبان چ ییآثار بودایۀ ن اولامترجم ـ یقـت ا یدر حق ین ـ بودنـد. اگرچـه ا   یران ن یـ ن مطلـب و نقـش ا  ی

۱۱۶      ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ـ یار اکر افین حال در مورد تأثیبا اکند،  می را طلب يتر قیدقهاي  ین بررسامترجم ـ یاۀ و صـبغ  یران ، یران

 یظهـور منجـ  یدة عق ،ي نمونهتوجه است. برا ره درخوکاقامه شده  یلیدال ،ین رفته به چک یین بوداید

مـات  یدر تعل یبحـث منجـ  . شود می مشاهده ینیچ يمطرح بوده، در بودا یرانیان ایترا و ادین مییه در آک

(مـوري  ان اسـت ي آخرالزمـ ه بوداک »يتریما«شود به نام  می دایپ یین بودایآن زمان نبوده، اما در چ ییبودا

  .)74، ص 1382موتو، 

وجـو   جسـت  هنـر ة تـوان در حـوز   می را ینییگر تبادالت آیدهاي  ، نمونهيرکفهاي  عرصهافزون بر 

و  ی، نقاشـ يسـاز  رهیکـ ، پينگـار  لیر بودا را بر شمایتأث یشناس باستانهاي  اوشکو  یخیرد. شواهد تارک

 يو الگوهـا  یمحلـ هـاي   سـنت  ینینشـ  دهـد، هـم   می افته نشانیسم به آنجا راه یه بودک یمناطق يمعمار

رات یاز تـأث هـایی   به وجود آورده است. نمونـه  يمختلف هنرهاي  را در شاخه یقیتلفهاي  ک، سبییبودا

  .)48ـ46، ص 1380(مانزو، کردمشاهده  يزکمر يایدر آس ،هاي بودا سیتوان در تند می بودا را يهنر

ـ پ یل خاصک، شیمحلهاي  سنتر ی، تحت تأثيا در هر منطقهها  سین تندیا کـرده اسـت. همـین    دا ی

  .)75، ص 1382(موري موتو، ی آن استرانیو ا ینیبا انواع چ يهند يبوداسبب تمایز مجسمۀ  ،امر

ـ ا اهمیـ ت و یـ زکمر يه از بعد تجـار ک یین بودا در شهرهاییآ يرات هنریتأثـ  نمـود  انـد،   ت داشـته ی

 ،افـت. دون هوانـگ  ین یشهر دون هوآنگ چهاي  معبدـ    در غارتوان  می ر راین تأثیاۀ دارد. نمون يشتریب

قرارگـاه   ،یـن شـهر  ننـد. ا ک مـی  عبـور  يزکـ مر يایه از آسکاست  يتجارهاي  راهدروازة  و يمرز يشهر

یـن  ا یکـی آمـد. در نزد  شمار می به زین ییورود مبلغان بوداۀ مردم و نقط ين، مقر تجاریچ ينگهبانان مرز

بـه ترجمـه متـون     ،که محققان و مترجمـان در آن داشتند  يو پربار یغنهاي  خانهتابکراهبان معابد،  ،شهر

  .)88، ص 1383(تریگیر، یی مشغول بودندبودا

ـ اانـد.   ن بودا و تجارت سخن گفتـه ییتنگاتنگ آ يوندهایمحققان از پ یبرخ ،ین شواهدبراساس ا ن ی

ن یننـدگان آن اسـت. نخسـت   ک تیـ مابـه نـذورات ح   ییبودا یروحانعمدتاً به دلیل اتکاي جامعۀ  ،تباطار

ـ  یـ ن مشوقان بودا و پیتر نندگان و مهمکاهدا ثروتمنـد بودنـد. اسـناد مصـور،     داران  کروانش، تجـار و بان

سسـات  ؤاز نهادهـا و م  يو تجـار  یاسیسهاي  تیت حمایدر هند و اهم ییبه معابد بودا یینذورات اهدا

هـاي   ن قطعـه یتر از مهم یکیگذارد. در  می وندها صحهیپن یز بر این ییات بودایند. ادبک می دییرا تأ ییبودا

بعد از رسیدن به مقـام  هفتم ۀ در هفت )Bhalika(بهالیکاو  )Trapusa(تراپوساهاي  دو تاجر به نام ،ییبودا یادب

ن یـ م ایاز تقـد پس نند. ک ي میم ویبرنج و عسل تقد کیکشده و  یکبه بودا نزد ،ی)مقام بودهحقیقت (

 افـت یبـودا را در  ياز نـاخن و مـو  هـایی   هکـ بـودا شـده و ت   یکون نزدیاز حوار بهالیکاو  تراپوسایا، هدا

  .)274، ص 1890(رایس، کنند می



   ۱۱۷ م؛ . . .اوي عوامل مؤثر بر داد و ستدهاي آييني در جاده ابريشواك

عامل مهـم دیگـري کـه در     ،هاي هنري تبادالت آیینی در جاده ابریشم افزون بر بازتاب و جلوه

ي عرفـانی اسـت.   هـا  آفرینی کرده، تصوف و اندیشـه  وگوي ادیان در این شاهراه تاریخی نقش گفت

کـه   وگوي ادیان و نزدیکی آنها را به هم فراهم نمـوده اسـت، چنـان    هاي عارفانه بستر گفت اندیشه

وگوسـت.   از ایـن گفـت   داراشـکوه مثـالی  نزد عارف مسـلمان   ،وگوي اسالم با مذاهب هندو گفت

ن از جملـه  ، از مشایخ بزرگ صوفیان قادریه، از اولین کسانی است که کتب مقدسۀ هندواداراشکوه

همزبانی و دیالوگ دو دیـن اسـالم و    داراشکوهاوپانیشادها را به زبان فارسی ترجمه کرد. بنیاد کار 

. )42، ص 1382(پـازوکی،  او نمود پیدا کـرده اسـت   مجمع البحرینوگو در کتاب  هندو است. این گفت

کـه   ،تصـوف اسـالمی  کند. الزم به یادآوري است که  مقاله مستقلی را طلب می ،بحث در این زمینه

ها و ادیان را هـم   خود از عرفان مسیحی و هندي و حکمت نوافالطونی تأثیر پذیرفته، سایر فرهنگ

هـاي متصـوفه    که انتشار اسالم در میان هندیان از طریق فرقـه  تحت تأثیر خود قرار داده است. چنان

  .)156: ص 1389(زرین کوب، صورت گرفت

  يريگ جهينت

ه کـ  ییشـورها کان یو تعامل اد ییارویشم در رویگاه مهم جاده ابرین به نقش و جاتوا گذشت میاز آنچه 

وگـوي   گفـت  تمـاس و  ۀجیبرد. در نت یپ ،اند ردهک می ا در طول آن ترددین جاده قرار داشته و یر ایدر مس

. افـت یگـر انتقـال   یبه نقاط د ،يهنرهاي  کو سب ی، عرفانینیدهاي  شهیاز اند يارین جاده، بسیان در ایاد

ـ یدهـاي   شـه یل مشابهت اندی، دالینییآهاي  ن داد و ستدیا یبررس  یفرهنگـ هـاي   یهمسـان  یو برخـ  ین

صل از تبادالت آیینی کـه در ایـن مقالـه بـه آن     ج حایامدها و نتایسازد. پ می ارکآشهاي گوناگون را  تمدن

  به اختصار عبارتند از: ،پرداخته شد
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