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بِرندگردشگری
راه ابریشم جهانی میشود
س�عیده احس�انی راد  /اگرچه دیگر خبری از آن قافلهها نیس�ت ،اما مس�یر کم و بیش
همان مس�یر اس�ت و تجارت ،همان تجارت! اگر آن روزها قافلههایی با دهها اس�ب و شتر،
بار ابریش�م و کاغذ و ادویه و سنگهای تزئینی و ...را حمل میکردند ،امروز این کشتیها و
کانتینرها و تریلرها هستند که محمولههای بزرگ تجاری را در این مسیر جابجا میکنند.

جاده ابریش��م روزگاری به عنوان يك راه تجاري از آس��يا به اروپا و راه اتصال فرهنگ و تمدن بین ش��رق و غرب و
ادیان مختلف به ش��مار میرفت .در اواخ��ر قرن نوزدهم ،ريخدوفن ،تاريخدان و جامعهش��ناس آلماني که با رفت و
آمد بين ش��رق و غرب يعني مسیر چين و ايران و روم ،مطالعات گستردهاي را انجام داده بود ،اين راه را ابريشم ناميد.
استدالل اين تاريخدان در نامگذاري راه ابريشم اين بود كه با ارزشترين كاال كه در اين مسير معامله ميشود ،ابريشم
بوده و به علت توليدات زياد اين محصول درشرق طرفداران زيادي در غرب داشته است.
راه ابریشم در دوران تاریخی قابل مقایسه با شبکه اینترنت در عصر حاضر است .مردمیکه در سراسر راه ابریشم
زندگی میکردند ،تالش ش��ان این بود که نیازمندیهای خود را در این راه جس��تجو کنند سفارش��ات خود را نیز به
بازرگانان راه ابریش��م میدادند که بعضاً آنها را از مقاصد بسیار دور تهیه کنند؛ حتی نخبگان و دانشمندان هر منطقه
برای یافتن پاس��خ س��ؤاالت علمی خود ،مالقات با سایر دانشمندان و همچنین بحث و مناظره حول و حوش آخرین
تحقیقات و یافتههای علمیبه کاروانس��راهای مسیر راه ابریشم میرفتند ،آنها همچنین خرید و فروش کتابها را نیز
در ایستگاههای مسیر راه ابریشم انجام میدادند.
کاروانها و کاروانس��راها بهترین مکان ب��رای یادگیری زبانهای خارجی و دانس��تن در مورد فرهنگهای دیگر
بود .بازارهای س��ر راه ابریشم نیز بهترین مکانها برای ساکنان و مجاوران این مسیر بود تا محصوالت محلی ،صنایع
دس��تی ،خوراکیهاو س��ایر تولیدات خود را به فروش برسانند .در حال حاضر در مس��یر جاده ابریشم هشت مسیر و
کش��ور اصلی گردش��گری وجود دارد که هر کدام از آنها دارای موضوعات خاص تاریخی ،فرهنگی ،تجاری ،قومیتی
و مناظر طبیعی اس��ت ،تورهای تاریخی ای��ران ،فرهنگ و تمدن ایران ،ترکیه با توره��ای فرهنگی و تاریخی ،چین
با تورهای تاریخی ،فرهنگی ،کش��ورهای آس��یای مرکزی با تورهای فرهنگی ،قومیتی و تاریخی ،کشور قزاقستان و
ازبکس��تان با تورهای فرهنگی ،تاریخی و قومی ،کشور هند با تورهای تاریخی ،فرهنگی و توریستی ،کشور روسیه با
تورهای طالیی راه ابریشم ،تورهای ویژه شرق جاده ابریشم از جمله این موارد است.

ما و راه ابریشم
در پنجمین اجالس وزرای گردش��گری عضو پروژه
راه ابریش��م س��ازمان جهانی جهانگردی که اسفند ماه
س��ال گذش��ته برگزار ش��د ایران آمادگی خود را برای
میزبانی شش��مین اج�لاس وزرای گردش��گری عضو
پروژه راه ابریشم س��ازمان جهانی جهانگردی ،در سال
 2016میالدی اعالم کرد .مس��عود س��لطانی فر معاون
رئی��س جمهوری و رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری در پنجمی��ن در اجالس
وزرای گردش��گری عضو پروژه راه ابریشم ،این شاهراه
را شبکه ای تاریخی از ارتباطات ،تبادالت ،تجارت و هم
افزایی بین ملتها دانست که توسط اجداد ما ،همان پدید
آورن��دگان واقعی تمدن در جهان به ما به ارث رس��یده

اس��ت .سلطانی فر در جای دیگری از صحبتهای خود،
ایجاد راه ابریش��م جدی��د دریایی را نوی��د بخش آینده
روشنی برای کش��ورهای منطقه دانست که جمهوری
اس�لامیایران به عن��وان امن ترین کش��ور منطقه که
همواره در مس��یر صلح و هم زیستی مس��المت آمیز با
بهرهگیری از ظرفیتهای ف��راوان تاریخی ،فرهنگی و
طبیعی ،برنامه ریزی گستردهای را برای سرمایه گذاری
در بخش گردشگری با استفاده از منابع بخش خصوصی
داخلی و خارج��ی به عمل آورده و گس��ترش تعامالت
دو جانب��ه و چند جانبه با کش��ورهای مختلف خصوصاً
کشورهای مسیر راه ابریش��م را در دستور کار خود قرار
داده و دس��تیابی به جذب  20میلیون گردشگر خارجی
در سال  2025میالدی را هدف گذاری کرده است.

ثبت جهانی و احیای راه تاریخی – تمدنی-
فرهنگی راه ابریشم
برای تجديد حيات ،جاده ابريشم بحث ثبت جهانی
این راه توس��ط کشورهایی که این راه از کشورشان عبور
میکرد از سال ٢٠٠٣میالدی مطرح شد .جاده ابریشم
از شیان پایتخت قدیمیچین آغاز میشده و پس از عبور
از چین و صحرای تاکالماکان ،قرقیزس��تان ،قزاقستان و
ازبکس��تان به ایران ،یا برخی جادهها از تاجیکس��تان و
افغانستان به ایران میرسیده است .پس دو مسیر هرات
و سرخس؛ جاده ابریشم به مرز ایران پیوند میدادهاند که
هر دو اینها در توس (مشهد امروز) به هم میپیوستند و
یک راه میشدند تا به ری میآمدند.
مح��ل عبور جاده ابریش��م در ته��ران ،از کهریزک و
ورامی��ن بوده و تا رباط کریم ،ش��هریار و کاروانس��رای
شاهعباسی که در راه س��اوه دیده میشود ،ادامه داشته
اس��ت .پس از آن ،جاده ابریش��م به قزوین وارد میشده
در دش��ت بزرگ قزوین ،بیش از ٢٠کاروانسرا بودهاند
و قزوی��ن نی��ز ک��ه کاروانه��ا از آن عب��ور میکردند،
محل نگه��داری کاالهای تج��اری ،بهویژه ابریش��م در
کاروانسراهای ش��هری و انبارهای متعدد بوده که این
ش��رایط ،نقش دو منطقه ری و قزوین در جاده ابریش��م
بوده است.
احمدی ،کارش��ناس مس��یر تاریخی جاده ابریش��م
معتقد است مسیر تاریخی جاده ابریشم ،مسیر منحصر
بفردی است که در واقع بر مسیر تجاری دو هزار سال قبل
صحه میگذارد و میگوید :حدود  15کش��ور در مس��یر
جاده ابریشم قرار داشته اند که در حال حاضر  14کشور
در تهیه پرونده راه ابریشم مشارکت دارند .این کشورها
از چین تا ایتالیا به هم پیوس��ته اند .اما کش��ورهایی که
امروزه به دلیل جذب گردش��گر ادعای عبور راه ابریشم
از عرص��ه جغرافیایی خود را دارند به بیش از  32کش��ور
میرسد .اولین کشوری که این کار را با همکاری یونسکو
آغاز کرد چین بود و در ادامه کشورهای آسیای میانه بعد

از آن ایران هم به این پروژه پیوس��ت و بعداً کش��ورهای
قفقاز و این پیوستن همچنان ادامه دارد.
وی درباره اینکه در ثبت جهانی راه ابریشم راه دریایی
نیز لحاظ میشود معتقد است در این مورد اختالف نظر
وج��ود دارد .به عقیده بن��ده چنین راه��ی ربطی به راه
ابریش��م با تعاریفی که از آن ارائ��ه میکنیم ندارد .چون
آنچه ام��روزه تحت عنوان راه ابریش��م دریایی از آن یاد
میشود در حقیقت راه ادویه اس��ت که ماهیتاً ربطی به
راه ابریشم ندارد و مبدأ و مقصدهای آن متفاوت هستند.
کشورهایی که به راه ابریشم دریایی میپردازند به هدف
بهره برداری از عواید این برند تجاری ،گردش��گری این
موضوع را عنوان میکنند .اما واقعیت این اس��ت که راه
ابریش��م واژهای جدید اس��ت که ب��ر روی راههای کهن
زمینی در محدوده خاصی از زمین گذاشته شده و بسط
ی ندارد.
آن به همه جهان پشتوانه علم 
او به نتایج ثبت جهانی راه ابریشم و توسعه گردشگری
اش��اره و میگوید :ثبت جهانی مؤثرترین شیوه معرفی،
تبلیغ و نتیجه جذب گردش��گر محس��وب میشود .آثار
ثبت شده در فهرس��ت میراث جهانی مقصد شماره یک
گردش��گران جهان هس��تند .اما تمام گردشگران جهان
با هدف دی��دن آثار تاریخی س��فر نمیکنند .گونههای
دیگری جز توریسم فرهنگی نظیر توریسم ماجراجویانه،
بوم گردی و طبیعت گردی نیز وجود دارد که اتفاقاً بازار
بسیار رو به رش��دی دارد .راه ابریشم بسته نسبتاً کاملی
برای تمام س��لیقهها محسوب میش��ود .به همین دلیل
پرونده ثبت جهانی راه ابریش��م ش��امل آثار ملموس ،نا
ملموس و طبیعی خواهد بود.
راه ابریشم در حال حاضر یکی از شناخته شده ترین
برندهای گردش��گری جهان اس��ت و ثب��ت جهانی آن
اهمیت و مقبولیت آن را چند برابر میکند .راه ابریش��م
به دلیل ویژگیهای ذاتی خود میزبان طیف وس��یعی از
گردشگران اس��ت .به همین دلیل هم کشورهای زیادی
مایل به پیوستن به این پرونده هستند.

