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 چکیده
روابط سیاس بین ایران و چین از سالهای پی

از تیسیس قاداریه و در تمام قرن نوزدهم سی دی ودود

ن اکت؛ علت این اسر درگیری دو کشور با برران و سیائ دا ل و تضعیف ق ر آنان در نتیجه ضعف
نیروی دریای و سوادهه با دول ق رتمن و سلطهگر اروپای بود .با این ودود ،تردمه آثاری در باب تاریخ
چین و سفرناسه اروپاییان در این صو

و نیز سفرناسه چن نفر از ردال قادار به چین در قرن نیوزدهم

نوع تناقض در کن ها را نشان س ده  .سیاله نوکتار حاضر ،بررس و ترلی عل توده سراکز رسیم
تردمه دور قادار به تاریخ چین است .آیا روی رد ایرانیان در سوادهه با چین در ت اوم نگیرش تمی ن -
باستان پیشین بود و یا ستیثر از ترور س رن و سیائ سشابه دو کشور در دنیای قرن نیوزدهم صیور
گرفته است؟ چه ستون تردمه ک و عل توده به تردمه این ستون چه بود؟ سفارشدهن گان و سصرف
کنن گان ستون تردمه ک از چه سنو بودن ؟ دستاورد ترییق نشان س ده که علّت توده کاهان قادار
به تردمه ستون در باب چین را س توان نوع علیه تاریو سشترک در قالب تم نهای دنیای کهن ،سییتم
و الگوی ادار سرزسین در قالب اسپراتوری و سمالک سرروسه ،سنّتها و الگوهای زییت ادتماع  ،تشابه
کرایط و سیائ دواسع دو قلمرو و ع قه به طب چین و ت اوم الگیوی طیب سینت پزکی

در اییران

قاداری از یک سو و سوادهه اسپراتوری چین با تررّکا سیلمانان آن دیار از سوی دیگر دانیت.
واژگان کلیدی:
ایران ،چین ،قاداریه ،چینکناس ا ایرانیان ،تردمهها
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 .5مناسبات ایران و چین در سپهر تاریخی
رابط ایران و چین از توابق تاریخی اوالنی برخوردار اتت و متیتتوان ان را بته
چند دوره تقسیمبندی کرد:
الف) دوران باستان؛ که خود به ع ر یهلوانی دوره اشتکانی و دوره تاتتانی قابتل
تقسیم ات  .در دوره باتهان مهمتترین هلقت واتتطه در ارتبااتات ایتران و چتین راه
ابریشم بود که شرق جهان ان روز را به ایران و غتر مه تل متیتتاخ  .ایتن شتاهراه
بزر

فرهنگی -تمدنی در توتعه روابط ملّ ها شناخ جوامع از هم و ثب دادههتا در

موضتتوعات اجهمتتاعی فرهنگتتی و اقه تتادی نقتتا کتتمنریتتری داشت  .در ایتتن راتتتها
روای های مهعددی در منابع ان دوره وجتود دارد کته تتیاهان بازرگانتان و کنشتگران
ممالک ایران و چین به ارآ مسثله در موضوعات دیگری یرداخهه و خود را نیتز در اینت
دیگری نگریسههاند .برخی از این روای ها به کنکاش در با ایرانیان از منرتر چینتیهتا
مربو ات و همننین بررتی چین از نگاه تیاهان ایران در یی این رف و امدها کته
مبادالت فرهنگی اجهماعی و تاریخی رخ داده ات  .اولین روایت یتردازی چینتیهتا در
مورد ایرانیان به دوره اشکانی برمیگردد که تفیر چین از ایرانیتان بته عنتوان مردمتانی
دهقان و مشیول به کشاورزی و با شهرهایی دارای قلعههای بزر

و کوچتک یتاد کترده

ات  .در این گزارش تاریخی به مهارت ایرانیان در بازرگانی و اقهباس قالبگیری تت آ
از چینیها اشاره دارد (اذری . 12-11 :6111
ب) دوره قرون اولیه اسگالمی؛ روایت یتردازی ایرانیتان از چتین بترای معرفتی و
شناتاندن ان قلمرو به مخاابان جامعه خود به دوره یس از ات د بازمیگردد هر چنتد
که موضوع و مسثله این روای های شاعرانه به وقایع و هوادث دنیتای باتتهانی از جملته
داتهان افسانه گونه رهستاری اتکندر مقدونی به چین و یا لشکرکشی خاقتان چتین بته
جنگ بهراد مربو ات

که مورد توجه ابوالقاتم فردوتی در شاهنامه قرار گرفهه اتت
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(فردوتی  . 2213-2266 1 :6111یس از ان عمده روای راویانی که به وصف چتین
یرداخهه اند به ارآ موضوع صفات مکهسبه و هنرهای چینی مهمرکز ات  .بته گونتهای
که برخی از راویان توصیف خود از چین و چینی ها را بته هنتر یزشتکی و اتب تتنهی
محدود کرده و عده ای در وصف چین به عادات غرایی انتان در م تر بترنج و یتا نتوع
یوشا زنان چینی و همننین به هنر انان در خلق ظرو خاص مهمرکتز شتدهانتد و از
ظنّ خود به روایهی مهفاوت از چین و چینتیهتا مبتادرت نمتودهانتد .توتتعه مناتتبات
اجهماعی فرهنگی و تیاتی بین دو ترزمین و تمدن کهتن شترقی (ایتران و چتین در
دوره یس از ات د به هدّی بود که بته انهقتال باورهتا دانتاهتا و فرهنتگ دو ملت در
ترزمین یکدیگر انجامید.
ج) عصر طالیی مناسبات ایران و چین؛ ع ر ا یی این تبادالت میان دو فرهنتگ
را می توان معاصر با تلط میوالن بر دو تمدن کهن ایران و چین دانست

زیترا ممالتک

مفهوهه از توی میوالن از چین تا مدیهرانه به یک جیرافیای یکتارچه و مه تل و فاقتد
مرزهای تیاتی محدودکننده تبدیل شد و گروهی از دانشمندان چینی در رکا ه کتو
وارد ایران شدند .خواجه رشتیدالدین فیتلاهلل همتدانی در ختدم ایلخانتان بتا تتثلیف
جامعالهواریخ نقا برجسهه ای در بازشناتی ممالک دوردت از جمله چین و اخر علود
خهایی (چینی از جمله یزشکی ایفاء کرد .اون تثثیرات چین بر تمدن و فرهنگ ایران به
دوره تیموری و به اور خاص به ع ر بایسنقر میرزا بتازمیگتردد .ایتن رونتد بته هتدّی
اهمیت داشت کتته مورختان شتتاخص ایتتن دوره بتته روایت تتتاریخ و جیرافیتتای چتتین
یرداخههاند .خواندمیر در روای

خود از مملک خها (چین به ترزمینی با فسح فیا و

لطاف ا و هوا بساتین روآ افزا نهرهای بزر

با تتی گتز عترض راههتای معمتور و

بهخانهها و دکاکین بسیار یاده کرده ات (خواندمیر . 116 6 :6121
انهقال دانا یزشکی چینی به ایران در دوره میوالن و ایلخانتان بته اون رتتید؛ در
این دوره خواجه رشیدالدین فیل اهلل از یزشکان چینتی بترای تثتتیس بیمارتتهانی در
مراغه بهره گرف  .در بیمارتهان (دارالشفاء ربع رشیدی همنون تایر بیمارتتهانهتای
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وابسهه به تشکی ت علمی خواجه رشیدالدین تعدادی یزشتک چینتی بته کتار گماشتهه
شده بود .از انجا که ربع رشیدی تازمان علمی و اموزشی بتود یزشتکان فقتط بته امتور
درمانی نمییرداخهند و اتهادان در بیمارتهان به تعلیم و اموزش عملی دانشتجویان نیتز
اشهیال داشهند .همننین کها وانگ شوخه از درسنامتههتای یزشتکی چینتی در ربتع
رشیدی بود (ایدان  . 26 :6113خواجه رشیدالدین در نامهای بته فرزنتد ختود بتر بته
کارگیری ینجاه ابیب هاذق از دیار هند و چین و م ر و شاد تثکید کترده "تتا هتر روز
در دارالشفاء ما مهردد باشند و ییا هر ابیبی دو کس از االتب علمتان مستهعد ن تب
کردیم تا به این فن شریف مشیول گردند" (رشیدالدین فیتل اهلل 231 :6152؛ همتان
 . 163 :6365گرداوری کها های چینی در موضوعات یزشکی دانا و فرهنگ چینتی
از توی خواجه رشیدالدین فیل اهلل بیانگر اهمی این کشور و میراث ان در ایترانِ دوره
ایلخانی ات  .خواجه خود در عرصه شناتایی و شناتاندن چین فرهنگ دانا و تاریخ
ان به تثلیفات مهمی یرداخهه ات که تانکسوق نامه را به عنوان دانشنامهای در یزشکی
و گیاهشناتی چینی ادا و رتود کشورداری و نراد هکوم در چین نوشت  .خواجته
در این اثر از تندرتهی و بهداش جسم اراما و امنی اجهماعی به عنتوان دو مکمّتل
همدیگر در اب چینی برای انسان یاد کرده ات  .مقدمه این دانشنامه به نتبضشناتتی
یا ر شناتی و گیاهشناتی یرداخهه اتت و ایتن اثتر برگرفهته از منتابع مخهلتف اتب
خهایی ات که خواجه به ذکر و شرآ منابع ان توجه کرده ات  .بخا دیگتری از اثتار
خواجه رشتیدالدین در موضتوع شناتتایی و شناتتاندن چتین بته ایرانیتان و توجته بته
جیرافیای ممالک و ترزمینهای چین اخه اص یافهه ات که صوراالقالیم در این راتها
نگارش یافهه ات  .هوزه تومی که خواجه در چینشناخهی خود بته ان مهمرکتز اتت
مسثله زبان و هرو خهایی ات که مهمترین ابزار و کانال انهقال فرهنگ چینی به ملل
دیگر بوده ات  .6در نهیج این تنخ از ت شها بود که مناتبات ایرانِ ع ر ایلختانی بتا

 .6در این زمینه بنگرید به :ای دان 63-12 :6125
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چین به اون رتید و شناخ ایرانیان از چین در قالب انهقال داناهای مؤثر و کتاربردی
همنون اب خهایی به بسهرهای اجهماعی نیز انهقال ییدا کرد.
د) مناسبات ایران و چین در عصر جدید؛ در دوره صفویه مهتمتترین وجهته همت
ایرانیان در چینشناتی را خطاینامه تشکیل میدهد که اثتری در شترآ مشتاهدات تتیّد
علیاکبر خطائی از معاصران شاه اتماعیل صفوی اتت  .مؤلتف تتفیر دربتار عثمتانی 6در
چین بوده که بنا به دیدار از چین به خطائی شهرت ییدا کرده ات  .او به ارآ مطتالبی در
خ وص مردمان چین تمدن و مسلمانان تاکن انجا و اههراد مردمان بته قتانون یرداخهته
ات  .تیّد علیاکبر از میل و گرایا زیاد مشرق به ات د تتخن اورده و اینکته مستلمانان
در چین بسیارند و تجارت و داد و تهد میکنند .او از تثتیس مستاجد مهعتدد در چتین و
تثتیس چهار جامع از توی خاقان چین تخن اورده ات (خطتائی  . 62 -63 :6112بته
روای خطائی با توجه به ع قه صفویه به هنرهای ظریف مناتبات ایتران و چتین در ایتن
دوره برقرار بوده ات و در کاشیهای ظریف و زیبای ایرانی به اور مشتهود از نمونتههتای
چینی تقلید شده ات  .به روای ویل دوران نقشه عمارت چهل تهون اصفهان را از چین
اوردند (ویل دوران  515 6 :و در عوض چینیها نیز بته اختر و انهقتال تتنگ الجتورد
کاشان برای نقا و نگارهای ظرو چینی در این دوره اقداد کردند.
 .6کها خطاینامه در  322ق .نوشهه شده و ابق مقدمه چاپ اول ان از ایرن افشار بنا بته اتتهناد ذکتری کته از
تلطان تلیم بن بایزید عثمانی در خطبه اورده کها را در زمان تلطن ان یادشتاه عثمتانی تتثلیف و بته نتاد او
م در کرده و مدیحهای هم در هق او در همتان خطبته اورده اتت (مقدمته چتاپ اول صتفحه بیست و شتا .
همننین مؤلف از اشارهای که به قزلباش کرده ات و از انان به عبارت نفرینتی خترلهم اهلل (ص  611کهتا یتاد
کرده قطعی ات که از اهل تن و جماع بوده و روی اوردن او به دربار ال عثمان و تقدیم کها به شتاه تتلیم
از همین با بوده ات  .محهمل ات که چون از تفر به چتین بازگشتهه کلیته منتااق ایتران را بته علت وقتوع
محاربات در وضع نامطمئنی دیده یس ماندن در ایران را م لح ندانسهه و خود را به اتهانبول رتتانیده اتت  .او
در این کها چند بار از تلطان رود به اههراد ناد برده ات (همان صفحه بیس و نه  .افزون بر ان باید گفت کته
ای ن اثر در دوره تلطان مراد توتط هسین افندی به ترکی ترجمه و به قانون نامه چین و خطا موتود شتده اتت .
مهرجم ان را هسین هزار فن ناد بردهاند (مقدمه چاپ اول صفحه تی و ته  .منبع :خطای نامه (شترآ مشتاهدات
تیّد علیاکبر خطائی معاصر شاه اتماعیل صفوی در ترزمین چین به کوشا :ایرن افشتار تهتران :مرکتز اتتناد
فرهنگی اتیا با همکاری مؤتسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (یژوهشگاه .6112
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 .1ایران و چین در قرن نوزدهم؛ عصر مواجهه با مسائل مشابه
در قرن نوزدهم روابط تیاتی بین ایران و چین وجتود نداشتهه اتت و دو تمتدن
کهن ایران و چین بنا به وقتوع هتوادث و بحترانهتای داخلتی از جملته نفتوذ و تتلطه
قدرت های تیاتی قرن نتوزدهم امکتان تمتاس و برقتراری روابتط تیاتتی و تجتاری و
فرهنگی نداشهند .این در هالی بود کته دوره ایلخانتان و تیموریتان اون مناتتبات همته
جانبه دو کشور بوده ات  .در ابهدای قرن نوزدهم قدرتهتای اتتهعماری بتا در اخهیتار
گرفهن راه های دریایی و تسلط بر منابع هیات دو ترزمین اتیایی به تیعیف اتهق ل و
ازادی این ممالک مبادرت کرده بودند .ایران و چتین بنتا بته الگتوی معیشت و تتاخ
اقه اد تنهی مبهنی بر کشاوری و مبادالت کاالیی نیاز به کاالهای خارجی نمیدیدنتد و
این امر عامل مهمی بود که به ویژه چین از اواتط قرن یانزدهم نیازی به دریانوردیهای
خود نبینند .در نهیجه عدد توتعه راه های دریایی در دو کشور اتیایی راه نفوذ مهمتی
برای تلطه دول قدرتمند و دریانورد ارویایی بر ممالک فاقد تجهیتزات و نیتروی دریتایی
مدرن بود (مین  . 61 :6156بنا به تیییر هندته نراد جهانی ایران از ابهدای هکومت
قاجار و چین در اواخر هکوم خاندان مینگ بتا تهدیتد تترزمینی هتویهی و تیاتتی
دول های قدرتمند ارویایی مواجه شدند.
در این دوره برخی از ایرانیان برای تیاه
کردند و بنا به نوع و تطگ شناخ

جهانگردی و تجتارت بته چتین تتفر

خود به ارایه روایات از دیده ها و شنیدهها یرداخهند.

هان تیاآ مح تی و میرزا علیاصیرخان اتابک امینالسلطان با خرن و هزینته ختود بته
چین رفهند .انان با توجه به عدد مناتبات تیاتی رتمی بتین ایتران و چتین از اریتق
تفارت امریکا یا ژاین ویزا گرفهند .از دولهمردان دیگری که در کنار اتابک امینالستلطان
به چین تفر کرده مهدیقلی هدای (مخبرالسلطنه اتت کته رهتاورد ایتن تتفر را در
قالب تفرنامه مکه از راه چین و ...ثب و بعدها منهشر کرد.
بازرگانان و تیاهان ایرانی علیرغم درگیری تاخهار تیاتی با مسائل داخلی بتدون
تکیه به همای دول مرکزی با چین و ممالک دیگر روابط تجتاری برقترار کردنتد و در
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بندرعباس بوشهر و چاهبهار به مبادله کاالهای چینی مشیول بودند .بنا به روای برختی
منابع هجم مبادالت بازرگانان ایرانی با چین و خاور دور و برخی دول ارویایی بته دوازده
میلیون و دویس و چهل و هش هزار قران صادرات میرتید .تدیدالستلطنه کبتابی از
ورود کاالهای چینی به ارزش نوزده هزار و هفه تد و ش ت تومتان در تتال 6121ق.
تخن گفهه ات

(تدیدالسلطنه  . 621-621 :6162مبادالت بازرگانان ایرانی با چتین

بدون نقاافرینی دول قاجار صورت میگرف و تجار به منرور تثمین امنی تترمایه و
مبادالت خود به ویژه در تجارت از راه دریایی جنو ایران ناگزیر از یریرش تابعی دول
اتهعماری بودند .بازرگانان ایرانی کنشگر در مناتبات تجاری با چین عمدتاً از شتهرهای
یزد شیراز بوشهر و بهبهان بودند و در شهرهای شانگهای و کانهون تجارتخانته داشتهند.
لرد کرزن از انهقال و تجارت ینجاه و دو هزار لیره تریاک خراتان از راه هند به چتین در
6223د .تخن گفهه ات (کرزن 212-213 :6161؛ هان تیاآ مح تتی . 13 :6151
تدیدالسلطنه به قیاس هجم انهقال تریاک از ایران به چین و هند یرداخهه که ته هتزار
و یان د و هشهاد و یک من به چین و هشهاد و نه من به هند صادر شده ات .
در قرن نوزدهم می دی هکوم مننو کته همزمتان بتا ع تر شتاه تهماتتب اول
صفوی شکل گرفهه بود بر چین تداود یاف و بتا الگتوی امتراتتوری و اداره ممالتک بته
تیسهم تازماندهی تنهی تا چند تال یتس از انقت

مشترواه ایتران نیتز بتاقی بتود

(6156-6123ق . .هکوم مننو در قرن نوزدهم با اعمال تیات های تنتد نستب بته
چینیها و بویژه اقلی هتای مترهبی از جملته مستلمانان مشتهور بتود کته اتختاذ ایتن
تیات های ویرانگر به شکلگیری ع تری از منازعته و نتزاع داخلتی بتین مستلمانان و
هکوم در چین انجامید .نهیج این منازعات اوالنی امهنتاع مستلمانان چتین از امتور
تیاتی و دولهی بود که تا یایان هکوم امتراتوری در چین تتداود یافت  .ایتن رونتد از
بحران داخلی همزمان با تسلط دول قدرتمند اتهعماری ارویا بر منابع هیتاتی تترزمین
چین و نیز غلبه انان بر راههای دریایی چین رخ داد.
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 .9مسلمانان چین و مسأله آنان با امپراتور چین
ع وه بر جاده ابریشم مناتبات تیاتی و فرهنگتی دو تترزمین از اریتق نفتوذ و
انهقال ادیان ایرانی به چین و رشد مناتبات دول های دو کشتور در دوره تاتتانی قابتل
بررتی ات  .در منابع از ازادی ادیان در ع ر امتراتوری تلسله تنتگ تتخن بته میتان
امده ات که ییامدش تثتیس اتشکده از توی ایرانیتان در یایهخت چتین بتود .رونتد
انهقال دین زردشهی در چین به گونهای ییا رف که ییروان این ایین بته دربتار چینته
راه یافههاند .ع وه بر این مانویان نیز به ترجمه اثار خود به زبان چینی و جتر ییتروان
از ان جامعه یرداخهه و ایرانیان مسیحی از شاخه نسطوری نیز بته اشتاعه دیتن ختود در
چین و هند اقداد کرده اند .یس از ات د انهقال دینی از ایران به ممالک چتین همننتان
اثرگرار بود؛ مستلمانان در هیتات تیاتتی -اجهمتاعی ختود در چتین دو ع تر مهتم و
مهناقض را تتری کرد .دوره اول از اغاز مهاجرت مسلمانان در تال 612ق .به چتین تتا
اوایل هکوم

صفویه را در بر میگیرد .در این دوران مستلمانان گتروههتایی کنشتگر و

مؤثر در عرصه تجارت دریایی بودند و از اریق ازدوان با چینیتان در جامعته انهتا جتر
شدند .این دوره ع ر همگرایی بود و در ادواری مانند ع تر تتلطه میتوالن بتر چتین و
ایران این روند بسیار مطلو ییا رفهه ات  .اما دوره دود که ع ر نزاع و واگرایی بتین
مسلمانان و چینیها بود بنا به تیاتت هتای امتراتتوری مننتو همزمتان بتا دوره شتاه
تهماتب اول صفوی شروع شد و تا یس از انق

مشروای در ایران ادامه یافت  .ایتن

دوره بر انزوای مسلمانان چین افزود به گونهای که منااق مسلماننشین در مقایسته بتا
دیگر منااق از تطگ تواد و فرهنگ یایینتری برخوردار بودند .مسلمانان چین در قترن
هجدهم و نوزدهم می دی به انهشار اثاری هاوی دفاع از اندیشههای اتت می و متوازین
ان اقداد کردند .این اثار بر ان بود تا نوعی همگرایی و همخوانی بتین دیتن اتت د را بتا
جریان اصلی زندگی و فرهنگ چین و تعلیمات تنّهی کنفوتیوتی نشان بدهتد .بتا ایتن
هال دوره مرکور با افزایا انزوای جیرافیایی و محدودی منابع فکری بترای مستلمانان
همراه بود .واکنا اولیه مسلمانان به این فیای تخ ترکو

درونگرایی و تمایل بته
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دفاع از ات د به مثابه امری هویهی و ممیزه هوی بود (الییتدوس  . 113-126 :6111در
این دوره نوعی باورهای منجیگرایانه در مسلمانان چین برای رهتایی از شترّ ظلتم و تتهم
هکاد شکل گرف و در فاز بعدی به شورش و جنبا برای اعهراض به هکاد اقداد کردند.
یکی از زمینههای بحتران در مناتتبات بتین مستلمانان چتین و امتراتتوری مننتو
شکلگیری تعارض بین فرهنگ چینی بتا فرهنتگ مستلمانان بتود .در ایتن دوره نتوعی
قطب بندی شدید رخ داد و مسلمانان به اصول عرفتانی و اعهقتاد بته وجتود منجتی روی
اوردند .باید اذعتان کترد کته اعهتراض و جنتبا مستلمانان بته منرتور تثبیت هویت
فرهنگیشان بود (ایزرائیلی  61 : 6112و بر ان بودند که تتنّ هتای اتت می ختود را
زنده کنند .اما از تال 6116د .ازادی مسلمانان در اجرای مراتم عبادیشان محدود شد
و تتس ایین تنهی ذبگ هیوانات ممنتوع گردیتد و در دوره امتراتتور چتی -یتن لونتگ
اهداث مساجد جدید و زیارت هج قدغن شتد و تت ش بترای القتاء فرهنتگ چینتی بته
اقلی ها شدیدتر گردید (همان . 613 :ههی در قرن نوزدهم دیدگاه هکومت چتین بتر
ان بود که خطر دین خارجی از تهدید قدرت تیاتی بیگانه کمهر نیس و انان ات د را
تهدیدی بزر

در چین تلقی کردند .به تدریج نیز مسیحی در چین نفتوذ ییتدا کترد و

بسط یاف و اهساس خطر چینی ها در برابر مسیحی بته ویتژه یتس از جنتگ تریتاک
شدّت گرفهه بود .مسیحی در چین بر ان بود که با اقدامات تبلییی صلگامیتز و نرتامی
به تیییر چین از درون بتردازد و قیاد تایتینگ نشان داد کته چگونته یتک ارمتان و بتاور
نیمه مسیحی میتواند کلّ نراد کنفوتیوتی چین را به تقو بکشاند .مردد چین اتی
تال های 6256 -6216د .قیاد تایتینگ را به راه انداخهند که رهبر ان هونگ شئو چوان
بود و هدفا مبارزه با فقر و فساد و ایجاد عدال و برابری بود .ایتن جنتگ در چتین رخ
داد و بین  21تا  611میلیون کشهه شدند .در این قیاد مراکز فرهنگتی و کهابخانته هتای
بسیاری در اتا توخ و اثار و مکانهای فرهنگی مهعددی تخریب شد .این قیاد علیته
خاندان تلطنهی شکل گرف و مدعی ارفداری از مسیحی بود اما بریهانیتا از خانتدان
تلطنهی چین همای کرد و ان قیاد ترکو شد.
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در چین ع وه بر جنگ اول تریاک که به مدت ته تال تا 6261د .ادامته داشت ؛
در تال 6251د .جنگ دود تریاک شروع شد که تا 6211د .انگلیسی ها در انجتا درگیتر
مسائل نرامی و تجاری بودند .ریشه مسائل در ان زمتان ایتن بتود کته واردات گستهرده
چای از چین تبب کاها ذخایر نقره انگلسهان شده بود .در نهیجه کمتانی هند شترقی
در هند نیز صدور و خرون نقره را مهوقف کرد و فقط به شکل مبادلته یایایتای در مقابتل
دریاف چای از چین تریاک و یارچه کهان هندی را به چینتیهتا متیفروخت  .بتا روان
شدید اعهیاد به تریاک در چین و افزایا واردات تریاک از هند ذخیتره نقتره چتین نیتز
کاها یاف  .چینیها ناگزیر واردات تریاک از هند و بستیاری از اقت د وارداتتی دیگتر را
ممنوع کردند .اعمال محدودی بر کاالهای وارداتی در بنتدر کتانهون تجتار انگلیستی را
ناراضی کرد (دبیری  . 2-61 :6132در ماه ژوئن  6261نیتروی دریتایی انگلتیس بترای
گشودن دروازه های تجاری چین به دهان رود کانهون لشتکر کشتید و نخستهین جنتگ
تریاک اغاز شد .جنتگ تریتاک دود از تتال  6251تتا تتال 6211د .بته درازا کشتید و
مسائل مشابهی ایجاد کردند .هد بریهانیا از این جنگ قتانونی کتردن تجتارت تریتاک
گسهرش تجارت برده گشتودن دروازه و بازارهتای چتین بته روی بازرگانتان انگلیستی و
معافی

واردات خارجی از تعرفههای گمرکی بود.
این تنخ از رخدادهای تاریخی (بحران های داخلی و خارجی نقشی مهم در توجه

دادن جهان و دربار ناصرالدین شاه به اگاهی از مسائل و اوضاع چین داش و شاه قاجتار
ترجمه برخی تفرنامههای ارویاییان در باره چتین را شخ تاً مطالعته کترد و یتا دتتهور
ترجمه انان را داد .او یس از بررتی اخبار و اوضاع چین در تفرنامهها در مقدمه انها بته
خط خود نوشهه ات که« :تماماً م هره شد».
 .3ترجمه متون در باره چین؛ علل و انگیزه ها
هر دو کشور با مسائل و چالا های درونی که به اور مشخص بحرانهای داخلی و
تلطه قدرتهای بزر

بر اداره امور ترزمین خود بود مواجه شتدند .بریهانیتا در چتین
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یس از ییروزیهایا در جنگ اوّل و دوّد تریاک توانسهه بود تسلط جدّی بر چین بیابتد.
همننین ایران نیز نیمی از قلمروش را در ع ر ناصترالدین شتاه تحت تتثثیر کنشتگری
نیروهای انگلیسی و تیات گزاریهای ان بود.
مشاهده و شناخ مسهقیم ایرانیان از چین و شناخ ترجمتهای یتا بتا واتتطه از
چین در یرتو ترجمه مهون انگلیسی مرتبط با این هوزه هم در دوره فهحعلیشتاه و هتم
در دوره ناصرالدین شاه صورت گرفهه ات ؛ ترجمه تتاریخ و تتفرنامههتای ارویاییتان در
مورد چین و نیز تثلیف اثاری از توی تیاهان ایرانی بازدیدکننده از چتین اصتلیتترین
داده ها و شناخ ایرانیان دوره قاجاریه از چینِ قرن نتوزدهم بتوده اتت  .روایت و نتوع
داده های موجود در نوشهههای ارویتایی بتا دیتدگاه هتای ایرانیتان مشتاهدهگتر چتین از
منررهایی مهفاوت ات و عل این تفاوتها را در جهانبینی و نوع رویکرد دو گروه باید
جس  .ایرانیان به اور ضمنی از همدردی با چین بنا به شرایط مشابه تیاتتی و تتلطه
اتهعمار تخن گفهه اند و مؤلفان ارویایی ضمن یرداخهن به ادا و رتود چینیان گتاهی
از انان به عنوان وهشیان یاد کردهاند که بیتانگر تفتاوت جهتانبینتی و مستائل تیاتتی
رخداده در ان ع ر بود .این یرتا مطرآ ات که علتل گترایا مهرجمتان ایرانتی بته
بازخوانی و مطالعه تاریخ چین و تحوالت ان در دوره قاجار چه بوده ات
 .3-5معرفی سفرنامهها در موضوع چین
 .3-5-5متون ترجمه شده توسط میرزا عیسی گروسی در باره چین

الف تفرنامه دکهر هارمان [نسخه خطی] دکهر هارمان؛ مهرجم :عیستیت (میترزا عیتستیتخان
گروتی تال ترجمه 6231 :ق .دکهر هارمان تفری به هند و چینت داشت کته رهاورد تتفر
خود را این تفرنامه قرار میدهد .در تفرنامه او مطتالب جالب توجهی از عادات رتتود ادا و
اوضاع جیرافیایی محل ارایه شده اتت کته ایتن اثتر را بته تتال 6211د .در توردومند انهشتار
میدهد .اصل تفرنامه یک بار ترجمه شده و نسخه هاضر در کهابخانه ملّی مهمم ان ات .
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ترجمه توردومند [نسخه خطی] ترجمه :عیسی مهترجم مخ توص (میترزا عیستیختان
گروتی  .این اثر در تال 6111ق .ترجمه و به ناصرالدین شاه تقتدیم شتده اتت  .عیستی
مهرجم در مقدمه اورده ات « :اخبار مندرجه در ملفوفه (تتوردومنتد کته بتر هستب امتر
جهانمطاع اقدس همایون ترجمه گردید تقدیم مینمایتد» و در یایتان نستخه امتده اتت :
«ترجمه و تحریر چاکر خانهزاد عیسی مهرجم مخ وص در چهاردهم عید نتوروز بته اتمتاد
رتید» .در این اثر ترجمه شده اوضاع چین و هند مورد بررتی قترار گرفهته و از تحتوالت
تیاتی و اقه ادی این دو کشور مطتالبی ذکتر شتده اتت  .افتزون بتر ان از کشتورهای
دیگری چون اتتانیا افریقا لیبریا روس انگلیس و امریکتای جنتوبی (=اکتواتر و شتیلی و
برزیل اسءاننی (=اقیانوتیه فرانسه کشن شین و اتیای مرکزی تخنانی دارد.
 .3-5-1سفرنامه هایی که توسط علی بن رضا نامه نگار در موضوع چین ترجمه شدهاند

الف تفرنامه چین[نسخه خطی] تثلیف :موریس ترجم  :علی بن رضتای نامته نگتار .در
صفحه اول به خط ناصرالدین شاه امده ات که« :م هرته شتد» و ترجمته ایتن اثتر از
توی مهرجم به ناصرالدین شاه تقدیم شده ات  .مؤلف این تفرنامه ،دکهتر متوریس در
ششم ژوئیه 6212د .از کشهی کروز در لنگرگاه تایگون ییاده میشود و یتا بته تتایگون
میگرارد تتس به تتیر و تتیاه در نتواهی مخهلتف هنتد و چتین متییتردازد و از
دیدنیهای این ناهیه دیدن میکند .در ادامه شترآ مف تلی در خ توص متردد هنتد و
چین و مسافرت هندوها به ان ناهیه و اخه

انان با چینتیهتا و بتاالخره رتتود ایتن

مردمان و کارها و عادات انان میاورد که بستیار جالتب توجته اتت  .او افتزون بتر ایتن
مطالب از اوضاع جیرافیایی محل و عوارض زمین و معادن نیز مطتالبی ذکتر متیکنتد و
همننین از امراض بومی و بهداش تاکنان ان ناهیه تخن میگوید.
تفرنامه چین [نسخه خطتی] تثلیف :مسیو اامسن ترجمه :علی بتن رضتای نامتهنگتار
مؤلف ف ل اول را به بحث در باره جزیره هنگ کنتگ و بنتدر ویکهوریتا اخه تاص داده
ات  .ترجمه این اثر نیز به ناصرالدین شاه اهداء شده و در صفحه اول به خط ناصرالدین
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شاه چنین امده ات « :تماماً م هره شد» .موضوع تفرنامه مباهث مستیو اامستن در
مسیر هرک از هند و چین ات  .او یس از گرشهن از تنگایور به هنگکنتگ متیرود و
از انجا ق د ورود به چین میکند .این تفر از تال 6211د .تا 6212د .اول میکشتد و
موجب میشود که نویسنده نواهی مخهلف چین را دقیقتاً ببینتد و از شتهرهای معترو
یکن و کانهون دیدن کند .در این تفرنامه به یک تلسله اا عات ذیقیمت جیرافیتایی
و مردد شناتی برمیخوریم که نویسنده از این کشور کهنسال فراهم اورده اتت  .عت وه
بر این مباهث فراوانی راجع به تاریخ محل نیز یاف میشود.
ن تیاههنامه ایسهری[نسخه خطی] تثلیف :مسیو شارل ایریارت ترجمه :علی بتن رضتای
نامهنگار .این ترجمه را نیز مهرجم به ناصترالدین شتاه اهتداء کترده اتت  .داتتهان ایتن
تیاههنامه از این قرار ات

که والیت ایستهری از تتال 6265د .از انِ دولت ااتریا

میشود و از جنو به دریای ادریاتیک محدود ات  .این والی

مثلث گونهای ات کته

در قسم تف ی ان خطی ات که از شهر تریس به شهر فیود کشیده شتده و مستیو
شارل به تال 6216د .از این ناهیه دیدن کرده ات و اوضاع جیرافیائی ادا و رتتود
مردمان راهها مزارع و تجارت ان محل را با دق توصیف نموده ات .
د تیاههنامه چین[نسخه خطتی] تثلیف :مسیو شوتسه ترجمه :علی بن رضای نامتهنگتار.
این تیاه نامه تهمه گزارش تتفر مستیو شوتسته بته یکتن و چتین شتمالی در تتال
6211د .ات و با اا ع از اوضاع اقه ادی و خرابی محل وضع چین را در ابهدای قترن
بیسهم می دی به خوبی روشن میکند.
ه شرآ مسافرت از چین به ژاین و کره [نسخه خطی] تتثلیف :یوتتف والهن .ایتن اثتر ترجمته
شده در بردارنده شرآ مستافرت یوتتف والهن از چتین به ژاین و کره در تتال 6233د.
ات  .تفرنامه مشهمل بر  61ف ل و یک خاتمه و یک ورقه نقشه چین بوده و ف ل اول
ان مسافرت به نیوشرانک را بنا بر وضع و ابیع

چینت که برای تتیاآ تازگی داشت

روای میکند .وی مال الهجاره ژاین بته ان شتهر را در 6231د .که با کشتهیهتای ژاین
خارن و داخل این شهر شدهاند بالغ بر  61111تن براورده کرده ات  .یوتتف والهن در
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تال 6233د .از چین به ژاین و کره میرود و شترآ تتفر خود را در ایتن نواهی نیتز به
رشهه تحریر در اورده ات  .این تفرنامه شامل  61ف ل و یتک خاتمه اتت

به اضتافه

یک نقشه چین که کها هاوی اات عات مُف ّتل جیرافیتایی در باره چتین ژاین و کره
ات  .قسم های اخر از نسخه موجود این اثر در کهابخانه ملّی ایران قلم افهتادگی دارد
و اههماال صفحات زیادی از ان مفقود شده ات .
و تفرنامه چین و دالماتی [نسخه خطی] مسیو شوتسه و مسیو شتارل ترجمته :علتی بتن
رضای نامهنگار .این اثر ترجمه شده و نسخه ان هاوی دو قسم ات ؛ قستم نخست از
صفحه یک شروع میشود و تا صفحه  613میاید .در ان تفرنامه مسیو شوتسه مینویستد
که :در تال 6211د .که به چین تفر کرده از یکن یایهخ ان کشور نیز دیدن کرده و به
نقا شتمتتالی ان تترزمین رفهتته اتت  .وی اات عات فراوانتتی در باره مردمان و اخ ق و
زندگی ان قود فراهم اورده و در توردومند منهشر کترده اتت  .قستم دود که از صتفحه
 666شروع میشود و تا صفحه  212ادامه دارد تفرنامه شارل ایریتات اتت که در تتال
 6215د .به دالماتی -یکی از نقا اتهریته = (اتریا  -تتفر متیکنتد و اات عات جالب
توجهی از وضع مردمان ان ترزمین گرد اورده و در توردومند چاپ مینماید.
مجموعه اثار فوق که ترجمه علی بن رضای نامه نگتار از مهرجمتان فعتال و یرکتار
دارالهرجمه بود در مجموعهای به ناد شا تفرنامه [نسخه خطی] جمع شده اتت کته
در هاشیه صفحه اول انان به خط ناصرالدین شاه امده« :تماماً م هرته شتده»؛ ترجمته
این اثار همگی به شاه تقدیم شده ات .
 .3-5-9روایت مؤلفان و سیاحان ایران از ممالک چین

الف تفرنامه مکه از راه تیبری چین و ....به قلم مهدیقلی هدای  :این اثر در واقع شرآ تتفر دور
کره از میرزا علی اصیرخان اتابتک امتینالستلطان اتت کته در تتال 6126ق .یتس از
اتهعفاء از صدارت و با کسب اجازه از مرفرالدین شاه صتورت گرفهته اتت  .تعتدادی از
وابسهگان در این تفر همراه اتابک بودهاند و مهدیقلی ختان هتدای نیتز بته تحریتر ان
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یرداخهه ات  .مسیر هرکت از راه شتمال بته تتم چتین بتود و روایت مشتاهدات و
شنیده ها بخشی از داده های موجود در ایتن تتفرنامه اتت
هدای

امتا محترّر اثتر (مهتدیقلی

به این متوارد اکهفتاء نکترده و قبتل از انهشتار ان بته تکمیتل مباهتث در یرتتو

بهره گیری از منابع دیگر یرداخهه اتت  .در واقتع روایت ایتن تتفر یتک تتاله کته در
بردارندۀ مباهث مهم تاریخی جیرافیایی اجهماعی تیاتی و اقه ادی ات

ای چنتد

تال یس از تفر با دادههای علمی -ادبی و بهرهگیری از منتابع مهتم بته ویتژه مباهتث
مربو به چین و ژاین تکمیل شده ات  .موضتوعات مطترآ در ایتن اثتر بیتانگر دقت
تیزبینی و قدرت مؤلف در گرداوری داده های مفید ات  .او در مباهث مربو به چین از
هنر صورتگری چینیها در قالب شعر تخن میگوید و یکن را کثیفتر از قزوین گتزارش
داده ات  .از فراغ بال ارویاییان در شهر تین تین تخن اورده و در مورد تیات های
اتهعماری روتیه تزاری و انگلسهان به ارآ چند داتهان و اتفاق یرداخهته اتت ؛ «دول
دیگر انگلیس و فرانسه به خ وص امهیاز گرفهه محله کنار شهر چینی اباد کردهانتد .در
محله فرانسه چرا ،برق هم دایر ات  .المان امریکا و ژاین هم مه تل بته شتهر چینتی
محله ای به ارز خودشان خارر چشم چین دت و یا کردهاند» .یتا داتتهان اینکته «راه
اهن مننو (منشوری را روس به شر کشیده ات که یس از هشهاد تتال متال چتین
باشد ( 21اوت  6231اگر تا ان زمان چینی باقی بگرارند .راه اهن دیگر از هیتز انهفتاع
افهاده ات  .بعد از تی و شا تال چین هق دارد راه اهن را بخرد اگتر هستا تتازی
بگرارد» (هتدای

 . 11-16 :6112همننتین از تستلط و هیتور ارویتاییهتا در اغلتب

ممالک چین روای کرده ات که «در همه بنادر چین محله مخ وص ارویائی هست و
اندکی به شهرهای خودشان میماند ....از شهر چینی جدات » و یا اینکه «کشتهیهتای
انگلیسی به اتم چینتی» در بنتادر مستلط فعالنتد (همتان 66 :و  . 62هتدای در بیتان
تحقیر چین از توی دول ارویایی اورده ات که :ارویائی تا هر جا برای تخفیف شتئونات
اتیائی و غیره ایسهادگی دارد .من جمله باز کردن در وتط قنسولها که رتبهشان بته
مراتب دون فرمانفرمات  .اگر وقهی امیری به چین برود باید اصت ً در را از جتا کنتد .در
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دنیا دری نیس که بشود بر ارویائی بس  .به هر توراخی رخنه میکنند .او در جتایی از
تثثیر جنگ داخلی 6211د .بر تخریب شهرها و فقر مردمان تخن گفهته اتت  .هتدای
ضمن ارآ افول و وخام اوضاع چین نقل میکند که ...:یکن خاموش و خالی از جتوش
و خروش ات  ....اجماال معلود شد در یکن خبری نیس  ....در قدیم چه شتهرت داشتهه
ات که فرمودند :اُالُب العلم و لو بِال ین .در اینکه چینیتان در علتم و صتنع مقتامی
داشهه اند هرفی نیس و ما موقعی به چین امده ایم که مردد یژمرده و دما ،توخههانتد
(همان. 52-53 :
توصتتیف و تعریتتف مخبرالستتلطنه هتتدای از هرکتتات و تتتکنات و عبتتور خاقتتان
(امتراتوری چین از میان عامه بی شباه

به ت ور ذهنی او از جایگاه یادشاه در اندیشته

تیاتی دوره قاجار نیس  .او می نویسد :عامه و تماشاچی در موقع عبور خاقان دو اتر
خیابان در صفو قرار میگیرند و به تجده میافهنتد .شتمایل خاقتان را نبایتد ببیننتد.
ملهزمین علی قدر مراتب دور و نزدیک هرک میکنند .....خاقان یا توار فیل ات یا در
مرحرفّه هائی زرکو به صتورت اتاووس یتا ییکتر اژدهتا کته خُتدّاد مخ توص بته دوش
میبرند ....رنگ زرد مخ وص خاقان و دتهگاه اوت (همان. 11 :
بخا مهمی از مباهث مخبرالسلطنه هدای به باورهای دینتی و فلستفه در چتین
مهمرکز ات  .او از مباهث و تعالیم اخ قتی کُنفوتسته و الاُتسته ایتین بتودایی و اترآ
برخی از اعهقادات باورمندان ان دین عیسویان در چین و ترانجاد از مستلمانی در ایتن
مملک تخن اورده ات  .وی ورود ات د به چین را در تال 612هجری و همزمتان بتا
ارتال چهار هزار مرد جنگی توتط خلیفه ابوجعفر به منرور کمتک بته هکومت چتین
برای دفع همله میوالن دانسهه که این افراد در چین اقامت گزیتده و اجتازه وصتل بتا
چینی ها یافهند و بعدها هم تجار عر با بنادر چینی متراوده داشتهه و در دوره هکومت
میوالن نیز عده زیادی از مسلمانان به چین (مملک اتمان مهتاجرت کردنتد (همتان:
13-15؛ تین لیان . 616-622 :6125
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نویسنده با رویکردی انهقادی نسب

به عدد اگاهی و شناخ در میان مردد چتین

از قول موتیو الیطو قنسول روس که انها را به قنسولخانه دعوت کرده مینویسد« :اگتر
چینی از اوضاع عالم باخبر بتود و ختود را بته فراختور زمتان تتاخهه بتا هشه تد کترور
جمعی

همان هق با امتراتور ویلهلم دود (امتراتور المان بود که اع ن ب ی زرد نمود.

قنسول دول

خودش را در روش تیاتی به همین نرر م م میکرد و میگفت  :ایتن

قود هر وق دت

به کار بزنند هکای

انها و ما هکای باد ات و یشه تتیل اتت و

خاشاک( »...همان. 61 :
مرات الزمان در تاریخ چین و ماچین و جتان[چاپ تنگی] تثلیف :میرزا محمد ملک الکهتا شتیرازی

کاتب :میرزا مهدی گلتایگانی .این اثر در بمبئی و به تال 6166ق .منهشتر شتده اتت .
کها مجملی از هاالت مملک چین و اخبار ت این ان مرز و بود و رتود و قواعتد ان
مملک از زمانهای قدیم تا ع ر نویسنده ات  .وی در تتثلیف ایتن کهتا از دو کهتا
"تاریخ چین" از یادری ایکسوس که فرنگی خان ان را بته فارتتی ترجمته کترده و نیتز
تفرنامه الردیکرتینی که در 6211ق .در متدت اقامت ختود در یکتن نوشتهه اتتهفاده
نموده و در یازده ف ل نوشهه ات .
ن تیاه نامه کره [نسخه خطی] تثلیف :منوچهر بن عمادالدوله :تیاه نامته کتره در 6161ق.
به رشهه تحریر در امده ات  .در این اثر چنین گفهه شده ات کته شتبه جزیتره کره که در
شتترق و شتتمال شتترقتتی چیتتنتت قرار دارد از جمله منااقی بوده که هر خارجی بهتت انجا یا
میگرارده کشهه میشده ات  .تا انکه بعیی از کشیاهای مسیحی به صتورت مخفیانته از
رودخانه مرزی عبور کرده و بهتت داخل تتترزمین راه یافهنتتد .دول چون از ورود کشتتیاهتتا
مطلع شد به شدت مخالف کرد و مانع از عمل انها شد .شبه جزیتره کره همننتان دربستهه
بود تا انکه بر اثر موافقهنامههایی اجازه ورود به ترزمین دربستهه داده شتد .نویستنده با یکت
کشتتهی انگلیستتی "یکن" به "چقو" متتیرود و خود را بهت داخل تترزمین کره رتتانده و بهت
مشاهده این ترزمین مخفی یرداخهته اتت  .هاصتل مشتاهدات او تتفرنامه فتوق اتت که
هاوی مطالب جیرافیایی ان منطقه ات و اا عات زیادی به دت میدهد.
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نتیجه
روابط ایران و چین در یرتو ترجمتههتای دوره فهحعلتیشتاه بیتانگر اهمیت چتین و
میراث یزشکی تاریخی -تمدنی و مسائل مشهرکی ات که دو تترزمین کهتن شترقی در
مواجهه با دول قدرتمند ارویایی را تهدید متیکترد .دوره تیموریتان ع تر ا یتی تبتادل
دانا تجارت و فرهنگ بین دو کشور و دوره قاجار ع ر افول ان اتت  .ایرانیتان علیترغم
انقطاع مناتبات تیاتی با چین از تالها ییا از هکوم قاجار و در اول قترن نتوزدهم
به موضوع چین توجه داشهند و در دوره فهحعلیشاه کها تاریخ چین را بترای شناتتایی
ان کشور ترجمه کردند .انح تار مناتتبات تیاتتی ایتران بته دتت روس و انگلتیس در
تراتر قرن نوزدهم و تشریک مساعی این دو رقیب مانع از ورود هر گونته کشتور ثالتث در
مناتبات با ایران میشد اما بازرگانان و تتیاهان ایرانتی بتدون همایت دولهتی تتعی در
تبادل افکار و اندیشه و مبتادالت کتاالیی و فرهنگتی از راه تتیبری (شتمال و راه بوشتهر
(جنو

به چینی ها کردند .مسثله مهمی که به عنوان بحران در چین مطرآ شتد و توجته

هکاد قاجار را به خود جلب کرد منازعه مسلمانان چین با امتراتوری مننتو از یتک تتو و
قیاد تایتینگها از توی دیگر بود که عمدهترین هتوادث داخلتی چتین از دهته  6311تتا
یایان قرن نوزدهم ان کشور را تشکیل میدادند .این مسائل بته همتراه تتاریخ تتن هتا و
رتود چینی اب تنهی و الگوی هکمرانی انان در رویکرد تتیاهان ایرانتی بازتتا یافهته
ات و مهون ترجمه شده از تیاهان ارویایی به فارتی با رویکردی منفتی تتعی بتر ارایته
ت ویری عقب مانده از ممالتک شترق از جملته چتین را داشتههانتد .ایتن مهتون از هیتث
مردد شناتی چین و بررتتی رتتود و تنوعتات فرهنگتی و جمعیهتی در چتین از اهمیت
شایانی برخوردارند.
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