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 مقدمه
گورکان  وقتی از تاختن به چدارسوی ربع وسکون فارغ اویر تیهور 

گرفت دیگر به  چینیان خراج نپردازد و اوپراطور شد و تصهین 
ناوید و حتی اجازه داد او را « دزد و بددل و دشهن»ها را  آن
کنند، درواقع وترصد فرصتی برای  1«یا خوک تنگوز» خطا  

در  تایَخ حهله به چین نشسته بود. اوا درست در لب ورزهای 
سال  بهاجل ودلتش نداد و  ؛ در ُاترار،ساحل شرقی سیحون

که نبردهای  رگذشت و هنوز جسدش بر زوینهجری د ۲06 بود 
 جانشینی آغاز شد.

تیهور پیش از ورگ، با وجود زنده بودن دو فرزندش؛ ویرانشاه 
اش پیروحهد پسر جدانگیر را به عنوان جانشین  و شاهرخ، نوه

که این انتخا  وورد  کرد. آشکار بود  بازواندگان  توافقوشخص 
گرفت، به ههین دلیل خیلی زود بادهای صرصر    قرار نخواهد 
گرفت. پس از  رقابت بر سر تصاحب سریر پادشاهی وزیدن 

ویرزا شاهرخ،  بیرقم باد ووافق بر های فراوان، سرانجا قوسو کش
کوچک که حاکن خراسان بود توانست  پسر  تر تیهور، وزید و او 
و بر اورنگ جدانبانی  دراندازد تهکین ششدر را بهدیگر حریفان 

 صاحبقرانی تکیه زند.

                                                                                           
ک ویخو، ص   1  .۸۸7سفرناوه 
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 ۲۸0هجری تا زوان درگذشتش در  ۲06 سال شاهرخ از
یادی چه با اویران سرکش و یاغی  جنگ و جدال ،هجری های ز
با داشت.  های قرایوسفی در آذربایجان و چه با ترکهانخودش 

شاهرخی، چه  این وجود پس از تثبیت شرایط، ههسایگان
های دشت قبچاق و چه پادشاهی سلسله وینگ در  ازبک
اقدام به فرستادن ایلچیان وتعدد  ای برقرار ارتباطبر ،چین
 کردند.

هجری بر چین حکووت  30۸2تا  679سلسله وینگ از سال 
که  1کردند. گفته واتئو ریچو، وینگ یا داوینگ ناوی است  به 

کشور  از این  2.چین اط ق شدپس از تأسیس سلسله وینگ به 
 ۲۸9تا  ۲07از که ، دووین خاقان این سلسله، یونگ لورو 

وذکور ن خا ههان دایهینگکرد  هجری بر چین فروانروایی وی
الدین  التواریخ حافظ ابرو و سفرناوه خواجه غیاث در زبدة

که در دوره شاهنقاش است.  اسهاعیل به  علی اکبر خطایی 

                                                                                           
هجری آورده  30۸۱خان اعتهادالسلطنه ذیل وقایع سنه  وحهدحسن 1

که دویست سال بود سلطنت »است:  در این سال طایفۀ ونگ یعنی وغول 
که طایفۀ وانچو )ون چین وی که از  کردند ونقرض شدند، به این وعنی  چیو( 

باشند و در وسط قشاق و قلهوق و سونکر توطن داشتند  طوایف تاتار وی
کر کرده اجتهاع  ده به تسخیر وهلکت چین شتافتند و بر این وهلکت غلبه 

طایفۀ ونگ را وقدور و ونقرض ساختند و خود به سلطنت چین جلوس 
« نهودند و سلطنت چین الی زواننا هذا وخصوص طایفۀ وانچو است

 (.        ۸/9۱9)تاریخ ونتظن ناصری، ج
 . 32۸چین ناوه، ص  2
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کرده است اط عات جالبی در وورد وسجدی در  چین سفر 
که در دوره  وی سیانشدر  ن ساخته شده خا دایهینگاین دهد 
که وسلهانان  نشان وی و 1است از آزادی  در این دوره چیندهد 

که سفرناوه خواجه  قابل قبولی برخوردار بوده اند، ووضوعی 
 گذارد. الدین نیش بر آن صحه وی غیاث

که  چنین برویالدین  خواجه غیاثاز وتن سفرناوه  آید 
های غربی  خاقان چین ع قه وافری به ارتباط با سرزوین

که چه به خاطر اسب های نژاد  سرزوینش داشته است، ارتباطی 
یوسف ترکهان و چه به خاطر آودشد بازرگانان و  اویر قره خو   

بر ههین اساس تاجران و رونق اقتصادی چین بود. 
گاهی از فروخان دایهینگ  های افروزی جنگ  کش ووج، با آ
کردن  طلبی شاهرخ به خصوص آراوش و تیهور و فراووش 
کدن و باج و خراج دشهنی تا  ۲33از سال  ،های گذشته های 
هجری چدار هیأت سیاسی به دربار شاهرخ ویرزا در  ۲۸۸
 فرستاد. هرات
 

 هجری ۱۸۸در سال  گروه نخست ایلچیان
 هراتشدر هجری به  ۲33که در سال ایلچیان چینی گروه اولین 

وفات  ن به وناسبتخا ل پیام تسلیت دایهینگرسید، حاو
اویر تیهور و تقاضا برای تسدیل روابط تجاری و بازرگانی بود. 

گراوی داشت به آنان  ،و با دادن هدایایی شاهرخ این هیأت را 
                                                                                           

 .۱۲2نک: خطای ناوه، ص  1
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 ۲33یل وقایع سال حافظ ابرو در ذ اجازه وعاودت به چین داد.
چون ووکب ههایون از یورش » آورده است: در وورد این ایلچیان

اجعت نهود، خبر وفات اویر صاحبقران به وهالک ور سجستان
رسیده بود و پادشاه ختای ایلچیان به جدت رسانیدن  1َختای

کات طرف در این  آن 1و تنسوقات 2تعزیت تعیین فرووده با بی 
                                                                                           

گ کیان های شهال غربی کشور چین در استان سین : به سرزوینیختا 1
کشور چین است. حهداهلل  اط ق وی شد، اوا در اینجا  به وعنی خود  

کرد بخش  گوید وقتی حکین هروس جدان را به هفت بخش تقسین  وستوفی 
کشور ایران زوین» که وسط است  کشور چین و »شد و « چدارم  هفتن، 

او ویان چین و (. ۸/6۸0، جالقلو   ة)نشه« تبتواچین و ختا و ختن و 
چین، وهلکتی طویل و عریض است »تهیش قایل شده و آورده: ختای و ختن 

پرست باشند و بر دین  خوانند. وردوش اغلب بت ... دارالهلکش را بیجین
وانی صورتگر و درویانشان وسلهان و ترسا بود اوا جدود نیست؛ و غلبۀ 

کثرت بت ها  عتپرستان را بود. و در آن ولک عاوۀ صن تحکن وسلهانان را و 
کهال بود... ختای، وهلکتی بسیار است ... و دارالهلکش خان  به درجۀ 

کاشغر بالیغ و  است ... ختن، وهلکتی بسیار است ... از وشاهیر ب دش 
العابدین  زین(. ۸/30۸0)ههان، ج« است و یارکند و صیرم ینگی ت س

گوید:  کشور »شیروانی نیش  که وحتویست بر هفت شدر از  و ولک ختن 
سو از ب د ختن است و چکل و  جهله یارکند و قرقش و آق ترکستانست ون

و قباه و یغها و اوزکند و  و فرغانه تاشکند و خّلخ و طراز و سراى و فرخار
در وورد والیت (. 393)بستان السیاحه، ص «  کند از ب د ترکستانست بی

کتی، تاریخ بناکتی، ص  ختای و حاکهان ایشان نک: فخرالدین داود بنا
اهلل، جاوع التواریخ )تاریخ اقوام پادشاهان  ، خواجه رشیدالدین فضل2۱0

 .7۸۲تا  7۸۸، صص و الفدرست ابن ندین ۸0و  32ختای(، صص 
کات 2  ها، سوغات، اروغان )دهخدا(. : )جهع بی ک(؛ تحفهبیال
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ایام به داراالوان هرات رسیده سخن پادشاه خود به عش عرض 
فرووده رسانیدند. بندگی حضرت دربارۀ ایشان تربیت و عنایت 

بعد از چند روز اجازت وراجعت یافته به طرف والیت خود 
 2«وعاودت نهودند.

 

گروه ایلچیاندوم  هجری ۱۸۸در سال  ین 
گروه ایلچیان، هیأت دوم  ابتکار  بهچدار سال بعد از نخستین 

ن به دربار شاهرخ اعشام شد. در این نوبت، جایگاه خا دایهینگ
به ونظور شاهرخ بر سریر قدرت تثبیت شده بود و از این رو 
در پذیرایی از نشان دادن وضعیت با ثبات اقتصادی و سیاسی 

گرفت.  یادی صورت  چینیان هیأت سیاسی ویدهانان ت ش ز
که پاسخ وتقابل شاهرخ را به  حاول وکتوبی از اوپراتور چین بود 

که به دایهینگ ن خا دنبال داشت. شاهرخ به ههراه پاسخی 
نیش بر آن افزود تا به قول حافظ ابرو « ای ناوه نصیحت»داده بود، 

که به نور هدایت و ارشاد آن حضرت از ظلهت ض لت » باشد 
وحهد ناوه وصحو  شیخ  این نصیحت 3«خ ص یابند.

بخشی ارسال شد. درواقع ناوه شاهرخ، نوعی پاسخ خردوندانه 
ن در وورد یادآوری باج و خراجی خا به اشارات ناووجه دایهینگ

 پرداخت، است. که تیهور در ابتدای حالش به چینیان وی

                                                                                           
 ها. : )تنسقات(، اشیای نادر و عجایبتنسوقات 1
 .۸97بایسنغری، ص  زبدة التواریخ 2
 .۱۱۸زبدة التواریخ بایسنغری، ص  3


