ایه مقالٍ بٍ عىًان مقدمٍ ي برای چاپ در يیژٌ وامٍ َمایش تُیٍ گردید.

چرا جادٌ ابریشم از ريوق افتاد؟
وًشتٍ ای از محمد علی حسه زادٌ ،دبیر علمی َمایش

تسیاری تز ایي تاٍرًذ وِ هَلؼیت جغزافیایی وطَر ػشیشهاى ایزاى در ػزصِ تجارت تیي وطَرّای جْاى  ،هَلؼیتی هوتاس
است تا آًجا وِ گاّی اس آى تِ چْارراُ تجارت جْاًی ًیش یاد هی وٌٌذ ٍ ػثَر هسیزّای اصلی ٍ فزػی تجارت دریایی ٍ
خطىی هثل جادُ اتزیطن اس خان وطَر را گَاّی تز ایي ادػا هی داًٌذ .هسیزی  0555هایلی وِ آسیا ،ارٍپا ٍ افزیما را تِ
ّن هتصل هی وزد .اگز اهزٍس تِ گَاُ آهار ٍ ارلام ارائِ ضذُ اس هزاجغ هلی ٍ تیي الوللی ،حجن تجارت تیي وطَرّا ضایذ
ّشاراى ٍ حتی صذّا ّشار تزاتز حجن واالی تجارت ضذُ در سال ّای رًٍك جادُ اتزیطن است ،ایي سَال هغزح هی ضَد
وِ تِ رغن ٍجَد ایي هَلؼیت جغزافیایی ،پس چزا دیگز ّوچَى گذضتِ حجن لاتل تَجْی اس واالّا اس هسیز ایزاى ػثَر
ًوی وٌذ؟

جادُ اتزیطن ٍ سایز هسیزّای دریایی ٍ خطىی ()The early years of the Silk Road, 2012

در گذضتِ حول سهیٌی واالّا تا چارپایاًی چَى اسة ،ضتز ٍ حتی فیل اًجام هی ضذُ است ّواًگًَِ وِ جادُ اتزیطن
ّوَارُ تا وارٍاًی اس ضتزاى حاهل واال تزسین هی ضَد .هاداهی وِ دیگز اهىاى حول سهیٌی واال ٍجَد ًذاضت ،واالّا در
تٌادری هثل تٌذر عیس در جٌَب ضزق وطَر یا تٌذر ّزهش وِ ًمص تٌادر ّاب را ایفا هی وزدًذ تِ وطتی ّا تارگیزی ٍ تِ
همصذ حول هی ضذًذ .تِ تیاى اهزٍسی ٍ ّواًگًَِ وِ در ًمطِ تاال دیذُ هی ضَد حول ٍ ًمل واال تیي وطَرّا یا ته
ٍجْی تَد (هثال حول تا چارپایاى در هسیز جادُ اتزیطن) ٍ یا حذاوثز دٍٍجْی ( هسیز سهیٌی ٍ دریایی) .در ّز یه اس ایي
هسیزّا تفاٍت سیادی تیي ظزفیت ّای ػولیاتی حول سهیٌی یا دریایی ٍجَد ًذاضت .تِ ػثارت دیگز سزػت ٍ ظزفیت حول
واال تا ضتز یا اسة در ایزاىٌّ ،ذ ٍ چیي تفاٍتی تا ّن ًذاضت در ًتیجِ هتغیزّای دیگزی هثل اهٌیت  ،عَل هسیزٍ ،جَد
اهىاًات رفاّی ٍ ًیش لاتلیت خزیذ یا فزٍش واال در ضْزّای ٍالغ ضذُ در هسیز حول ّوچَى جادُ اتزیطن هْوتزیي
فاوتَر در اًتخاب آى تَسظ صاحثاى واال یا تجار تَدًذ.

وارٍاًی در هسیز جادُ اتزیطن ()Source: Silk Road: A History by I. Franck and D. Brownstone

ّز چٌذ پاسخ ػلوی تِ چزایی اس رًٍك افتادى جادُ اتزیطنّ ،زگش در لالة ایي همذهِ ًوی گٌجذ سیزا هی تَاى ػَاهل
هتؼذدی اس جولِ رٍاتظ سیاسی تیي وطَرّای هسیز ،سیزساخت ّای هتٌَع تیي وطَرّا تا ظزفیت ّای هتغیز ،هسائل
گوزوی ٍ هَضَػاتی اس ایي دست را ًام تزد اها تِ ًظز هی رسذ ػلیزغن ّوِ ایي هحذٍدیت ّای احتوالی ،تایذ ریطِ
هطىل را در جای دیگزی جست .تحَلی وِ تاػث ضذ دیگز رٍش ّای حول ٍ ًملی گذضتِ ًِ ،دٍام ٍ ًِ هغلَتیتی تزای
حول واال ًذاضتِ تاضٌذ .ایي تغییز چیشی جش اختزاع ٍسایل هختلف حول ٍ ًمل هاضیٌی ًیست.
اختزاع هاضیي ٍ هتؼالة آى ساخت واهیَى ّای حول تار اس یه عزف ٍ هَتَر تخار اس عزف دیگز وِ هٌجز تِ پیذایص
لغارّای هسافزی ٍ تاری در تخص حول ریلی ٍ وطتی ّای تخار در تخص حول دریایی واالّا ضذًذ تاػث گزدیذًذ تا ایي
ٍسایل حول ًِ تٌْا تستزّای خاصی را تِ ػٌَاى سیزساخت حول ٍ ًملی علة وٌٌذ تلىِ پس اس چٌذی ایي هَضَع ًیش
هَرد تَجِ لزار گزفت وِ دیگز حول واال تا واهیَى تزای هسافت ّای عَالًی تِ دلیل ّشیٌِ تسیار تاالی آى همزٍى تِ
صزفِ ًیست لذا در هسیزّایی وِ اهىاى اًتمال ٍ جاتجایی تار تا لغار ًیش ٍجَد داضت تزجیحاً واالّا اس واهیَى تِ لغار
هٌتمل ٍ تا آى حول هی ضذًذ .ایي هثادلِ واال تیي ٍسایل هختلف حول ًٍملً ،مغِ ضزٍػی تزای رٍش حول ٍ ًمل
چٌذٍجْی تَد .رٍضی وِ اهزٍسُ تِ دلیل واّص ّشیٌِ توام ضذُ حول تِ ضذت هَرد استمثال تواهی تاسیگزاى صٌؼت حول
ٍ ًمل لزار گزفتِ است.

اوٌَى ایي سَال هغزح هی ضَد وِ چزا ػلیزغن ٍجَد سیزساخت ّای حول ٍ ًملی ٍ استفادُ اس ٍسایل پیطزفتِ حول ٍ
ًملّ ،وچٌاى جاتجایی واال اس هسیز ایزاى ووتز اس اًتظارات ٍ ضایستگی ّاست.تزگشاری اٍلیي ّوایص ًمص حول ًٍمل
چٌذٍجْی در تجارت هلی ٍ تیي الوللی ،تالضی است تزای فْن ػلوی دالیل التصادی ٍ فٌی وِ هی تَاًٌذ ًمطی اساسی در
تزٍس ایي چالص هلی داضتِ تاضٌذ .ایي تاٍری درست است وِ پیطزفت ّز وطَری در گزٍ درن صحیح چالص ّای تَسؼِ
ای ٍ تالش جوؼی تزای رفغ آًْاست ،هَضَع حول ٍ ًمل ًیش تِ ػٌَاى یىی اس هْوتزیي اتشارّای تَسؼِ وطَر اس ایي
لاػذُ ولی هستثٌی ًثَدُ ٍ فْن چگًَگی تْزُ هٌذی تیطیٌِ اس هشایای خذادادی وطَر تَیژُ در خصَظ هَلؼیت جغزافیایی
آى ًخست هستلشم والثذ ضىافی وارضٌاساًِ هسائل ٍ هطىالت صٌؼت حول ٍ ًمل اس سٍایای هختلف ٍ در اداهِ ّوت
گزٍّی در جْت حذف هحذٍدیت ّا ٍ تْیٌِ ساسی ضزایظ است.

تز خالف گذضتِ وِ اًتخاب هسیز هتضوي تاهیي اهٌیت ،اهىاًات رفاّی ٍ هَلفِ ّای سادُ تز دیگز تَد ،اهزٍسُ تْزُ هٌذی
اس هشایای حول ٍ ًمل چٌذٍجْی ،ػالٍُ تز هَلفِ ّای فَق ،الشاهات دیگزی را ًیش تِ ّوزاُ دارد وِ تِ دلیل گستزدگی ٍ

تٌَع تسیار تاالی هَضَػات هزتثظ تا آى ،هطاروت عیف ٍسیؼی اس صاحثٌظزاى را تزای تثییي الشاهات ،تثییي ًماط لَت ٍ
ضؼف ٍ ارائِ راّىارّای هٌاسة هغالثِ هی وٌذ .آًچِ پیص رٍی ضواست هجوَػِ ای اس خالصِ هماالتی است وِ
ًَیسٌذگاى ّز یه تا تالش در پَضص ػلوی تخطی اس هَضَػات حول ٍ ًمل چٌذٍجْی ٍ تا اهیذ تِ ارتماء ًمص وطَر در
ػزصِ ّای حول ٍ ًملی ٍ احیای رًٍك اس دست رفتِ جادُ اتزیطن تِ ػٌَاى یىی اس وزیذٍرّای حول ٍ ًمل تِ دتیزخاًِ
ّوایص ارسال ٍ اًتظار هی رٍد در تصوین ساسی وارضٌاساى ٍ تصوین گیزی هذیزاى تخص ّای دٍلتی ٍ غیزدٍلتی هَرد
تَجِ لزار گیزًذ.
پایان

