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  چکیده

با خروج تیمور از ماوراءالنهر، روابط خارجی وي در غرب قلمروش به صورت 

، با اسپانیا در انیتیمور ی گرفت؛ به طوري که ایران در دورهاي فزونقابل مالحظه

ترین نقطه اروپا نیز ارتباط سیاسی برقرار کرد، اما در ناحیـه شـرق، ایـن     غربی

ارتباط نسبت به حکومت قبل از او، یعنی مغوالن، کاهش چشمگیري یافـت. در  

به نظر  هاي آخر حکومت تیمور که وي درصدد برآمد چین را تصرف نماید، سال

اي افزایش یابد،  رسید روابط طرفین ضمن تغییر در اهداف به صورت گسترده می

اما این مهم به سبب مرگ او محقق نشد. جانشینان تیمور به علت فقدان نظـام  

جانشینی منظم به جان هم افتادند و مدعیان بسیاري در قلمرو متصرفی آنـان  

ـ    دست براي به هـاي ایـن    اي از تـالش  دهگیري قدرت، ظهور کردنـد. بخـش عم

شان شد و این اقدامات، آنان را از توجه به روابـط  مدعیان، صرف تثبیت قدرت

خارجی بازداشت. از طرفی در این زمان، حدود ایـران نسـبت بـه دوره تیمـور     

هاي محلی جدیدي در مرزهاي ایران ظهور کردند و مـانع   کاهش یافت و قدرت

 .د. چین نیز از این قاعده مستثنی نبـود روابط با همسایگان بزرگ پیشین شدن

در مسیر ارتباطی  واقعزیرا تجدید قدرت مغوالن در سرزمین سابق جغتائیان ـ  

چین ـ و برخی عوامل بازدارنده داخلی در چـین و ایـران، مـانع رونـق       وایران 

کوشد ضمن توصـیف روابـط    روابط سیاسی و تجاري طرفین شد. این مقاله می

هاي کاهش روابط آنها را بررسی کند. روش تحقیـق   و زمینه ایران و چین، علل

  در این مقاله، تاریخی و مبتنی بر توصیف و تحلیل وقایع است. 

  واژگان کلیدي: روابط خارجی، ایران، چین، تیمور، شاهرخ، تیموریان.
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مهمقد  

نگاري اسالمی بـا اسـامی    چین مملکتی در شرق دور است که نام آن در منابع تاریخ

است. لفظ چین، امروزه شامل چین شمالی و چین جنـوبی اسـت، امـا در     آمدهختلفی م

آنان براي چین ) 104: 1376(بارتولد، گذشته منظور مسلمانان از آن، همان چین شمالی بود. 

خطا یا ختا نام دیگر ) 158: 1383(همانجا/ سمرقندي، کردند  یجنوبی از لفظ ماچین استفاده م

پس از تسلط قوم ختا (خطا) بر چین شمالی از اواخـر قـرن سـوم    چین شمالی است که 

خـتن،   )883: 1380(مصـاحب،  هجري، مأخوذ از نام آنها به چین شمالی اطالق شـده اسـت.   

بـوده و داخـل در قلمـرو اصـلی چـین       واژه مشابه ختا، نام شهري در ترکسـتان شـرقی   

کـه بـه   » تـات سـین  «رانیان را چینیان نیز ای)104: 1376(بارتولـد،  شده است.  یمحسوب نم

  ) 102: 1381(لمب، نامیدند.  یمعنی کشور دور دست است م

ایران و چین از گذشته بسیار دور ـ که شاید بتوان آغاز تاریخی آن را مربوط به دوره  

اند. نام جاده ابریشم، کـه   اشکانیان دانست ـ ارتباط سیاسی و بازرگانی با همدیگر داشته 

  بود، همواره بیانگر قدمت این رابطه بوده است.آن از چین  يابتدا

.دوره مغول، این ارتباط بیشتر از گذشـته شـد  در پس از ورود اسالم به ایران، خاصه 

هاي امپراطوري مغوالن خصلت بـین منطقـه اي داشـت و از ایـن رو     بسیاري از سیاست

چین و قلمروهـاي   اي الزم براي ارتقاء مناسبات بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی بینزمینه

  .آوردواقع در غرب آسیا، از جمله ایران را فراهم می
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هاي محلی در ایـران، روابـط    حکومتاز  يمرگ ابوسعید ایلخان و ظهور تعدادپس از 

هاي ناچیزي در این خصوص بـه دسـت   گزارشایران و چین کاهش یافت؛ به طوري که 

د سیحون تا مدیترانـه تحـت سـلطه    وسیعی را از حدو هايتیمور دوباره سرزمین آید.می

چـین،   حکومـت بار دیگر مناسبات سیاسی و تجاري پیشین برقـرار شـد.    و خود درآورد

کـرد و انتظـار    یتیمور را که از ماوراءالنهر برخاسته بود، یک خان جغتایی تابع تصـور مـ  

بـا تحـف چشـمگیر اعـزام دارد و      یداشت او مانند خوانین سلف خود، پیوسـته ایلچیـان  

ید قرار گیرد. تصـور تابعیـت امیـران تیمـوري از چـین در طـول روابـط        یقابالً مورد تأمت

طرفین، هرگز فروکش نکرد و چینیان در عهد شـاهرخ نیـز ادعاهـاي مشـابهی را تکـرار      

کردند.

موضوع روابط با چـین از  به آنان  واقع نشد وید یایران مورد تأنزد تیموریان این ادعا 

سـاخت کـه    یند. اما علل و عواملی چند آنان را با چین مرتبط مـ کرد یاین منظر نگاه نم

یکی از آنها ارتباط اقتصادي بود. ایران در دوره تیمـور، در حکـم دروازه عبـور کاالهـاي     

کـرد و   یکسـب مـ   یزمین بود و از این نقـش، درآمـدهاي گونـاگون    زمین و مشرق مغرب

چین به علت گشایش راه دریایی در حالی کهپوشی کند.  توانست از این منابع چشم ینم

به جاي راه زمینی، راه خروج دیگري به جز جاده ابریشم، براي کسب درآمد پیـدا کـرده   

در سیاسـت  ارتباط بازرگانی و سیاسی با ایران برقراري نتیجه نیاز چندانی براي  دربود و 

    .شدآن کشور دیده نمی
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، عوامل برقراري روابط با چین بودند تیموریان ایران نیازمند اقتصادي با آن که از نظر

هـاي   جنـگ اسـتمرار  ترین آنهـا   شد که یکی از مهم یم جانبه مانع روابط دو يا بازدارنده

بـا   .هـاي تجـاري بـود    ایران بـر راه حکومت مرکزي انحصار تسلط  رفعو در ایران داخلی 

اي دشـت  هـ  نشـین  قویونلوها و قراقویونلوهـا و تجزیـه خـان    چون آق هاییحکومتظهور 

گیري خانان مغول جغتایی، دیگر  ایران و قدرتهاي حکومتقبچاق و عدم تابعیت آنها از 

ـ . اابریشم ایفا نمایندنقش انحصاري در مدیریت راه  ندتوانست یایران نمتیموریان  ن امـر  ی

  برد.  یاین کشور را براي گسترش روابط با چین از بین م امکانات

 بیشـتر بـه  روابط ایران و چین صورت گرفتـه اسـت   دربارهکه تا کنونی یها پژوهش

کوشد روابط ایران و چین را با تمرکز بر دوره  یاند. این مقاله م داشته توجهکلیت موضوع 

  تیموري مورد بررسی قرار دهد.

  

نیران و چیالف: روابط ا

  مور:یتحکمرانی در عهد  -1

 لی بـه مرکزیـت پکـن   از تصرف چین شماگذار سلسله مینگ ـ پس   انیوو ـ بن  هونگ

نان یفرسـتاد و از آنـان خواسـت کـه هماننـد جانشـ       يمرکـز  يایبه خانات آسـ  يریسف

کننـد.  اظهار اطاعـت   يز به ویکردند، آنان ن ین اطاعت میکه از چ یزخانین چنگیسالط

 ير ویکه سف یدوغالت بالفاصله اظهار اطاعت کردند، اما زمان يبا امرا ییجغتا يها خان

د. بـا وجـود   یـ گونـاگون آزاد گرد  يها شد و بعد از تفحص ی، ابتدا زنداندیبه سمرقند رس
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 یا و تحفـ ین فرسـتاد و در هـر نوبـت، هـدا    یبه دربار چـ  یرانین بار سفیمور چندین، تیا

(گروسـه،  اسـت.   دانسـته آنها را بـاج   يریله آن سفرا ارسال داشت که گروسه به تعبیوس به

ق./ 796بـه اقـدام تیمـور در سـال     تـوان  ین مـ از این دسته از ارسـال سـفیرا   )754: 1368

هایی از قبیل منسـوجات، اسـلحه و    م. اشاره کرد که به موجب آن، تیمور پیشکش1392

وو به چین فرستاد و سال بعد، هدایا و  هونگ برايدوستانه  يا ویژه اسب به همراه نامه به

  ) 47: 1372(مظاهري، اي از جانب چین دریافت کرد.  نامه

نکـه  یسـاله، بـدون ا   مور پس از بازگشت از هجـوم هفـت  یا، تین هدایرسال ابا وجود ا

ن کرد. اقـدام بـه   ید، عزم حمله به چیاسایتخت خود سمرقند بیدر پا یش از چند ماهیب

لـو   ونـگ یوو موسـوم بـه    هونگ ینیق. در زمان جانش806ن در سال یه چیعل یلشکرکش

مـور  ین زمان در دربار تیتر از ا شیپ یلین کار، خیصورت گرفت. اما تظاهرات مربوط به ا

ن را یمـور بـا فرسـتادگان چـ    یز تیآم ن رفتار مخاصمهیاز ا یار جالبیان بود. شرح بسینما

او، گزارش کـرده اسـت. او    یمور ـ در سال آخر زندگ یا به دربار تیر اسپانیخو ـ سف یکالو

 يبـه معنـا   یزبان ترک خوانند. تنگوز در یم "تنگوز"ن را یتاتاران امپراتور چ«سد: ینو یم

ان یـ موریان تیـ ز در میـ آم نیتـوه  ین لقبـ یرواج چن) 226: 1344خـو،  ی(کالو». است "خوك"

  .ندادهیورز یان خصومت مینیبا چ آنان در این موقعکه دهنده آن است نشان

ق.). 806ز حضور داشتند (ین نیران چیران بودند، سفیا در ایران اسپانیکه سف یهنگام

 یار حماسین ماجرا را بسیافت خراج آمده بودند. او ایدر يسد که آنها براینو یخو میکالو

ن بـود کـه درصـدد اسـت آنچـه      یآور، ا امیران پین سفیه اتیمور ب پاسخکه دهد  یشرح م
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لـو ـ    یونگ به نظر می رسد هدف)226(همان:ورد. بیابه چین دارد خود شخصاً آن را  یبده

آمـد ایلچیـان و    و جو از علت قطع شدن رفـت  و رسدومین خاقان چین ـ از ارسال سفرا پ 

 ینـ یران چیز سـف یـ مـور ن یدر مجلس بار ت) 47-48: 1372(مظاهري، ارسال هدایا بوده است. 

ا نشـانده شـدند و   یران اسـپان یتر از سـف  نیپائ یگاهیمورد استخفاف قرار گرفتند و در جا

 د کرد بـه خواسـت خـدا   و تهدیدزد، بددل و دشمن خواند ين را مردیمور امپراتور چیت

آن نداشته باشد کـه بـا    ياراین یاز مردم چ ین امر را فیصله دهد که هرگز کسیچنان ا

  (همانجا)  ».دینزد او آ ین درخواستیچن

ن امـر  یـ ا يز بـرا یـ ن يگریل دین، دالیمخاصمه طرف يبرا ییها نهین زمیعالوه بر چن

هم چنین بود. ه براي تیمور هدفی ماجراجویاناز جمله این که تصرف چین ،وجود داشت

تصـرف قلمروهـاي شـرق    و نیـز دخالـت داشـت   يعلت اقتصاد در برنامه حمله به چین

  )  85تا]:  ی(بارتولد، [بداد.هاي حاصلخیز را در اختیار تیموریان قرار مینیسرزم

ن آن دوره به همـراه مبلغـین   یان، مورخین سپاهیجاد شور و شعف جهاد در بیا يبرا

ن، جنبـه جهـادي بدهنـد. صـاحب     یات او در چـ یوري، درصدد برآمدند به عملدربار تیم

هــر دو  )405: 1336، ينــزط(نینــیخ معیالتــوار و منتخــب )45: 1887(یــزدي، کتــاب ظفرنامــه 

الزم به دست آمده بود  یز مذهبینکه دستاویژه ایو اند. به فوق را جهاد دانسته یلشکرکش

ش یدر پـ  يا ، بـا مسـلمانان رفتـار خصـمانه    نیچ یشد که مؤسس سلسله مل یو گفته م

نمونه  يد. برایرس یمور میبه ت يزیآم اً به صورت مبالغهیگرفته است و اخبار مذکور متوال

د، به یوو رس نکه گزارش مرگ هونگیمور در قفقاز بود، ضمن ایق. که ت 802در زمستان 
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صـدهزار مسـلمان را    ک بهانـه کودکانـه،  ین با ید که امپراتور چین خبر رسیهمراه آن، ا

ن یاز سـرزم  یشه مسـلمانان را بـه طـور کلـ    ین برده است و در نظر دارد ریانه از بیوحش

 یمقصـود اصـل  «ن را بهانه قرار داده و نوشته است: ین برکند. صاحب کتاب ظفرنامه ایچ

فـارغ از ایـن   (همانجا) ». ام به فرض جهاد، انتقام اسالم از اهل شرك و عناد باشدیدر آن ق

ها، ظاهراً تیمور در اواخر عمر با ارزیابی ایام حکومت خود، بـه ایـن نتیجـه رسـیده      انهبه

ژه اینکـه کـافران   یـ و بودکه لشکرکشی او بر ضد مسلمانان، اقدام درستی نبوده است، بـه 

خطائی (چینی) اویغور، قلماق و تبت در شرق قلمرو او، همچنان بالتعارض بـاقی مانـده   

گسـترش اسـالم در ایـن     ين، حرکت به چین اقدامی بـرا یبنابرا )39: 1372(خطائی، بودند. 

  مناطق بوده است.

معطل مانـد؛ اگرچـه    یل شروع منازعات داخلیبه دل یمور نقشه لشکرکشیمرگ تبا 

ـ (رد. یـ صـورت گ  ین لشکرکشـ یامرا بالفاصله بعد از مرگ او تالش کردند تا ا : 1887، يزدی

ن ین امر شد و سپاه عـازم بـه چـ   یمانع تحقق ا ین، شروع منازعات داخلیبا وجود ا )477

  متفرق شد.

  

  :روابط ایران و چین در دوره شاهرخ-2

متشـنج شـد و شـاهرخ    اوضاع کشـور  ینیمنازعات جانش در اثرپس از مرگ تیمور،  

ن را معطل گذاشـت  یبه چ یتالش توانست به سلطنت برسد. او لشکرکش هامدتپس از 

علـت   ش آن را ادامه داد.اتیتا آخر حکند و برقرار  با چینيا روابط دوستانه تالش کردو 
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گشـت.   ین، به روحیات شخصـی حکمرانـان دو کشـور بـاز مـ     یران و چیروابط دوستانه ا

ز میـرزا نیـ   نظـامی. شـاهرخ   یگذار بـود تـا پادشـاه    قانون یلو بیشتر پادشاه خاقان یونگ

رفین، جهـت سیاسـت   کدام از طـ  روحیات هیچ طلبی داشت؛ و شخصیت فاضل و آرامش

  ) 48: 1372(مظاهري، کرد.  یهاي خشن هدایت نم خارجی را به اعمال سیاست

ت در یـ و حفـظ امن  ین بر بهبود روابـط بازرگـان  یران و چین دولت ایمحور ارتباط ب 

ن به دربار شاهرخ چهار سال بعـد  یر چین سفیزد. نخست یمرزها و آمد و شد سفرا دور م

ت یو اعـالم تسـل   ين سـفارت، اظهـار همـدرد   ی. هدف از ایدق.) رس811(مور یاز مرگ ت

را از طـرف دربـار    ییایأت، هـدا یـ ن هیمور بود. ایچین به مناسبت درگذشت ت یپادشاه

نکه آنهـا را بـه حضـور    یگر شاهزادگان آورده بود. شاهرخ پس از ایشاهرخ و د ين برایچ

 رسـد بـه نظـر مـی   ) 93: 1383، ي/ سـمرقند 274: 1372(حافظ ابـرو،  اجازه مراجعت داد.  ،رفتیپذ

تـا]:   ی(بارتولـد، [بـ  ن فرستاده اسـت.  یچ يش را به دربار امپراتوریر خویسف،در مقابلشاهرخ 

180  (  

ن به دربار شاهرخ آمد. شـاهرخ دسـتور داد بـه    یاز چ يگریأت دیق. ه 815در سال 

ـ ا) 158: 1383(سمرقندي، ن بستند. یمنت ورود آنان، شهر هرات را آذیم  3ت حامـل  أیـ ن هی

مور ین تیکه ب یروابط سابقهضمن اشاره به ن بود. در نامه اول ینامه از طرف امپراطور چ

(حـافظ ابـرو،   ن وجود داشته است، خواستار ادامه روابط دوستانه شده بودند. یچ يها و خان

ل یـ ن به شاهرخ سفارش کرده بود برادرزاده خـود، خل ینامه، پادشاه چ ایندر  )460: 1372

ن یران چـ ید سفیرسد شا یبه نظر م) 1330:584ر، ی(خواندمت قرار دهد. یرا مورد عناسلطان 
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ل سلطان، بعد از یسلطنت خل يران آمدند، متوجه شدند ادعاین مرتبه که به ایدر نخست

 ين جهت بـرا یبه کشور آنها شده است و از ا یلشکر اعزام یمرگ تیمور موجب پراکندگ

يهـا  ن اقدام در پاسخ محبـت ینکه ایا ایکردند؛  یس مل سلطان احسایبه خل ینیخود د 

له او یالعاده به وس ر فوقین و اعزام سفیچ یندگان زندانینما يل سلطان در مورد آزادیخل

ها و ضرورت مبـادالت   منی راهین نامه، امپراتور چین خواستار ایدر ا چنینهمبوده است. 

بود  ییایفهرست هدا ينامه دوم حاو )160: 1383(سمرقندي، بازرگانی بین طرفین شده بود. 

نوشـته شـده بـود و    1شاهرخ فرستاده بود. نامه سوم بـه خـط راه   ين برایکه امپراتور چ

یک سـال بعـد از ورود اجـازه    ،به هیأت مـذکور (همانجـا) آن مشخص نشده است.  يمحتوا

ر یهـرات و سـمرقند و سـا    ،رازیاز شـ  ینـدگان ین، نمایأت چیبازگشت داده شد. همراه ه

ن نامه ها آن بود ینکته قابل مداقه در ا)181تا]: ی(بارتولد، [بن رفتند. یها به چ نینش شاهزاده

و  یهمان مضمون به زبان ترکـ  نوشته شده بود یکه به زبان و خط فارس يکه هر نامه ا

  (همانجا)افته بود. یز نگارش ین ینیو خط چ ینیو زبان چ یخط مغول

ت داشـت پاسـخ نامـه    یمأمور که بود یخ محمد بخشیأت، شین هیر شاهرخ در ایسف

کـه از شـرق بـه     ین نامه شاهرخ ضمن اشاره به کسانین را به او برساند. در ایپادشاه چ

ز قبـول اسـالم کنـد.    یـ خواهد که او ن ین میاند، از امپراتور چ رفتهیغرب آمده و اسالم پذ

ــمرقندي،  ــول   ) 161-162: 1383(س ــیت مغ ــت شخص ــدس زده اس ــاهري ح ــت مظ ی و حکم

داد، موجـب   یاي نشـان مـ   کنفوسیوس که در مقابل مذاهب دیگر، تسامح قابل مالحظـه 

________________________________________________________
  ان بوده است.یلچیژه ایداند که و یم یراه را خطخط  يسمرقند-1
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(مظـاهري،  رود  یمسلمان شـدن پـیش مـ    يشده است تا شاهرخ احتمال دهد چین به سو

  تواند با این نامه، روند فوق را تسریع کند. یو او م )157: 1372

 موضـوع ، يبرابر با قرن نهـم هجـر  يالدیدر ربع دوم قرن پانزدهم م رسدبه نظر می

ن، ین چـ یمـورخ  واست افتاده اهمیتمخصوص، از  يالعاده و سفرا ندگان فوقیاعزام نما

آن زمـان امپراتـور    یپلماسید یر خط مشییو تغ یاسیاز تحوالت س ین موضوع را ناشیا

اهرخ آمـد.  أت دیگري از چین به دربار شیق. ه 820در سال ) 184تا]:  ی(بارتولد، [بد. ندان یم

، ي(سـمرقند ن فرستاد. یدر بازگشت آنها، اردشیر تواچی را به همراه هیأت مذکور به چ يو

در  یر تـواچ یز وجود داشت. اردشیگ نیب از طرف الغ يا ندهیأت، نماین هیدر ا) 246: 1383

 )230: 1339، یخـواف  یحی(فصن دوباره به هرات بازگشت. یاز چ یأتیق. به همراه ه 822سال 

رزا یراز، نزد میان به شیلچیاز ا یمذکور، قبل از ورود به هرات دو دسته شدند. بعض أتیه

خـوارزم شـدند و در سـال     یملـک راهـ   مالقات شـاه  يبرا یم سلطان رفتند و بعضیابراه

ر، ی(خوانـدم دند یگ رسـ یـ ب وستند و متفقاً در سمرقند به خدمت الـغ یق. همه به هم پ823

م نمودند؛ آنگاه عازم هـرات شـدند. در نامـه    یگ تقدیب به الغیفراوان يایو هدا) 603: 1330

 .شاهرخ اعالم شده بـود  يایان و هدایلچیدن اینکه خبر رسین، ضمن ایپادشاه چ یارسال

د که یبا یبعد م من«درخواست شده بود:  یو دوست یگر حفظ مبادالت بازرگانیبار د يبرا

آمد و شد کنند و منقطـع نباشـند   وسته یان و تاجران پیلچیادت شود و ایصدق محبت ز

  )699: 1372(حافظ ابرو، ». تا مردمان همه به دولت امن و امان به رفاهت باشند
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از هـرات و   ینـدگان یت خود را انجام داد، به همراه نمایأت فوق مأموریپس از آنکه ه

سـنغر ـ پسـر شـاهرخ ـ و      ین شـد. با یق. عازم چـ  822گر در همان سال یسمرقند بار د

گ اسـب  یـ ب أت فرستادند. الغین هیبه همراه ا یندگانیز نمایک ـ حاکم خوارزم ـ ن  مل شاه

ن نقـاش از  یالـد  اثیغ) 347: 1383(سمرقندي، ن فرستاد. یامپراتور چ يرا برا ییباید و زیسف

ن سـفر هـر آنچـه را    یـ ت داشت در ایأت حضور داشت. او مأمورین هیسنغر در ایطرف با

در سـال   يو) 267: 1353، ي(سـمرقند سـنغر بنگـارد.   یبا يند، بدون کـم و کاسـت بـرا   یب یم

ق. به هرات بازگشت و گزارش سفر هیأت ایرانی را ارائه کرد. اهمیت این گزارش در 825

الدین بخشی از تاریخ اجتماعی حاکم بر مسیر عبـور ایلچیـان را    آن بود که خواجه غیاث

نگاري دوره تیموري دربـاره   خانعکاس داد. ارزش این موضوع از جهت خأل موجود در تاری

  ن به طور خالصه شامل این محورها است:یالد اثیتاریخ اجتماعی است. گزارش خواجه غ

هـاي بازرگـانی نیـز از     مسیرهاي عبور ایلچیان کـه معمـوالً مسـیر عبـور کـاروان      -1

ها بوده است. بر این اساس مسیرهاي عبور عبارت بودند از بلخ، سـمرقند، تاشـکند    همان

ام، آشپره، ناحیه بیلغوتو، رودخانه کنگـر، بیابـان یلـدوز، طورفـان (تورفـان)، قصـبه       سیر

اتاصوفی، شهر قامل، عبور از بیابان، قلعه قراول، شهر سکجو، شهر قمجو، شهر صدین فو 

  ) 327ـ335: 1383(سمرقندي، خان بالق. 

در آن توصیف امکانات مادي، آداب و رسوم، معتقدات و تشریفات پـذیرش سـفرا    -2

  شهرها. 
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در تحلیل محتواي این گزارش، از منظر تاریخ روابط خارجی چند نکته حائز اهمیـت  

است. ابتدا اینکه برخالف ایران که در پذیرش میهمانـان خـارجی افـراد واقـع در سـمت      

راست حاکم بر افراد واقع در سمت چپ او از لحاظ موقعیت برتري داشتند، در چین این 

 .هاي سفرا بود موضوع دوم، عدم بازرسی محموله )330:1383(سمرقندي، مسأله برعکس بود. 

سـومین موضـوع    )303: 1372(خطاي نامـه،  شود.  یرسمی که هم اکنون نیز محترم شمرده م

پاسداشت معتقدات مذهبی سفرا بود؛ به طوري که هیأت ایرانی از سجده سلطان، یعنـی  

(سـمرقندي،  بـه خـم شـدن اکتفـا کـرد.      آداب تشریفات باریابی سفرا معـاف شـد و صـرفاً    

داري خـود را مطـرح کـرد و طـرف      همچنین در روز جشن، هیأت ایرانی روزه) 338:1383

(همـان:  شان ارسال نمود.  چینی از اجبار آنها به خوردن امتناع کرد و طعام آنها را به خانه

چـین بـه هیـأت    نهایتاً در روز اول تحویل سال چینی، یک دیوانساالر ایرانی دربـار  ) 333

ایرانی تذکر داد که از پوشیدن لباس سفید خودداري کنند؛ زیرا در چین لباس سفید در 

  )  342(همان:   شد. یعزا پوشیده م

ا یـ کند که: آ یان سؤال میلچین از این بود که پادشاه چیمطلب جالب در آن سفارت ا

یلچـی نـزد قرایوسـف    گویـد قصـد دارد ا   یفرستد؟ و آنگاه مـ  یوسف قراقویونلو مال میقرا

ایـن سـؤال حـاکی از عمـق     ) 840:1380(حـافظ ابـرو،   اورنـد.  یفرستاده از آنجا اسبان خوب ب

ترین نـواحی آن ـ اسـت. خاقـان در      اطالعات خاقان چین از اوضاع ایران ـ حتی از غربی 

کـرد و   یفرستاد با دربارهاي محلی نیز ارتباط برقرار مـ  یهایی که به ایران م اکثر سفارت

  است. نمودهیایایی به این دربارها ارسال مهد
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هـا   که در همه نامـه  يگشت؛ به طور یبازم ين ارتباطات به روابط اقتصادیبخشی از ا

ن رسـماً از شـاهرخ   یق. امپراتـور چـ  830شد. در سـال   ید مین مسأله تأکیبر ا يبه نحو

ـ  )184تـا]:   ی(بارتولـد، [بـ  ت کنـد.  یـ ن حمایتقاضا کرد که از بازرگانان چ از  یاطالعـات فراوان

 ینید دانست که پارچه و ظروف چیست، اما بایشده بین طرفین موجود ن مبادله يکاالها

ان از قـرن پـانزدهم   یـ نیرفتنـد. مصـنوعات چ   ین مبادالت بـه شـمار مـ   یدر ا ییرقم باال

ن مبـادالت  یـ در ا ینـ یشد، به خصوص ظروف چ یبه خارج صادر م ي/ نهم هجريالدیم

شهر  یکیخود را که در نزد يبایز يها کی از کاخیگ یب رفتند. الغ یار مبه شم ییرقم باال

 ینـ ین کرده بـود. مصـنوعات چ  یمز ینیچ يبایآقا ساخته شده بود با مصنوعات ز چوپان

  (همانجا)  ن وارد ماوراءالنهر شده بودند. یج از کشور چیتدر به

هـا وجـود    جشـن  يرکه در منابع این دوره، راجع به برگـزا  یگوناگون يها در گزارش

ان یـ شده است، سـخن بـه م   ینت اماکن استفاده میکه جهت ز ینیچ يها  دارد، از پارچه

از جشـن تولـد    یفیق. توصـ  870ع سال یان وقایر در بیآمده است؛ به طور مثال خواندم

نـت محـل   یز يبـرا  یو روم ینیچ يها  کند که در آن، از پارچه ید میسنغر پسر ابوسعیبا

ل یـ از قب ییهـا  ن، کـاال یـ از ا يجـدا  )83: 1330ر، ی(خواندمتفاده شده بود. جشن اس يبرگزار

ران یـ ن بـه ا یه از چـ یـ واس و ادویان، مشک، لعل بدخشان و الماس، مروارید، ساقه ریپرن

کنـد کـه از    یصحبت م ییها  اقوتین کالویخو از یهمچن) 286: 1344خو، ی(کال. شدمیصادر 

شـده   یها ارسال مـ  گر کشوریا و دیو به اسپانگردیده ن آورده شده و در هرمز سوراخ یچ

  )236(همان:است. 
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ن شاهرخ و دربار چین، مربوط به یب یاسیدرباره روابط س یخیتار يها  ن گزارشیآخر

شـاهرخ بـه هـرات     يکـه بـرا   يا ن سال، در نامهین در ایق. است. امپراتور چ 835سال 

 يهـا  ژه قسـمت یـ بـه و  يمرکـز  يایسـ آ يها ها و شورش فرستد از او به خاطر آشوب یم

هـا خاتمـه داده    ین نـاراحت یـ خواهد که به ا یکند و به جد از او م ین گله میچ يسرحد

  )184تا]:  ی(بارتولد، [بم کرد. یل به شاهرخ تقدیگوـ  یل   ـ  ن نامه را هادمیشود. ا

از منابع تاریخی این دوره، در مورد روابط سیاسی احتمـالی بـین تیموریـان و چـین     

انـد. در ایـن سـال عالءالدولـه پسـر      را ارائه نداده یاند و گزارش ق. سکوت کرده851سال 

بایسنغر پسر شاهرخ که موفق شده بود پس از مرگ شاهرخ در هرات بـه قـدرت برسـد    

فرستد. او در این نامه با اشاره به روابط خوب  یقاآن م مینک اي به امپراتور چین، داي نامه

1370(نـوائی،  تور چین خواستار ادامه آن روابط در عهد خود شده است. بین شاهرخ و امپرا

:280-279  (  

ش برقرار بوده اسـت. امـا روابـط    ین کم و بین طرفیب يقدر مسلم آنکه روابط اقتصاد

 یض پـ یو تعو یاسیل فقدان ثبات سیشود به دل یران مربوط میکه به ا یی، تا جایاسیس

هاي احتمالی کـاهش روابـط دو کشـور در پایـان ایـن       حاکمان، برقرار نبود. ریشه یدر پ

  مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

عالوه بر روابط سیاسی و اقتصادي، روابـط فرهنگـی نیـز بـین طـرفین برقـرار بـود.        

مسلمانانی که از دوره قبل از مینگ در چین سـکونت یافتـه بودنـد در دوره مینـگ بـه      

یدا کردند که بنا بـه گـزارش خطـائی ـ کـه در اواخـر سلسـله        اي از اعتبار دست پ درجه
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تیموري از آنجا دیدار کرده است ـ خاقان را مسلمان کـرده بودنـد و خاقـان چـون اکثـر       

براساس ) 47-48: 1372(خطائی، کرد.  یامرایش کافر بودند از آشکار کردن دین خود پرهیز م

ویند که در زبان چینی به معنـی  گ یم» زین کنگ«همین گزارش، دین اسالم را چینیان 

داند؛ زیرا با این  یدوستی آنان را سیاسی م مظاهري علت اسالم(همانجـا)  دین پاکیزه است. 

  )170:1372(مظاهري، خواستند سلطان مسلمانان و به عبارتی تمام آسیا باشند.  یاقدام م

ی بودند؛ بـه  مسلمانان در چین دوره مینگ در نظام اداري آن کشور داراي مقام واالی

منصب  هفت میر مسلمان از زمان سابق تا این زمان صاحب«یطوري که براساس گزارش

هاي آن میران مسلمان را بر سـایر امـراي خطـاي مقـدم      باشند و دیوانخانه یاند و م بوده

عالوه بر آن، کارگزاران مسلمان در این زمان، در حکم ) 47-48: 1372(خطائی، ». [اند] ساخته

هاي شاه بودند. آنان معادل عنوان ایرانی وکیـل نفـس خاقـان بودنـد کـه       وشچشم و گ

  ) 56: 1372(خطائی، وظیفه حکومت بر ایاالت و دادرسی را داشتند. 

هـاي   شود از گزارش یاست، اما م اطالعات موجود اندكدر حوزه روابط علمی، اگرچه 

پروري ناشی از تقلیـد   علمتاریخی چنین استنباط کرد که جرقه توجه تیموریان به علم و 

و یا در رقابت با چینیان زده شده باشد؛ زیرا با روي کار آمدن سلسـله مغـولی یـوآن در    

چین، رسم حمایت از علما و دانشمندان برافتاد، یعنی همان اتفاقی که در ایران رخ داده 

 گیري قدرت، بار دیگر بـه احیـاي ایـن سـنت اقـدام      دست بود و شاهان مینگ پس از به

نگـاري   نویسـی، داسـتان منثـور و تـاریخ     هاي بزرگی در احیـاي نمایشـنامه   کردند و قدم

احیاناً تیموریان در توجه خـود بـه علمـا و    ) 561، 566، 574، 577، 596: 1367(جرالد، برداشتند. 
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اي  دوستی موجود در ایران، از جنبـه رقـابتی ـ پدیـده     هاي علم هنرمندان، عالوه بر زمینه

ایـن  اند کـه   وره بین دربارها کامالً رایج است ـ نیم نگاهی به چینیان داشته که در این د

  است. تربررسی دقیق امر مستلزم

  

  ب:کاهش روابط ایران و چین در دوره تیموري

اشاره شد، روابط ایران و چین از اواخر دوره حکومت شاهرخ بـه قـدري    به طوري که

رسد در  یذکر پیدا نکرده است. به نظر م افت که در منابع این دوره، محلی برايیکاهش 

  اند: این کاهش روابط، عوامل زیر نقش داشته

  

علل سیاسی -1

دست آورند. در  باً به طور همزمان توانسته بودند استقالل خود را بهین تقریران و چیا

) 88: 1364(نـوایی،  نـگ (درخشـان)   یم یق. توسط سلسله ملـ 770ن اقدام در سال ین ایچ

) 531: 1365(گروسـه،  وو است  ملقب به هونگ» وآجایجو«گذار آن  انین بنینخست انجام شد.

ر و دهقان متولد شد. او پس از آنکه خانواده خـود  یفق يا م. در خانواده1328که در سال 

ان یپرداخت و سرانجام به شورش یو راهزن یی، گدایاز دست داد به چوپان یرا براثر قحط

» نـانکن «جست و باالخره با تصرف  يگران برتری، بر دوست و با تصرف مناطق حساسیپ

نگ بـود و بعـدها پکـن    یتخت سلسله مین شهر در ابتدا پایتخت خود قرار داد. ایآن را پا

هـا از   نـگ یت میـ تخت به پکـن، تبع یبا انتقال پا) 523ـ524: 1367(جرالد، آن را گرفت.  يجا
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ن یامـد چنـ  یپ) 523(همـان:  د. شتر شیبود، ب ییاست سلسله تانگ که مبتنی بر جنگجویس

ن ین بـود. بنـابرا  ینگ به در دسـت داشـتن قلمـرو سـابق چـ     ی، عالقه خاندان میاستیس

 يشتریها با عالقه ب ینیشد که چ ین تصور میران، چنیان در ایموریهمزمان با حکومت ت

 اما در عمل، این گونه نبود و آنـان  .مشترك خود را با تیموریان دنبال کنند يامور مرزها

 یستیرا با یتوجه ین بیخود در غرب نداشتند. علت ا یاي به خروج از مرزهاي اصل عالقه

ز یـ ان نینیچ یاز طرف) 320:1376(فرانک، ا جستجو کرد. یق دریشان از طراجاتیدر رفع احت

م. بـه دنبـال بازگشـت از    1425نـگ کـه در سـال    ین پادشـاه م یلو ـ سـوم   ونگیپس از 

ن پادشـاهان  یـ ت شـدند. ا یکفا یت ـ گرفتار پادشاهان ب به مغولستان درگذش یلشکرکش

ن رونـد منجـر بـه اخـتالل در امـور      یـ ان در دربـار شـدند و ا  یسرا ساز نفوذ خواجه نهیزم

ن، پادشاه را بر آن داشت تا به مغولستان یج به نام وانگ ییسرا د. خواجهیگرد يکشوردار

ان یـ کسـت بـه منزلـه پا   ن شیـ ن نبرد شکست خوردند و ایان در اینیکند. چ یلشکرکش

د و مغـوالن تـا   یسرا به قتل رسـ  ر و خواجهیل مغول بود. پادشاه، اسینگ بر قبایم يبرتر

ان را در برابـر مغـوالن از   یـ نیاسـت چ ین شکسـت، س یـ ر شـدند. ا یپکن سراز يها دروازه

ان به غـرب قلمـرو   ینیچ یتوجه است، کمین سیجه ایل کرد و نتیتبد یبه تدافع یتهاجم

  )  536-:1367537(جرالد، ز در آن جهت قرار داشتند، بود. یان نیورمیخود که ت

 يهـا  استی، بزرگ شده بود. او با اتخاذ سینگ در گمنامیز همانند سلسله میمور نیت

ت یـ ن او در سـمرقند حاکم یکه در آن موقـع بـر سـرزم    ییح در برابر مغوالن جغتایصح

 ینظـام  يرویاً موفق شد با اتکاء بر نتیابد و نهایدست  ییداشتند، توانست به مناصب باال
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دا کنـد و  یمنطقه در ماوراءالنهر به استقالل دست پ یاسیط سیو استفاده مطلوب از شرا

متمرکز بود، به تصرف درآورد. او در  ین موقع فاقد حکومتیران را که در ایبه دنبال آن، ا

جـا بـه    در همـه ک و هنـد نمـود و   یـ ، ممالیبا دولت عثمـان  ییها ادامه فتوحاتش، جنگ

سـال شـروع    -ق.  761ها کـه از سـال    ن مشغلهیافت. ایدست  يریچشمگ يها يروزیپ

ن سال عمـر او  یق.، آخر807آغاز شده بود، تا سال   -هاي سیاسی در ماوراءالنهر فعالیت

ن یکـه در آخـر   ینماند. لذا در حـال  ین باقیتوجه به چ يبرا ین مجالیافت؛ بنابرایادامه 

ن مشغول بود، در شهر اترار چشم از جهان فرو بست. به یات چیرك عملسال عمر به تدا

پـا خاسـت و بـراي     بـه  يو یدر سراسـر قلمـرو اصـل    ینیدنبال مرگ او، منازعات جانشـ 

  جانشینانش فرصتی در پیگیري اهداف او از لشکرکشی به چین باقی نماند.

مـور  یر تیشمشـ است اتکـاء بـه   ینان برجسته او، سیکار آمدن جانش ين با رویهمچن

تري یافت. امـا   بازگشت و دیپلماسی نقش مهم يعمالً به سمت مذاکره و حسن همجوار

هـا همسـایگان تیموریـان     رفـت، دیگـر چینـی    یمشکل این بود که هرچه زمان جلوتر م

شدند تا تیموریان با آنان رابطه داشته باشـند؛ زیـرا در میـان آنـان، دولـت       یمحسوب نم

تان دوبـاره احیـاء شـده بـود و بـا مـرگ تیمـور در اندیشـه         مغولی در سـرزمین مغولسـ  

برداري از اوضاع برآمده بودند؛ چنانچه به روایت ابن عربشاه چون خبر مـرگ تیمـور    بهره

    )260: 1339(ابن عربشاه، را شنیدند به خونخواهی برخاستند. 

 تـرین شـهرهاي   هاي بعد، مغوالن موفق شدند شهر کاشـغر را کـه از نزدیـک    در سال

تیموري به آنان بود تصـرف کننـد. دولـت تیمـوري از اواخـر دوره حکومـت شـاهرخ بـا         
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کارگیري سیاست حمایت از مخالفان سیاسی مغولستان، بـه زحمـت توانسـت مواضـع      به

کارگیري  ق. به873ها حفظ کند. با مرگ ابوسعید تیموري در سال  خود را در برابر مغول

ار با بروز اختالف در میان فرزندان ابوسـعید، ایـن   این سیاست نیز متوقف شد؛ زیرا این ب

بـه   )145: 1383(دوغـالت،  کـرد.   یخان جغتایی بود که از آنان علیه یکدیگر استفاده م یونس

هر حال، ظهور یک دولت پر دردسر در مسیر تیموریان به چین، مانع توجه این دولت به 

  شد. یچین م

  

  علل تجاري -2

رغـم   یرا علیبود؛ ز یاسیتر از اوضاع س متفاوت ياع قدر، اوضيدر موضوع عالئق تجار

بـه جـاده    يازیـ ا نیـ ق دریـ خود از طر يتجار يازهاین به علت برطرف کردن نینکه چیا

هـا   ینیچ )47: 1372، ي(مظاهرران همچنان پابرجا بود. یاز در این نیشم نداشت، ایابر ینیزم

روابـط   يجه آن عمدتاً کنـد یکه نتاعمال نمودند  ی، مقررات خاصيازین ین بیبه دنبال ا

ر یـ را دا يار مـؤثر یخـود نظـارت بسـ    يها در مرزها ینیران بود؛ از جمله چیبا ا یبازرگان

ز جز در کسوت سـفیر قـادر   یها ن ینین ممنوع شدند و چیکردند. بازرگانان از ورود به چ

ا یـ هـرات   ن به مقصد سـمرقند، یکه از چ ییها ن کاروانین نبودند؛ بنابرایبه خروج از چ

ن موضـوع، بازرگانـان   یا) 29: 1372، ي(مظاهرداشتند. » سفارت«رفتند، همه نشان  یز میتبر

ر، وارد یبا دولت واداشت. آنان ناچار شـدند بـه صـورت خـادم سـف      یرا به همدست یرانیا
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تش از پنجـاه تـا   یـ ر بر حسب اهمیکه هر سف يبه طور) 822: 1380(حافظ ابرو، ن شوند؛ یچ

  )31، 1372، ي(مظاهرن در خدمت داشت. پانصد بازرگا

ر بـه  یخدمتکار اجازه داشتند همـراه سـف   10، فقط ینین چیکه بنا بر قوان ییاز آنجا

ـ  یچو واقـع در دروازه چـ   ر بازرگانان در شهر کانیپکن بروند، الجرم سا  ین از سـمت غرب

 یرفت خـوب  برونن راهکارها اگرچه یا) 35(همان: پرداختند.  یماندند و به تجارت م یم یباق

تجـارت   يخود موجـب کنـد   يبود، اما در جا ینیمقرر چ يها تیشکستن محدود يبرا

ز طـول  یتا دو سال ن یر که گاهیت سفیرا بازرگانان ناچار بودند تا انجام مأموریشد؛ ز یم

سـمرقندي از ایـن    )33(همـان:  چو منتظر باشند و اجازه خروج نداشـتند.   د درکانیکش یم

  ) 331: 1383(سمرقندي، نماید.  یکند و آن را اولِ خطا معرفی م ید مشهر به سکجو یا

گشود و  یگر به تجارت جهانید يا ق دریا دروازهین از طرینکه چیرغم ا ی، علیاز طرف

تیموریـان  ) 543-1367:544(جرالـد،  دا کردند، یز راه پیج فارس نیانوردان تا خلین دریا یحت

خـود را   يات اقتصادین، حیا غفلت کردند. بنابرایدرخود از  یسنت يها همچنان در قالب

شم جستجو نمودند و این امر موجب نیاز ایران به چین و یابر ینیصرفاً در رونق جاده زم

  توجهی چین به ایران بود. بی

شـم  یاز جـاده ابر  ینیتجارت زم يایبه اح يشتریان عالقه بیرانیدر چنین شرایطی، ا

سـمرقند   )319: 1376(فرانـک،  برده بـود.   یا پیآس يسراسرمور به ارزش تجارت یداشتند. ت

بود کـه   ییز نقطه ورود تمام آنهایرفتند و ن ین میبود که به چ ییها مت کاروانینقطه عز

ن ینانش ایمور و جانشینش موجب شد در تمام طول حکومت تین بیآمدند. ا ین میاز چ
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از  یکـ ی) 210ــ 211: 1376لـد،  (بارتوبمانـد.   یبـاق  يک مرکـز بـزرگ تجـار   یـ شهر به عنوان 

کـه دروازه   ين بود، به طـور یها به دنبال تجارت با آن بودند چ يکه سمرقند ییکشورها

  )210-211: 1366(بارتولد، ن معروف بود. یآن به دروازه چ یشرق

ن کـاروان  یز با چند هفته فاصله، چندیی، هر ساله مقارن پایخیتار يها بنا بر گزارش

ن یبـه چـ  » شـم یدربنـد دروازه  «ق یـ ز چنـد صـد تـاجر از طر   ک مرکـب ا یـ هر یاسالم

ان ییـ ن رو اروپایدند. البته همه آنها در کسوت سفرا و همراهانش بودنـد و از همـ  یرس یم

  )32، 1372، ي(مظاهردادند.  یندگان موهوم پادشاهان مسلمانان نسبت میآنها را به نما

ن راه یـ یان داشت، هرگـز ا شم براي حکومت تیموریکه جاده ابر یتیبا وجود همه اهم

در  ین اتفاق معلول چند عامـل بـود کـه وقتـ    یافت. ایت سابق خود را باز نیمقام و موقع

گذارنـد کـه از جملـه آنهـا      ین مسـأله مـ  یبر ا یرات محسوسیشوند تأث یکنار هم واقع م

قـاآن بـا مقـررات     يشم که از عهـد قـوبیال  یر جاده ابریت در مسیت بود. امنیموضوع امن

 ین جاده رخت بربسته بـود. دوره صـلح مغـول   ین زمان از ایغول برقرار بود، در اسخت م

ان یمور در ماوراءالنهر پایت يمقارن تاجگذار یعنیم. 1368ک قرن دوام در سال یپس از 

بود که  يمتعدد یمغول يها عمدتاً معلول حکومت ین ناامنیا) 1376:283(فرانک، افته بود. ی

مور در تمـام طـول   ین قرار داشتند. تیران و چیا یرتباط بازرگانر ایدر ترکستان و در مس

 یر اقامت مغوالن قدمیشم در مسیراه ابر یمنیا يافت که برایات خود، فرصت آن را نیح

ن در منطقـۀ واقـع در   یابند. بنـابرا ین مهم دست یز نتوانستند به اینانش نیبردارد. جانش

 )272: 1372، ي(مظـاهر د سـه مـاه راه بـود.    شم) که حـدو ین (دروازه ابریشرق سمرقند تا چ
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ن یـ ت ایـ حفـظ امن  يچ اتحادي برایوجود داشتند که ه يپراکنده و متعدد يها حکومت

  آمد. یش نمین آنان پیراه در ب

ن راه یـ ت ایـ که اتخاذ کـرده بـود بـه امن    ییایدر ياست اقتصادیز با سین نیدولت چ

تر به آن اشاره شد دست  شیوالن که پژه شکست آنان از مغیداد. به و ینشان نم یاهتمام

ت یـ ن راه اهمیـ ت ایـ امن ير کوتاه کرده بود. آنان نه تنهـا بـه برقـرار   ین مسیآنان را از ا

ـ انتظار داشتند که بـه ا  يموریدادند، بلکه از دولت ت ینم د. چنانچـه  یـ ن امـر اقـدام نما  ی

ن رفته یه چب یاسیأت سیک هین نقاش که در دوره حکومت شاهرخ به همراه یالد اثیغ

آوردن اسـب   يگفته بود قصد دارد برا یرانیأت این به هیکند: امپراتور چ یبود، گزارش م

ا یجان بفرستد، لذا از آنان سؤال کرده بود که آیونلو در آذربایوسف قراقویبه نزد قرا یلچیا

وجود دارد؟ آنان جواب داده بودند که اگر حکـم شـاهرخی باشـد، امنیـت      یمنیدر راه، ا

ن یرا همـ یت وجود نداشت؛ زین بود که امنیت ایاما واقع )841: 1380(حافظ ابرو، د دارد. وجو

و در بازگشت، چنـدین بـار بـه علـت      )328:1383(سمرقندي، ن یأت در هنگام رفتن به چیه

  )272-1372:273، ی(خطائش شد. یناامنی دچار اضطراب و تشو

واقـع در   يشهرها ياقتصاد یوانشم، ناتیر جاده ابریتجارت در مس يگر کندیعامل د

ن یرا رؤسا و سالطینداشتند؛ ز یت خوبی، وضعیاسین شهرها متأثر از اوضاع سیآن بود. ا

واقـع در قلمـرو خـود هجـوم      يبـه شـهرها   یل صحراگرد در ضمن منازعـات داخلـ  یقبا

يها دست به دست شدن )548: 1368(گروسه، پرداختند.  یبردند و به نهب و غارت آنها م یم

 .داد یل مـ یـ تقل یشبرد تجـارت خـارج  یپ يها توان تجار را برا ن غارتیمتناوب و تکرار ا
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ک روز، دل بر اطاعـت سـه پادشـاه نهادنـد.     یق. مردم هرات در 861مثال در سال  يبرا

ه یان با فتح قسـطنطن ین میدر ا) 69: 1330ر، ی/ خواندم1373:1192رخواند، ی/ م345، [بی تا]: ي(غفار

، ی(نوائش آوردند ین پیکه آنان در برابر تجارت اروپا و مشرق زم يو سد ینبه دست عثما

شـد،   یبـزرگ مـ   يبـه بازارهـا   یشم که منتهیر جاده ابریک بخش از مسیدر  )107: 1366

ـ     یش آمد که نتیپ یانقطاع المللـی بـه    نیجه آن، سـقوط گـردش تجـارت از بازرگانـان ب

  )  320: 1376(فرانک، بود.  یبازرگانان محل

ن اگرچـه در سـطح   یران و چیا يهاي ذکر شده، روابط تجار تیا وجود همه محدودب

 ییکاالهـا  یار متنوع بود. برخیرد و بدل شده، بس ينازل، همچنان برقرار بود، اما کاالها

(سـمرقندي،  شد، عبارت بودنـد از اطلـس، کمخـا، ترغـو، چینـی آالت       ین وارد میکه از چ

یو مـس، کاشـ   ی، مفرغـ ی، آالت چـدن ییاهان داروی، گ)294، 1376(فرانک، ، طال )246:1383

و  یچـ یا قیـ ، سـوزن  یچدن يها تابه یگ و ماهی، ديفوالد يها نهیآ) 46-47: 1372، ي(مظاهر

(همان: ا فندك) و کاغذ. یت یه به کبریشب يزیهاي مرغوب (چ زن ، آتشيفلز يها سوهان

) 246:1383(سـمرقندي،  ند از: اسب، رفت عبارت بود ین میران به چیکه از ا ییکاالها) 19-18

برخـی کاالهـا نیـز جنبـه     ) 43-1372:47(مظـاهري،  . یو کرکـ  یپشم يها شم، نقره، پارچهپ

شد؛ براي مثال از چین، شُـنقار کـه    یتشریفاتی داشت و بین حکام دو دربار رد و بدل م

از ایران، شیر و  )246:1383(سمرقندي، شده است  ینوعی پرنده شکاري بود به ایران ارسال م

  )265(همان: شده است.  یو یوزپلنگ به چین فرستاده م
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  نتیجه

تیموریان و چینیان در ابتدا به دنبال روابط گسـترده عهـد مغـول، ارتباطـات نسـبتاً      

گر داشتند، اما با گذشت زمان، که دولت چین رویکرد خود را در تجـارت  یکدیبا  یفراوان

ینی به راه دریایی تغییـر داد، در مسـیر ایـن ارتبـاط     خارجی از تأمین مایحتاج از راه زم

هاي خود از مسیر دیگر به مسـیر   موانعی ایجاد شد؛ زیرا اوالً چینیان با توجه به رفع نیاز

سنتی که تیموریان نیز در امتـداد آن قـرار داشـتند، نیـازي نیافتنـد. از طرفـی آنـان از        

پوشـیدند و حاضـر بـر حاکمیـت     مغولستان که در مسیر این ارتباط قرار داشـت، چشـم   

هایی از ترکستان کـه در   مستقیم آن نشدند. این مسأله موجب شد در مغولستان و بخش

هـاي محلـی و گـاهی زودگـذر      ها نبود، حکومـت  ن دولتیک از ایحاکمیت مستقیم هیچ

تشکیل شود و در مسیر ارتباط تیموریان با چین ایجـاد اخـتالل نماینـد. برخـی عوامـل      

فتح قسطنطنیه و ایجاد مانع در انتهاي مسیر جاده ابریشم و مشکالت داخلی دیگر نظیر 

  د.یها، مزید بر علت شد و روابط طرفین را به حداقل رسان این حکومت
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  منابع و مآخذ

، ترجمه: محمدعلی نجاتی، تهران: بنگاه آور تیمور زندگی شگفت)، 1339ابن عربشاه (

  .ترجمه و نشر کتاب

  ، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.ترکان در ایران)، 1385اشپولر و دیگران (

، ترجمـه: حسـین احمـدي پـور     الغ بیگ و اوضاع زمـان وي تـا]،   [بی یلیبارتولد، واس

  تهران: چهر.

  ، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: انتشارات آگاه.ترکستان نامه)، 1366ــــــــــــــ (

، ترجمه: دکتر غفار حسـینی  هاي آسیاي مرکزي تركتاریخ )، 1376ــــــــــــــ (

  تهران: توس.

، ترجمـه: اسـماعیل دولتشـاهی، تهـران:     تاریخ فرهنـگ چـین  )، 1367جرالد، فیتـز ( 

  علمی و فرهنگی.انتشارات 

، به تصحیح: سید کمال سـیدجوادي، تهـران:   زبده التواریخ)، 1372حافظ ابرو، نوراهللا (

  نشر نی. 

 :، به تصحیح: سید کمال سـیدجوادي، تهـران  زبده التواریخ)، 1380(حافظ ابرو، نوراهللا

  ارشاد اسالمی.

، به کوشش: ایـرج افشـار، تهـران: مرکـز اسـناد      نامه خطاي)، 1372خطایی، علی اکبر (

  فرهنگی.

  ، تهران: کتابخانه خیام.حبیب السیر)، 1330خواند میر، غیاث الدین (

تهران: ،ی، دائره المعارف فارسمصاحبدایره المعارف )، 1380(نیمصاحب، غالمحس

  ریرکبیام

، به تصحیح: عباسقلی غفاري فرد، تهران: تاریخ رشیدي)، 1383دوغالت، میرزا محمد (

  میراث مکتوب.

، بـه اهتمـام:   مطلع سعدین و مجمـع بحـرین  )، 1383سمرقندي، کمال عبـدالرزاق ( 

  عبدالحسین نوائی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

، بـه همـت: عالمـه قزوینـی، تهـران:      تـاریخ جهـان آرا  تـا]،   ی احمد [بـی غفاري، قاض

  کتابفروشی حافظ.
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  ترجمه: محسن ثالثی، تهران: سروش.جاده ابریشم، )، 1376فرانک، آیرین و همکاران (

، بـه تصـحیح: محمـود فـرخ، مشـهد:      مجمل فصیحی)، 1339فصیحی خوافی، احمـد ( 

  کتابفروشی باستان.

نیا، تهـران:   ، ترجمه: مسعود رجبخوکالويسفرنامه)، 1344(الوسکالویخو، روي گنز

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، ترجمـه: عبدالحسـین میکـده، تهـران:     امپراطوري صحرانوردان)، 1368گروسه، رنه (

  علمی و فرهنگی.انتشارات 

  ، ترجمه: رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر.چنگیز خان)، 1381لمب، هارولد (

، ترجمـه: ملـک ناصـر نویـان، تهـران: مؤسسـه       جاده ابریشـم )، 1372مظاهري، علی (

  مطالعات فرهنگی.

، تهذیب و تلخیص: عباس زریاب خویی، تهران: روضه الصفا)، 1373میر خواند، محمد (

  انتشارات علمی.

، بــه تصــحیح: ژان اوبــن، تهــران: منتخــب التــواریخ)، 1336نطنـزي، معــین الــدین ( 

  کتابفروشی خیام.

  ، به تصحیح: مولوي محمد، کلکته.ظفرنامه)، 1887الدین علی (یزدي، شرف 

، تهران: انتشارات بنگـاه  اسناد و مکاتبات تاریخی ایران)، 2536نوایی، عبد الحسین (

  ترجمه و نشر کتاب.

علمـی  انتشارات تهران: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، )، 1370ــــــــــــــــــ (

  و فرهنگی.

، تهران: موسسـه نشـر   ایران و جهان از مغول تا قاجاریه)، 1364ــ (ــــــــــــــــ

هما.
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فصلنامه تاريخ روابط خارجي 


سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 50 ـ 25

روابط تيموريان و چين 


در نيمه اول قرن نهم هجري (

_______________________ مسعود بيات ((

چكيده

با خروج تيمور از ماوراءالنهر، روابط خارجي وي در غرب قلمروش به صورت قابل ملاحظهاي فزوني گرفت؛ به طوري که ايران در دوره تيموریان، با اسپانيا در غربيترين نقطه اروپا نيز ارتباط سياسي برقرار کرد، اما در ناحيه شرق، اين ارتباط نسبت به حکومت قبل از او، يعني مغولان، کاهش چشمگيري يافت. در سالهاي آخر حکومت تيمور که وي درصدد برآمد چين را تصرف نمايد، به نظر ميرسيد روابط طرفين ضمن تغيير در اهداف به صورت گستردهاي افزايش يابد، اما اين مهم به سبب مرگ او محقق نشد. جانشينان تيمور به علت فقدان نظام جانشيني منظم به جان هم افتادند و مدعيان بسياري در قلمرو متصرفي آنان براي بهدستگيري قدرت، ظهور کردند. بخش عمدهاي از تلاشهاي اين مدعيان، صرف تثبيت قدرتشان شد و اين اقدامات، آنان را از توجه به روابط خارجي بازداشت. از طرفي در اين زمان، حدود ايران نسبت به دوره تيمور کاهش يافت و قدرتهاي محلي جديدي در مرزهاي ايران ظهور کردند و مانع روابط با همسايگان بزرگ پيشين شدند. چين نيز از اين قاعده مستثني نبود. زيرا تجديد قدرت مغولان در سرزمين سابق جغتائيان ـ واقع در مسير ارتباطي ايران و چين ـ و برخي عوامل بازدارنده داخلي در چين و ايران، مانع رونق روابط سياسي و تجاري طرفين شد. اين مقاله ميکوشد ضمن توصيف روابط ايران و چين، علل و زمينههاي کاهش روابط آنها را بررسي کند. روش تحقيق در اين مقاله، تاريخي و مبتني بر توصيف و تحليل وقايع است. 


واژگان كليدي: روابط خارجي، ايران، چين، تيمور، شاهرخ، تيموريان.

مقدّمه

چين مملكتي در شرق دور است كه نام آن در منابع تاريخنگاري اسلامي با اسامي مختلفي آمده است. لفظ چين، امروزه شامل چين شمالي و چين جنوبي است، اما در گذشته منظور مسلمانان از آن، همان چين شمالي بود. (بارتولد، 1376: 104) آنان براي چين جنوبي از لفظ ماچين استفاده ميکردند (همانجا/ سمرقندي، 1383: 158) خطا يا ختا نام ديگر چين شمالي است که پس از تسلط قوم ختا (خطا) بر چين شمالي از اواخر قرن سوم هجري، مأخوذ از نام آنها به چين شمالي اطلاق شده است. (مصاحب، 1380: 883) ختن، واژه مشابه ختا، نام شهري در ترکستان شرقي بوده و داخل در قلمرو اصلي چين محسوب نميشده است. (بارتولد، 1376: 104) چينيان نيز ايرانيان را «تات سين» که به معني کشور دور دست است ميناميدند. (لمب، 1381: 102) 

ايران و چين از گذشته بسيار دور ـ که شايد بتوان آغاز تاريخي آن را مربوط به دوره اشكانيان دانست ـ ارتباط سياسي و بازرگاني با همديگر داشتهاند. نام جاده ابريشم، كه ابتداي آن از چين بود، همواره بيانگر قدمت اين رابطه بوده است.

پس از ورود اسلام به ايران، خاصه در دوره مغول، اين ارتباط بيشتر از گذشته شد. بسیاری از سیاستهای امپراطوری مغولان خصلت بین منطقه ای داشت و از این رو زمینهای لازم برای ارتقاء مناسبات بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی بین چین و قلمروهای واقع در غرب آسیا، از جمله ایران را فراهم میآورد.

پس از مرگ ابوسعيد ايلخان و ظهور تعدادي از حکومتهاي محلي در ايران، روابط ايران و چين کاهش يافت؛ به طوري که گزارشهای ناچیزی در این خصوص به دست میآید. تيمور دوباره سرزمينهای وسيعي را از حدود سيحون تا مديترانه تحت سلطه خود درآورد و بار ديگر مناسبات سياسي و تجاري پيشين برقرار شد. حکومت چين، تيمور را که از ماوراءالنهر برخاسته بود، يک خان جغتايي تابع تصور ميکرد و انتظار داشت او مانند خوانين سلف خود، پيوسته ايلچياني با تحف چشمگير اعزام دارد و متقابلاً مورد تأييد قرار گيرد. تصور تابعيت اميران تيموري از چين در طول روابط طرفين، هرگز فروکش نکرد و چينيان در عهد شاهرخ نيز ادعاهاي مشابهي را تکرار کردند.

اين ادعا نزد تیموریان ايران مورد تأييد واقع نشد و آنان به موضوع روابط با چين از اين منظر نگاه نميکردند. اما علل و عواملي چند آنان را با چين مرتبط ميساخت که يکي از آنها ارتباط اقتصادي بود. ايران در دوره تيمور، در حکم دروازه عبور کالاهاي مغربزمين و مشرقزمين بود و از اين نقش، درآمدهاي گوناگوني کسب ميکرد و نميتوانست از اين منابع چشمپوشي کند. در حالی که چين به علت گشايش راه دريايي به جاي راه زميني، راه خروج ديگري به جز جاده ابريشم، براي کسب درآمد پيدا کرده بود و در نتيجه نياز چنداني براي برقراری ارتباط بازرگاني و سياسي با ايران در سیاست آن کشور دیده نمیشد.


با آن که از نظر اقتصادي تیموریان ایران نیازمند برقراری روابط با چین بودند، عوامل بازدارندهاي مانع روابط دو جانبه ميشد که يکي از مهمترين آنها استمرار جنگهاي داخلي در ایران و رفع انحصار تسلط حکومت مرکزی ايران بر راههاي تجاري بود. با ظهور حکومتهایی چون آققويونلوها و قراقويونلوها و تجزيه خاننشينهاي دشت قبچاق و عدم تابعيت آنها از حکومتهای ايران و قدرتگيري خانان مغول جغتايي، ديگر تیموریان ايران نميتوانستند نقش انحصاري در مديريت راه ابریشم ایفا نمایند. اين امر امکانات اين کشور را براي گسترش روابط با چين از بين ميبرد. 

پژوهشهايي که تا کنون درباره روابط ايران و چين صورت گرفته است بیشتر به كليت موضوع توجه داشتهاند. اين مقاله ميكوشد روابط ايران و چين را با تمركز بر دوره تيموري مورد بررسي قرار دهد.

الف: روابط ايران و چين

1- در عهد حکمرانی تيمور:

هونگوو ـ بنيانگذار سلسله مينگ ـ پس از تصرف چين شمالي به مركزيت پكن سفيري به خانات آسياي مرکزي فرستاد و از آنان خواست که همانند جانشينان سلاطين چنگيزخاني که از چين اطاعت ميکردند، آنان نيز به وي اظهار اطاعت کنند. خانهاي جغتايي با امراي دوغلات بلافاصله اظهار اطاعت کردند، اما زماني که سفير وي به سمرقند رسيد، ابتدا زنداني شد و بعد از تفحصهاي گوناگون آزاد گرديد. با وجود اين، تيمور چندين بار سفيراني به دربار چين فرستاد و در هر نوبت، هدايا و تحفي بهوسيله آن سفرا ارسال داشت که گروسه به تعبيري آنها را باج دانسته است. (گروسه، 1368: 754) از اين دسته از ارسال سفيران ميتوان به اقدام تيمور در سال796ق./ 1392م. اشاره کرد كه به موجب آن، تيمور پيشكشهايي از قبيل منسوجات، اسلحه و بهويژه اسب به همراه نامهاي دوستانه برای هونگوو به چين فرستاد و سال بعد، هدايا و نامهاي از جانب چين دريافت كرد. (مظاهري، 1372: 47) 

با وجود ارسال اين هدايا، تيمور پس از بازگشت از هجوم هفتساله، بدون اينکه بيش از چند ماهي در پايتخت خود سمرقند بياسايد، عزم حمله به چين کرد. اقدام به لشکرکشي عليه چين در سال 806ق. در زمان جانشيني هونگوو موسوم به يونگلو صورت گرفت. اما تظاهرات مربوط به اين کار، خيلي پيشتر از اين زمان در دربار تيمور نمايان بود. شرح بسيار جالبي از اين رفتار مخاصمهآميز تيمور با فرستادگان چين را کلاويخو ـ سفير اسپانيا به دربار تيمور ـ در سال آخر زندگي او، گزارش کرده است. او مينويسد: «تاتاران امپراتور چين را "تنگوز" ميخوانند. تنگوز در زبان ترکي به معناي "خوک" است». (کلاويخو، 1344: 226) رواج چنين لقبي توهينآميز در ميان تيموريان نشاندهنده آن است که آنان در این موقع با چينيان خصومت ميورزيدهاند.

هنگاميکه سفيران اسپانيا در ايران بودند، سفيران چين نيز حضور داشتند (806ق.). کلاويخو مينويسد که آنها براي دريافت خراج آمده بودند. او اين ماجرا را بسيار حماسي شرح ميدهد که پاسخ تیمور به اين سفيران پيامآور، اين بود که درصدد است آنچه بدهي دارد خود شخصاً آن را به چین بیاورد. (همان:226) به نظر می رسد هدف يونگلو ـ دومين خاقان چين ـ از ارسال سفرا پرسوجو از علت قطع شدن رفتوآمد ايلچيان و ارسال هدايا بوده است. (مظاهري، 1372: 48-47) در مجلس بار تيمور نيز سفيران چيني مورد استخفاف قرار گرفتند و در جايگاهي پائينتر از سفيران اسپانيا نشانده شدند و تيمور امپراتور چين را مردي دزد، بددل و دشمن خواند و تهدید کرد به خواست خدا چنان اين امر را فيصله دهد که هرگز کسي از مردم چين ياراي آن نداشته باشد که با چنين درخواستي نزد او آيد». (همانجا) 

علاوه بر چنين زمينههايي براي مخاصمه طرفين، دلايل ديگري نيز براي اين امر وجود داشت، از جمله این که تصرف چین هدفی ماجراجویانه برای تیمور بود. هم چنین در برنامه حمله به چین علت اقتصادي نیز دخالت داشت و تصرف قلمروهای شرق سرزمینهای حاصلخیز را در اختیار تیموریان قرار میداد. (بارتولد، [بيتا]: 85) 

براي ايجاد شور و شعفِ جهاد در بين سپاهيان، مورخين آن دوره به همراه مبلغين دربار تيموري، درصدد برآمدند به عمليات او در چين، جنبه جهادي بدهند. صاحب کتاب ظفرنامه (يزدي، 1887: 45) و منتخبالتواريخ معيني (نطنزي، 1336: 405) هر دو لشکرکشي فوق را جهاد دانستهاند. بهويژه اينکه دستاويز مذهبي لازم به دست آمده بود و گفته ميشد که مؤسس سلسله ملي چين، با مسلمانان رفتار خصمانهاي در پيش گرفته است و اخبار مذکور متوالياً به صورت مبالغهآميزي به تيمور ميرسيد. براي نمونه در زمستان 802 ق. که تيمور در قفقاز بود، ضمن اينکه گزارش مرگ هونگوو رسيد، به همراه آن، اين خبر رسيد که امپراتور چين با يک بهانه کودکانه، صدهزار مسلمان را وحشيانه از بين برده است و در نظر دارد ريشه مسلمانان را به طور کلي از سرزمين چين برکند. صاحب کتاب ظفرنامه اين را بهانه قرار داده و نوشته است: «مقصود اصلي در آن قيام به فرض جهاد، انتقام اسلام از اهل شرک و عناد باشد». (همانجا) فارغ از اين بهانهها، ظاهراً تيمور در اواخر عمر با ارزيابي ايام حكومت خود، به اين نتيجه رسيده بودكه لشكركشي او بر ضد مسلمانان، اقدام درستي نبوده است، بهويژه اينكه كافران خطائي (چيني) اويغور، قلماق و تبت در شرق قلمرو او، همچنان بلاتعارض باقي مانده بودند. (خطائي، 1372: 39) بنابراين، حركت به چين اقدامي براي گسترش اسلام در اين مناطق بوده است.

 با مرگ تيمور نقشه لشکرکشي به دليل شروع منازعات داخلي معطل ماند؛ اگرچه امرا بلافاصله بعد از مرگ او تلاش کردند تا اين لشکرکشي صورت گيرد. (يزدي، 1887: 477) با وجود اين، شروع منازعات داخلي مانع تحقق اين امر شد و سپاه عازم به چين متفرق شد.

2- روابط ایران و چین در دوره شاهرخ:

 پس از مرگ تيمور، در اثر منازعات جانشيني اوضاع کشور متشنج شد و شاهرخ پس از مدتها تلاش توانست به سلطنت برسد. او لشکرکشي به چين را معطل گذاشت و تلاش کرد روابط دوستانهاي با چین برقرار کند و تا آخر حياتش آن را ادامه داد. علت روابط دوستانه ايران و چين، به روحيات شخصي حکمرانان دو کشور باز ميگشت. خاقان يونگلو بيشتر پادشاهي قانونگذار بود تا پادشاهي نظامي. شاهرخميرزا نيز شخصيت فاضل و آرامشطلبي داشت؛ و روحيات هيچكدام از طرفين، جهت سياست خارجي را به اعمال سياستهاي خشن هدايت نميكرد. (مظاهري، 1372: 48) 

 محور ارتباط بين دولت ايران و چين بر بهبود روابط بازرگاني و حفظ امنيت در مرزها و آمد و شد سفرا دور ميزد. نخستين سفير چين به دربار شاهرخ چهار سال بعد از مرگ تيمور (811ق.) رسید. هدف از اين سفارت، اظهار همدردي و اعلام تسليت پادشاهي چين به مناسبت درگذشت تيمور بود. اين هيأت، هدايايي را از طرف دربار چين براي شاهرخ و ديگر شاهزادگان آورده بود. شاهرخ پس از اينکه آنها را به حضور پذيرفت، اجازه مراجعت داد. (حافظ ابرو، 1372: 274/ سمرقندي، 1383: 93) به نظر میرسد شاهرخ در مقابل، سفير خويش را به دربار امپراتوري چين فرستاده است. (بارتولد، [بيتا]: 180) 

در سال 815 ق. هيأت ديگري از چين به دربار شاهرخ آمد. شاهرخ دستور داد به ميمنت ورود آنان، شهر هرات را آذين بستند. (سمرقندي، 1383: 158) اين هيأت حامل 3 نامه از طرف امپراطور چين بود. در نامه اول ضمن اشاره به سابقه روابطي که بين تيمور و خانهاي چين وجود داشته است، خواستار ادامه روابط دوستانه شده بودند. (حافظ ابرو، 1372: 460) در این نامه، پادشاه چين به شاهرخ سفارش کرده بود برادرزاده خود، خليل سلطان را مورد عنايت قرار دهد. (خواندمير، 1330 :584) به نظر ميرسد شايد سفيران چين در نخستين مرتبه که به ايران آمدند، متوجه شدند ادعاي سلطنت خليل سلطان، بعد از مرگ تيمور موجب پراکندگي لشکر اعزامي به کشور آنها شده است و از اين جهت براي خود دِيني به خليل سلطان احساس ميکردند؛ يا اينکه اين اقدام در پاسخ محبتهاي خليل سلطان در مورد آزادي نمايندگان زنداني چين و اعزام سفير فوقالعاده به وسيله او بوده است. همچنین در اين نامه، امپراتور چين خواستار ايمني راهها و ضرورت مبادلات بازرگاني بين طرفين شده بود. (سمرقندي، 1383: 160) نامه دوم حاوي فهرست هدايايي بود که امپراتور چين براي شاهرخ فرستاده بود. نامه سوم به خط راه
 نوشته شده بود و محتواي آن مشخص نشده است. (همانجا) به هيأت مذکور،يک سال بعد از ورود اجازه بازگشت داده شد. همراه هيأت چين، نمايندگاني از شيراز، هرات و سمرقند و ساير شاهزادهنشينها به چين رفتند. (بارتولد، [بيتا]:181) نکته قابل مداقه در اين نامه ها آن بود که هر نامه اي که به زبان و خط فارسي نوشته شده بود همان مضمون به زبان ترکي و خط مغولي و زبان چيني و خط چيني نيز نگارش يافته بود. (همانجا)

سفير شاهرخ در اين هيأت، شيخ محمد بخشي بود که مأموريت داشت پاسخ نامه پادشاه چين را به او برساند. در اين نامه شاهرخ ضمن اشاره به کساني که از شرق به غرب آمده و اسلام پذيرفتهاند، از امپراتور چين ميخواهد که او نيز قبول اسلام کند. (سمرقندي، 1383: 162-161) مظاهري حدس زده است شخصيت مغولي و حكمت كنفوسيوس كه در مقابل مذاهب ديگر، تسامح قابل ملاحظهاي نشان ميداد، موجب شده است تا شاهرخ احتمال دهد چين به سوي مسلمان شدن پيش ميرود (مظاهري، 1372: 157) و او ميتواند با اين نامه، روند فوق را تسريع كند.

به نظر میرسد در ربع دوم قرن پانزدهم ميلادي برابر با قرن نهم هجري، موضوع اعزام نمايندگان فوقالعاده و سفراي مخصوص، از اهمیت افتاده است و مورخين چين، اين موضوع را ناشي از تحولات سياسي و تغيير خط مشي ديپلماسي آن زمان امپراتور ميدانند. (بارتولد، [بيتا]: 184) در سال 820 ق. هيأت ديگري از چين به دربار شاهرخ آمد. وي در بازگشت آنها، اردشير تواچي را به همراه هيأت مذکور به چين فرستاد. (سمرقندي، 1383: 246) در اين هيأت، نمايندهاي از طرف الغبيگ نيز وجود داشت. اردشير تواچي در سال 822 ق. به همراه هيأتي از چين دوباره به هرات بازگشت. (فصيحي خوافي، 1339: 230) هيأت مذکور، قبل از ورود به هرات دو دسته شدند. بعضي از ايلچيان به شيراز، نزد ميرزا ابراهيم سلطان رفتند و بعضي براي ملاقات شاهملک راهي خوارزم شدند و در سال 823ق. همه به هم پيوستند و متفقاً در سمرقند به خدمت الغبيگ رسيدند (خواندمير، 1330: 603) و هداياي فراواني به الغبيگ تقديم نمودند؛ آنگاه عازم هرات شدند. در نامه ارسالي پادشاه چين، ضمن اينکه خبر رسيدن ايلچيان و هداياي شاهرخ اعلام شده بود. براي بار ديگر حفظ مبادلات بازرگاني و دوستي درخواست شده بود: «منبعد ميبايد که صدق محبت زيادت شود و ايلچيان و تاجران پيوسته آمد و شد کنند و منقطع نباشند تا مردمان همه به دولت امن و امان به رفاهت باشند». (حافظ ابرو، 1372: 699)

پس از آنکه هيأت فوق مأموريت خود را انجام داد، به همراه نمايندگاني از هرات و سمرقند بار ديگر در همان سال 822 ق. عازم چين شد. بايسنغر ـ پسر شاهرخ ـ و شاهملک ـ حاکم خوارزم ـ نيز نمايندگاني به همراه اين هيأت فرستادند. الغبيگ اسب سفيد و زيبايي را براي امپراتور چين فرستاد. (سمرقندي، 1383: 347) غياثالدين نقاش از طرف بايسنغر در اين هيأت حضور داشت. او مأموريت داشت در اين سفر هر آنچه را ميبيند، بدون کم و کاست براي بايسنغر بنگارد. (سمرقندي، 1353: 267) وي در سال 825ق. به هرات بازگشت و گزارش سفر هيأت ايراني را ارائه کرد. اهميت اين گزارش در آن بود که خواجه غياثالدين بخشي از تاريخ اجتماعي حاکم بر مسير عبور ايلچيان را انعکاس داد. ارزش اين موضوع از جهت خلأ موجود در تاريخنگاري دوره تيموري درباره تاريخ اجتماعي است. گزارش خواجه غياثالدين به طور خلاصه شامل اين محورها است:

1- مسيرهاي عبور ايلچيان که معمولاً مسير عبور کاروانهاي بازرگاني نيز از همانها بوده است. بر اين اساس مسيرهاي عبور عبارت بودند از بلخ، سمرقند، تاشکند سيرام، آشپره، ناحيه بيلغوتو، رودخانه کنگر، بيابان يلدوز، طورفان (تورفان)، قصبه اتاصوفي، شهر قامل، عبور از بيابان، قلعه قراول، شهر سکجو، شهر قمجو، شهر صدين فو خان بالق. (سمرقندي، 1383: 335ـ327) 

2- توصيف امکانات مادي، آداب و رسوم، معتقدات و تشريفات پذيرش سفرا در آن شهرها. 

در تحليل محتواي اين گزارش، از منظر تاريخ روابط خارجي چند نکته حائز اهميت است. ابتدا اينکه برخلاف ايران که در پذيرش ميهمانان خارجي افراد واقع در سمت راست حاکم بر افراد واقع در سمت چپ او از لحاظ موقعيت برتري داشتند، در چين اين مسأله برعکس بود. (سمرقندي، 330:1383) موضوع دوم، عدم بازرسي محمولههاي سفرا بود. رسمي که هم اکنون نيز محترم شمرده ميشود. (خطاي نامه، 1372: 303) سومين موضوع پاسداشت معتقدات مذهبي سفرا بود؛ به طوري که هيأت ايراني از سجده سلطان، يعني آداب تشريفات باريابي سفرا معاف شد و صرفاً به خم شدن اکتفا کرد. (سمرقندي، 338:1383) همچنين در روز جشن، هيأت ايراني روزهداري خود را مطرح کرد و طرف چيني از اجبار آنها به خوردن امتناع کرد و طعام آنها را به خانهشان ارسال نمود. (همان: 333) نهايتاً در روز اول تحويل سال چيني، يک ديوانسالار ايراني دربار چين به هيأت ايراني تذکر داد که از پوشيدن لباس سفيد خودداري کنند؛ زيرا در چين لباس سفيد در عزا پوشيده ميشد. (همان:  342) 

مطلب جالب در آن سفارت اين بود که پادشاه چين از ايلچيان سؤال ميکند که: آيا قرايوسف قراقويونلو مال ميفرستد؟ و آنگاه ميگويد قصد دارد ايلچي نزد قرايوسف فرستاده از آنجا اسبان خوب بياورند. (حافظ ابرو، 840:1380) اين سؤال حاكي از عمق اطلاعات خاقان چين از اوضاع ايران ـ حتي از غربيترين نواحي آن ـ است. خاقان در اكثر سفارتهايي كه به ايران ميفرستاد با دربارهاي محلي نيز ارتباط برقرار ميکرد و هدايايي به اين دربارها ارسال مينموده است.

بخشي از اين ارتباطات به روابط اقتصادي بازميگشت؛ به طوري که در همه نامهها به نحوي بر اين مسأله تأکيد ميشد. در سال 830ق. امپراتور چين رسماً از شاهرخ تقاضا کرد که از بازرگانان چين حمايت کند. (بارتولد، [بيتا]: 184) اطلاعات فراواني از کالاهاي مبادلهشده بين طرفين موجود نيست، اما بايد دانست که پارچه و ظروف چيني رقم بالايي در اين مبادلات به شمار ميرفتند. مصنوعات چينيان از قرن پانزدهم ميلادي/ نهم هجري به خارج صادر ميشد، به خصوص ظروف چيني در اين مبادلات رقم بالايي به شمار ميرفتند. الغبيگ يکي از کاخهاي زيباي خود را که در نزديکي شهر چوپانآقا ساخته شده بود با مصنوعات زيباي چيني مزين کرده بود. مصنوعات چيني بهتدريج از کشور چين وارد ماوراءالنهر شده بودند. (همانجا) 

در گزارشهاي گوناگوني که در منابع اين دوره، راجع به برگزاري جشنها وجود دارد، از پارچههاي چيني که جهت زينت اماکن استفاده ميشده است، سخن به ميان آمده است؛ به طور مثال خواندمير در بيان وقايع سال 870 ق. توصيفي از جشن تولد بايسنغر پسر ابوسعيد ميکند که در آن، از پارچههاي چيني و رومي براي زينت محل برگزاري جشن استفاده شده بود. (خواندمير، 1330: 83) جداي از اين، کالاهايي از قبيل پرنيان، مشک، لعل بدخشان و الماس، مرواريد، ساقه ريواس و ادويه از چين به ايران صادر میشد. (کلايخو، 1344: 286) همچنين کلاويخو از ياقوتهايي صحبت ميکند که از چين آورده شده و در هرمز سوراخ گردیده و به اسپانيا و ديگر کشورها ارسال ميشده است. (همان:236)

آخرين گزارشهاي تاريخي درباره روابط سياسي بين شاهرخ و دربار چين، مربوط به سال 835 ق. است. امپراتور چين در اين سال، در نامهاي که براي شاهرخ به هرات ميفرستد از او به خاطر آشوبها و شورشهاي آسياي مرکزي به ويژه قسمتهاي سرحدي چين گله ميکند و به جدّ از او ميخواهد که به اين ناراحتيها خاتمه داده شود. اين نامه را هادمـليـگويل به شاهرخ تقديم کرد. (بارتولد، [بيتا]: 184)

منابع تاريخي اين دوره، در مورد روابط سياسي احتمالي بين تيموريان و چين از سال 851ق. سکوت کردهاند و گزارشي را ارائه ندادهاند. در اين سال علاءالدوله پسر بايسنغر پسر شاهرخ که موفق شده بود پس از مرگ شاهرخ در هرات به قدرت برسد نامهاي به امپراتور چين، دايمينکقاآن ميفرستد. او در اين نامه با اشاره به روابط خوب بين شاهرخ و امپراتور چين خواستار ادامه آن روابط در عهد خود شده است. (نوائي، 1370 :280-279) 

قدر مسلم آنكه روابط اقتصادي بين طرفين کم و بيش برقرار بوده است. اما روابط سياسي، تا جايي که به ايران مربوط ميشود به دليل فقدان ثبات سياسي و تعويض پي در پي حاکمان، برقرار نبود. ريشههاي احتمالي کاهش روابط دو کشور در پايان اين مقاله مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت.

علاوه بر روابط سياسي و اقتصادي، روابط فرهنگي نيز بين طرفين برقرار بود. مسلماناني كه از دوره قبل از مينگ در چين سكونت يافته بودند در دوره مينگ به درجهاي از اعتبار دست پيدا كردند كه بنا به گزارش خطائي ـ كه در اواخر سلسله تيموري از آنجا ديدار كرده است ـ خاقان را مسلمان کرده بودند و خاقان چون اكثر امرايش كافر بودند از آشكار كردن دين خود پرهيز ميكرد. (خطائي، 1372: 48-47) براساس همين گزارش، دين اسلام را چينيان «كنگزين» ميگويند كه در زبان چيني به معني دين پاكيزه است. (همانجا) مظاهري علت اسلامدوستي آنان را سياسي ميداند؛ زيرا با اين اقدام ميخواستند سلطان مسلمانان و به عبارتي تمام آسيا باشند. (مظاهري، 170:1372)

مسلمانان در چين دوره مينگ در نظام اداري آن كشور داراي مقام والايي بودند؛ به طوري كه براساس گزارشي «هفت مير مسلمان از زمان سابق تا اين زمان صاحبمنصب بودهاند و ميباشند و ديوانخانههاي آن ميران مسلمان را بر ساير امراي خطاي مقدم ساخته[اند]». (خطائي، 1372: 48-47) علاوه بر آن، كارگزاران مسلمان در اين زمان، در حكم چشم و گوشهاي شاه بودند. آنان معادل عنوان ايراني وكيل نفس خاقان بودند كه وظيفه حكومت بر ايالات و دادرسي را داشتند. (خطائي، 1372: 56) 

در حوزه روابط علمي، اگرچه اطلاعات موجود اندک است، اما ميشود از گزارشهاي تاريخي چنين استنباط كرد كه جرقه توجه تيموريان به علم و علمپروري ناشي از تقليد و يا در رقابت با چينيان زده شده باشد؛ زيرا با روي كار آمدن سلسله مغولي يوآن در چين، رسم حمايت از علما و دانشمندان برافتاد، يعني همان اتفاقي كه در ايران رخ داده بود و شاهان مينگ پس از بهدستگيري قدرت، بار ديگر به احياي اين سنت اقدام كردند و قدمهاي بزرگي در احياي نمايشنامهنويسي، داستان منثور و تاريخنگاري برداشتند. (جرالد، 1367: 596، 577، 574، 566، 561) احياناً تيموريان در توجه خود به علما و هنرمندان، علاوه بر زمينههاي علمدوستي موجود در ايران، از جنبه رقابتي ـ پديدهاي که در اين دوره بين دربارها کاملاً رايج است ـ نيم نگاهي به چينيان داشتهاند كه این امر مستلزم بررسي دقيقتر است.

ب:كاهش روابط ايران و چين در دوره تيموري

به طوری که اشاره شد، روابط ايران و چين از اواخر دوره حکومت شاهرخ به قدري کاهش يافت که در منابع اين دوره، محلي براي ذکر پيدا نکرده است. به نظر ميرسد در اين کاهش روابط، عوامل زير نقش داشتهاند:

1- علل سياسي

ايران و چين تقريباً به طور همزمان توانسته بودند استقلال خود را بهدست آورند. در چين اين اقدام در سال 770ق. توسط سلسله ملي مينگ (درخشان) (نوايي، 1364: 88) انجام شد. نخستين بنيانگذار آن «جويوآجا» ملقب به هونگوو است (گروسه، 1365: 531) که در سال 1328م. در خانوادهاي فقير و دهقان متولد شد. او پس از آنکه خانواده خود را براثر قحطي از دست داد به چوپاني، گدايي و راهزني پرداخت و سرانجام به شورشيان پيوست و با تصرف مناطق حساس، بر ديگران برتري جست و بالاخره با تصرف «نانکن» آن را پايتخت خود قرار داد. اين شهر در ابتدا پايتخت سلسله مينگ بود و بعدها پکن جاي آن را گرفت. (جرالد، 1367: 524ـ523) با انتقال پايتخت به پکن، تبعيت مينگها از سياست سلسله تانگ که مبتني بر جنگجويي بود، بيشتر شد. (همان: 523) پيامد چنين سياستي، علاقه خاندان مينگ به در دست داشتن قلمرو سابق چين بود. بنابراين همزمان با حکومت تيموريان در ايران، چنين تصور ميشد که چينيها با علاقه بيشتري امور مرزهاي مشترک خود را با تيموريان دنبال كنند. اما در عمل، اين گونه نبود و آنان علاقهاي به خروج از مرزهاي اصلي خود در غرب نداشتند. علت اين بيتوجهي را بايستي در رفع احتياجاتشان از طريق دريا جستجو کرد. (فرانک، 320:1376) از طرفي چينيان نيز پس از يونگلو ـ سومين پادشاه مينگ که در سال 1425م. به دنبال بازگشت از لشكرکشي به مغولستان درگذشت ـ گرفتار پادشاهان بيکفايت شدند. اين پادشاهان زمينهساز نفوذ خواجهسرايان در دربار شدند و اين روند منجر به اختلال در امور کشورداري گرديد. خواجهسرايي به نام وانگجين، پادشاه را بر آن داشت تا به مغولستان لشکرکشي کند. چينيان در اين نبرد شکست خوردند و اين شکست به منزله پايان برتري مينگ بر قبايل مغول بود. پادشاه، اسير و خواجهسرا به قتل رسيد و مغولان تا دروازههاي پکن سرازير شدند. اين شکست، سياست چينيان را در برابر مغولان از تهاجمي به تدافعي تبديل کرد و نتيجه اين سياست، کمتوجهي چينيان به غرب قلمرو خود که تيموريان نيز در آن جهت قرار داشتند، بود. (جرالد، 1367 537:-536) 

تيمور نيز همانند سلسله مينگ در گمنامي، بزرگ شده بود. او با اتخاذ سياستهاي صحيح در برابر مغولان جغتايي که در آن موقع بر سرزمين او در سمرقند حاکميت داشتند، توانست به مناصب بالايي دست يابد و نهايتاً موفق شد با اتکاء بر نيروي نظامي و استفاده مطلوب از شرايط سياسي منطقه در ماوراءالنهر به استقلال دست پيدا کند و به دنبال آن، ايران را که در اين موقع فاقد حکومتي متمرکز بود، به تصرف درآورد. او در ادامه فتوحاتش، جنگهايي با دولت عثماني، مماليک و هند نمود و در همهجا به پيروزيهاي چشمگيري دست يافت. اين مشغلهها که از سال 761 ق. - سال شروع فعاليتهاي سياسي در ماوراءالنهر-  آغاز شده بود، تا سال 807ق.، آخرين سال عمر او ادامه يافت؛ بنابراين مجالي براي توجه به چين باقي نماند. لذا در حالي که در آخرين سال عمر به تدارک عمليات چين مشغول بود، در شهر اترار چشم از جهان فرو بست. به دنبال مرگ او، منازعات جانشيني در سراسر قلمرو اصلي وي بهپا خاست و براي جانشينانش فرصتي در پيگيري اهداف او از لشكركشي به چين باقي نماند.

همچنين با روي کار آمدن جانشينان برجسته او، سياست اتکاء به شمشير تيمور عملاً به سمت مذاکره و حسن همجواري بازگشت و ديپلماسي نقش مهمتري يافت. اما مشکل اين بود که هرچه زمان جلوتر ميرفت، ديگر چينيها همسايگان تيموريان محسوب نميشدند تا تيموريان با آنان رابطه داشته باشند؛ زيرا در ميان آنان، دولت مغولي در سرزمين مغولستان دوباره احياء شده بود و با مرگ تيمور در انديشه بهرهبرداري از اوضاع برآمده بودند؛ چنانچه به روايت ابن عربشاه چون خبر مرگ تيمور را شنيدند به خونخواهي برخاستند. (ابن عربشاه، 1339: 260) 

در سالهاي بعد، مغولان موفق شدند شهر کاشغر را که از نزديکترين شهرهاي تيموري به آنان بود تصرف کنند. دولت تيموري از اواخر دوره حکومت شاهرخ با بهکارگيري سياست حمايت از مخالفان سياسي مغولستان، به زحمت توانست مواضع خود را در برابر مغولها حفظ کند. با مرگ ابوسعيد تيموري در سال 873ق. بهکارگيري اين سياست نيز متوقف شد؛ زيرا اين بار با بروز اختلاف در ميان فرزندان ابوسعيد، اين يونسخان جغتايي بود که از آنان عليه يکديگر استفاده ميکرد. (دوغلات، 1383: 145) به هر حال، ظهور يک دولت پر دردسر در مسير تيموريان به چين، مانع توجه اين دولت به چين ميشد.

2- علل تجاري

در موضوع علائق تجاري، اوضاع قدري متفاوتتر از اوضاع سياسي بود؛ زيرا عليرغم اينکه چين به علت برطرف کردن نيازهاي تجاري خود از طريق دريا نيازي به جاده زميني ابريشم نداشت، اين نياز در ايران همچنان پابرجا بود. (مظاهري، 1372: 47) چينيها به دنبال اين بينيازي، مقررات خاصي اعمال نمودند که نتيجه آن عمدتاً کندي روابط بازرگاني با ايران بود؛ از جمله چينيها در مرزهاي خود نظارت بسيار مؤثري را داير کردند. بازرگانان از ورود به چين ممنوع شدند و چينيها نيز جز در کسوت سفير قادر به خروج از چين نبودند؛ بنابراين کاروانهايي که از چين به مقصد سمرقند، هرات يا تبريز ميرفتند، همه نشان «سفارت» داشتند. (مظاهري، 1372: 29) اين موضوع، بازرگانان ايراني را به همدستي با دولت واداشت. آنان ناچار شدند به صورت خادم سفير، وارد چين شوند؛ (حافظ ابرو، 1380: 822) به طوري که هر سفير بر حسب اهميتش از پنجاه تا پانصد بازرگان در خدمت داشت. (مظاهري، 1372، 31)

از آنجايي که بنا بر قوانين چيني، فقط 10 خدمتکار اجازه داشتند همراه سفير به پکن بروند، لاجرم ساير بازرگانان در شهر کانچو واقع در دروازه چين از سمت غربي باقي ميماندند و به تجارت ميپرداختند. (همان: 35) اين راهکارها اگرچه برونرفت خوبي براي شکستن محدوديتهاي مقرر چيني بود، اما در جاي خود موجب کندي تجارت ميشد؛ زيرا بازرگانان ناچار بودند تا انجام مأموريت سفير که گاهي تا دو سال نيز طول ميکشيد درکانچو منتظر باشند و اجازه خروج نداشتند. (همان: 33) سمرقندي از اين شهر به سکجو ياد ميکند و آن را اولِ خطا معرفي مينمايد. (سمرقندي، 1383: 331) 

از طرفي، عليرغم اينکه چين از طريق دريا دروازهاي ديگر به تجارت جهاني گشود و حتي اين دريانوردان تا خليج فارس نيز راه پيدا کردند، (جرالد، 1367 :544-543) تيموريان همچنان در قالبهاي سنتي خود از دريا غفلت كردند. بنابراين، حيات اقتصادي خود را صرفاً در رونق جاده زميني ابريشم جستجو نمودند و اين امر موجب نياز ايران به چين و بيتوجهي چين به ايران بود.

در چنين شرايطي، ايرانيان علاقه بيشتري به احياي تجارت زميني از جاده ابريشم داشتند. تيمور به ارزش تجارت سراسري آسيا پي برده بود. (فرانک، 1376: 319) سمرقند نقطه عزيمت کاروانهايي بود که به چين ميرفتند و نيز نقطه ورود تمام آنهايي بود که از چين ميآمدند. اين بينش موجب شد در تمام طول حکومت تيمور و جانشينانش اين شهر به عنوان يک مرکز بزرگ تجاري باقي بماند. (بارتولد، 1376: 211ـ210) يکي از کشورهايي که سمرقنديها به دنبال تجارت با آن بودند چين بود، به طوري که دروازه شرقي آن به دروازه چين معروف بود. (بارتولد، 1366: 211-210)

بنا بر گزارشهاي تاريخي، هر ساله مقارن پاييز با چند هفته فاصله، چندين کاروان اسلامي هريک مرکب از چند صد تاجر از طريق «دربند دروازه يشم» به چين ميرسيدند. البته همه آنها در کسوت سفرا و همراهانش بودند و از همين رو اروپاييان آنها را به نمايندگان موهوم پادشاهان مسلمانان نسبت ميدادند. (مظاهري، 1372، 32)

با وجود همه اهميتي که جاده ابريشم براي حكومت تيموريان داشت، هرگز اين راه مقام و موقعيت سابق خود را باز نيافت. اين اتفاق معلول چند عامل بود که وقتي در کنار هم واقع ميشوند تأثيرات محسوسي بر اين مسأله ميگذارند که از جمله آنها موضوع امنيت بود. امنيت در مسير جاده ابريشم که از عهد قوبيلاي قاآن با مقررات سخت مغول برقرار بود، در اين زمان از اين جاده رخت بربسته بود. دوره صلح مغولي پس از يک قرن دوام در سال 1368م. يعني مقارن تاجگذاري تيمور در ماوراءالنهر پايان يافته بود. (فرانک، 1376 :283) اين ناامني عمدتاً معلول حکومتهاي مغولي متعددي بود که در ترکستان و در مسير ارتباط بازرگاني ايران و چين قرار داشتند. تيمور در تمام طول حيات خود، فرصت آن را نيافت که براي ايمني راه ابريشم در مسير اقامت مغولان قدمي بردارد. جانشينانش نيز نتوانستند به اين مهم دست يابند. بنابراين در منطقة واقع در شرق سمرقند تا چين (دروازه ابريشم) که حدود سه ماه راه بود. (مظاهري، 1372: 272) حکومتهاي پراکنده و متعددي وجود داشتند که هيچ اتحادي براي حفظ امنيت اين راه در بين آنان پيش نميآمد.

دولت چين نيز با سياست اقتصادي دريايي که اتخاذ کرده بود به امنيت اين راه اهتمامي نشان نميداد. به ويژه شکست آنان از مغولان که پيشتر به آن اشاره شد دست آنان را از اين مسير کوتاه کرده بود. آنان نه تنها به برقراري امنيت اين راه اهميت نميدادند، بلکه از دولت تيموري انتظار داشتند که به اين امر اقدام نمايد. چنانچه غياثالدين نقاش که در دوره حکومت شاهرخ به همراه يک هيأت سياسي به چين رفته بود، گزارش ميکند: امپراتور چين به هيأت ايراني گفته بود قصد دارد براي آوردن اسب ايلچي به نزد قرايوسف قراقويونلو در آذربايجان بفرستد، لذا از آنان سؤال کرده بود که آيا در راه، ايمني وجود دارد؟ آنان جواب داده بودند كه اگر حكم شاهرخي باشد، امنيت وجود دارد. (حافظ ابرو، 1380: 841) اما واقعيت اين بود که امنيت وجود نداشت؛ زيرا همين هيأت در هنگام رفتن به چين (سمرقندي، 328:1383) و در بازگشت، چندين بار به علت ناامني دچار اضطراب و تشويش شد. (خطائي، 1372 :273-272)

عامل ديگر کندي تجارت در مسير جاده ابريشم، ناتواني اقتصادي شهرهاي واقع در آن بود. اين شهرها متأثر از اوضاع سياسي، وضعيت خوبي نداشتند؛ زيرا رؤسا و سلاطين قبايل صحراگرد در ضمن منازعات داخلي به شهرهاي واقع در قلمرو خود هجوم ميبردند و به نهب و غارت آنها ميپرداختند. (گروسه، 1368: 548) دست به دست شدنهاي متناوب و تکرار اين غارتها توان تجار را براي پيشبرد تجارت خارجي تقليل ميداد. براي مثال در سال 861ق. مردم هرات در يک روز، دل بر اطاعت سه پادشاه نهادند. (غفاري، [بي تا]: 345/ ميرخواند، 1373 :1192/ خواندمير، 1330 : 69) در اين ميان با فتح قسطنطنيه به دست عثماني و سدي که آنان در برابر تجارت اروپا و مشرق زمين پيش آوردند (نوائي، 1366: 107) در يک بخش از مسير جاده ابريشم که منتهي به بازارهاي بزرگ ميشد، انقطاعي پيش آمد که نتيجه آن، سقوط گردش تجارت از بازرگانان بينالمللي به بازرگانان محلي بود. (فرانک، 1376: 320) 

با وجود همه محدوديتهاي ذکر شده، روابط تجاري ايران و چين اگرچه در سطح نازل، همچنان برقرار بود، اما کالاهاي رد و بدل شده، بسيار متنوع بود. برخي کالاهايي که از چين وارد ميشد، عبارت بودند از اطلس، کمخا، ترغو، چيني آلات (سمرقندي، 246:1383)، طلا (فرانک، 1376، 294)، گياهان دارويي، آلات چدني، مفرغي و مس، کاشي (مظاهري، 1372: 47-46) آينههاي فولادي، ديگ و ماهيتابههاي چدني، سوزن يا قيچي و سوهانهاي فلزي، آتشزنهاي مرغوب (چيزي شبيه به کبريت يا فندک) و کاغذ. (همان: 19-18) کالاهايي که از ايران به چين ميرفت عبارت بودند از: اسب، (سمرقندي، 246:1383) پشم، نقره، پارچههاي پشمي و کرکي. (مظاهري، 1372 :47-43) برخي کالاها نيز جنبه تشريفاتي داشت و بين حکام دو دربار رد و بدل ميشد؛ براي مثال از چين، شُنقار که نوعي پرنده شکاري بود به ايران ارسال ميشده است (سمرقندي، 246:1383) و از ايران، شير و يوزپلنگ به چين فرستاده ميشده است. (همان: 265)

نتيجه

تيموريان و چينيان در ابتدا به دنبال روابط گسترده عهد مغول، ارتباطات نسبتاً فراواني با يکديگر داشتند، اما با گذشت زمان، كه دولت چين رويكرد خود را در تجارت خارجي از تأمين مايحتاج از راه زميني به راه دريايي تغيير داد، در مسير اين ارتباط موانعي ايجاد شد؛ زيرا اولاً چينيان با توجه به رفع نيازهاي خود از مسير ديگر به مسير سنتي كه تيموريان نيز در امتداد آن قرار داشتند، نيازي نيافتند. از طرفي آنان از مغولستان كه در مسير اين ارتباط قرار داشت، چشم پوشيدند و حاضر بر حاكميت مستقيم آن نشدند. اين مسأله موجب شد در مغولستان و بخشهايي از تركستان كه در حاكميت مستقيم هيچيک از اين دولتها نبود، حكومتهاي محلي و گاهي زودگذر تشكيل شود و در مسير ارتباط تيموريان با چين ايجاد اختلال نمايند. برخي عوامل ديگر نظير فتح قسطنطنيه و ايجاد مانع در انتهاي مسير جاده ابريشم و مشكلات داخلي اين حكومتها، مزيد بر علت شد و روابط طرفين را به حداقل رسانيد.
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