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چكيده
ايران و چين به عنوان دو تمدن بزرگ و کهن، يکي درشــرق آسيا وديگري در غرب آسيا، همواره در طول 
تاريخ روابطي ديرينه و گسترده داشته اند. اين دو کشور در قبل از اسالم در ايران تنها از طريق جادة زميني 
و مشهور ابريشم و بعد از اسالم از راه دريايي با يکديگر در ارتباط بودند، که اين روابط در سه زمينة مهم 
تجارت، مذهب و روابط سياسي قابل بررسي هستند. اين ارتباطات و رفت وآمد هاي تجاري بين دو کشور در 
طول تاريخ تأثيرات فراواني بر هنرهاي آن ها داشته است. بررسي اين تعامالت اغلب منجر به بازگويي تأثير 
هنر چين بر ايران بوده و در اين ميان تأثيرات هنر ايران بر چين چندان بيان نگرديده و حتي ناديده گرفته شده 
است. اين تأثيرگذاري هم در قبل از اسالم و هم در بعد از اسالم در ايران قابل مشاهده است؛ اما بايد گفت که 
اين تأثيرگذاري در بعد از اسالم بيشتر بوده و مدارک و آثار بيشتري هم از اين دوره باقي مانده است. در 
اين نوشتار مي کوشيم که با روشي تاريخي-  تحليلي و با مطالعة منابع تاريخي کهن و نيز مشاهدة آثار هنري 
باقي مانده از دو تمدن ايران و چين به بررسي چگونگي تأثير هنر ايران بر هنر چين بپردازيم. با توجه به نتايج 
مي توان گفت که هنر ايران نيز بر هنر چين به خصوص سفالگري آن در دوره هاي مختلف تاريخي تأثير داشته 
است. با بررسي ظروف سفالي چين مي توان نشانه هايي از تأثير هنر ايران را در سه مشخصة شکل ظروف، 

تکنيک لعاب کاري و نقوش روي آن ها مشاهده کرد. 
واژگان كليدي 

ايران، چين، سفالگري، فلزکاري. 
     کارشناس ارشد هنر اسالمی گرايش سفال و سراميک، دانشکدة معماری و هنر کاشان(مسئول مكاتبات)   

Email: lotfibatool@yahoo.com       
Email: abbas_a_uk@yahoo.com         استاديار دانشکدة معماری و هنر دانشگاه کاشان، شهركاشان، استان اصفهان     
Email: javeri@kashanu.ac.ir           استاديار باستانشناسی دانشکدة معماری وهنردانشگاه کاشان، شهركاشان، استان اصفهان        

  تاريخ دريافت مقاله :   ٩٤/٢/١٦
تاريخ پذيرش مقاله :     ٩٤/٧/٢



مقدمه
در سير تاريخ هنر مي توان ديد که هنر دوره اي يا قومي 
متأثر از ديگر اقوام يا ادوار گذشته است. اين امري بديهي 
است که اقوام مختلف در تماس با يکديگر بر روند هنري 
و فرهنگي يکديگر تأثير بگذراند. اين ارتباط هم مي تواند 
مفيد باشد و هنر آنان شکلي نو با بياني بومي بگيرد و يا 
مخرب بوده و هنر آن منطقه را دچار انحطاط و از خود 
بيگانه کند. اما آنچه موجب ارتباط ميان دو فرهنگ و تمدن 
مي شود عواملي است مانند: جنگ، تجارت و حتي سياحت. 
در خصوص تعامالت و تأثير و تاثرات فرهنگي ساير ملل 
بر ايران هميشه از تأثير تمدن چيني به خصوص هنر آن 
مطالعة  با  اما  مي شود  صحبت  ايران  هنر  و  فرهنگ  بر 
دقيق تر منابع مي توان گفت که ايران نيز به نوبة خود در 
بر هنر  تأثيرات بسياري  با چين داشته  طي روابطي که 
و حتي مذهب چين و شرق دور داشته است. در زمينة 
سفالگري نيز مي توان گفت که اين دو تمدن بزرگ و کهن 
بده بستان هاي دوطرفه اي داشته اند. گاه يکي شروع کننده 
و ديگري کامل کنندة يک تکنيک در سفالگري بوده اند. اين 
مقاله در پي بررسي و واکاوي شباهت هايي بين سفالگري 
چين و هنر ايران است تا از اين رهگذر به اين پرسش ها 
پاسخ دهد: به دنبال روابط فرهنگي و تجاري بين ايران و 
چين؛ آيا هنر ايران نيز بر سفالگري چين تأثير داشته است؟ 
بررسي  مي توان  زمينه هايي  چه  در  را  تأثيرگذاري  اين 

کرد؟ وجوه اشتراک يا تفاوت ميان آن ها چيست؟ 

روش تحقيق
در اين مقاله سعي شده است تا با روش تاريخي- تحليلي، با 
بهره گرفتن از منابع کتابخانه اي شامل اسناد، متون و نيز 
نگارگري هاي ايراني و همچنين بررسي نمونه هاي متعدد 
موضوع  از  تازه اي  تحليل  چين  و  ايران  سفالينه هاي  از 
انجام شود و مصاديق تأثير هنر ايران بر سفالگري چيني 

را نشان دهد. 

پيشينة تحقيق
از  چين  و  ايران  سياسي  و  بازرگاني  روابط  مورد  در 
هنري  و  تاريخي  مختلف  کتاب هاي  در  کنون  تا  ديرباز 
تأثير  با  رابطه  در  اما  است؛  شده  گفته  بسياري  مطالب 
فرهنگي و هنري اين دو تمدن هميشه صحبت از تأثيرهاي 
تمدن چين بر ايران است. در اين بين تأثير هنر ايران بر 
چين به خصوص سفالگري آن مورد غفلت واقع شده است 
و تنها بعضي منابع اشارة کوتاهي به اين مطلب داشته اند 
از جمله: وولف (١٣٧٢) در کتاب صنايع دستي کهن ايران 
بيان مي کند که فن لعابسازي در زمان پارت ها از ايران به 
چين رفته است. دانشپورپرور در رسالة خود با عنوان 
روابط تجاري، سياسي، فرهنگي، مذهبي و هنري بين ايران 
و چين به معرفي تأثير متقابل دو تمدن پرداخته، اما اين 

رساله به زبان چيني نوشته شده است. گيرشمن (١٣٧٤) 
در کتاب ايران از آغاز تا اسالم در مورد روابط ايران با 
چين در دوره هاي اشکانيان و ساسانيان صحبت مي کند 
که بيشتر اشاره به روابط تجاري دارد. فروم (٢٠٠٨) در 
کتاب سراميک هاي ايراني١  اشارة مختصري به شباهت 
فرم هاي ابريق هاي سفالي ايراني و چيني دورة تانگ دارد. 
برند (١٣٨٣) در کتاب هنر اسالمي در حد يک پاراگراف 
بيان مي کند که لعاب آبي و سفيد چيني متأثر از شيوة 
ديدگاهي  با  مقاله  اين  در  است.  ايراني  زيرلعابي  تزيين 
نو و گردآوري آثار هنري باقي مانده و استفاده از منابع 
ذکر شده و ديگر منابع تاريخي به معرفي تأثير هنر ايران 
بر سفالگري چين پرداخته خواهد شد و موارد تأثيرپذيري 

سفال چيني روشن مي شود. 

روابط ايران با چين
کلي  زمينة  در سه  مي توان  را  چين  و  ايران  بين  روابط 

مورد مطالعه قرار داد:
معروف ترين  بازرگاني:  روابط  و  تجاري  ستد  دادو   .١
همين  به  بود  ابريشم  مي شد  صادر  چين  از  که  کااليي 
اما  ابريشم مي خواندند،  اين تجارت را جادة  دليل مسير 
بعد از اسالم و همزمان با دوره هاي تانگ و سونگ در 
چين بيشترين ارتباط تجاري دو کشور برقرار مي شود 
و تاجران ايراني از طريق جادة ابريشم در مناطق شمال 
غربي چين و از طريق راه دريا در شهرهاي بندري واقع 
در سواحل جنوب شرقي درياي چين به تجارت پرداختند. 
٢.روابط ديپلماسي: بر اساس متون تاريخي اولين سفير 
چيني در زمان اشکانيان به ايران آمد، ايران نيز بالفاصله 
رسمي  رفت و آمد  مبدأ  اين  و  فرستاد  چين  به  سفيري 

دوکشور شد که بعدًا نيز بدون وقفه ادامه يافت.
شمار  به  مهم  زمينه هاي  از  يکي  که  مذهبي  مبادالت   .٣
مي رود و پنج آيين مهم يعني بودايي، زرتشتي، مانويت، 
مسيحيت ايراني و اسالم از ايران وارد چين شده و رنگ و 

تأثير هنر ايران بر سفالگري چين 
با تأکيد بر دورة اسالمي

1.Persian Ceramics

تصوير١. مجسمة معبد دورة امپراطوري هان، ٢٥-٢٢٠ م، مأخذ: 
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بوي ايراني دارد (نک. خان محمدي، ۱۳۷۹: ۲۶ـ۵).
در طول تاريخ و در تمامي ملت ها روابط تجاري و 
فرهنگي  و  سياسي  روابط  زمينه ساز  همواره  بازرگاني 
تبادل محصوالت  و  دوستانه  رفت و آمدهاي  است.  بوده 
ايران و چين منجر به تأثيرات متقابل در فرهنگ و  بين 
هنر اين دو سرزمين شده است که در اين مقاله تنها به اين 

بحث مي پردازيم. 

روابط فرهنگي و هنري با چين
روابط بين ايران و چين قدمت بسيار دارد. اهميت اين روابط 
تا حدي است که پيشينة اسطوره اي مي توان براي آن يافت. 
«در تاريخ اساطيري ايران منقول است که فريدون پادشاه 
ايران سرزمين تبت و چين و بالد مشرق را به يکي از سه 
پسر خود به نام تور يا طوج سپرد. به اين ترتيب سرزمين 
چين در ابتدا به ايرانيان تعلق داشت»(آذري،١٣٦٧: ١٣). 
اما بعد از اين اشارة اسطوره اي هيچ گونه سند و نوشته اي 
از چگونگي روابط ايران و چين به زبان فارسي و چيني در 
دست نداريم. نخستين ارتباط ذکر شده در منابع مربوط به 
دورة اشکانيان در ايران است. «به استناد منابع چين در 
زمان سلطنت مهرداد دوم (اشک نهم ملقب به کبير ١٢٤-

٧٦ پس از ميالد) شهريار بزرگ اشکاني روابط ايران و 
چين برقرار شد که همزمان با حکومت «وو» فغفور چين 
با  اولين سفير چين  زمان  اين  در  است.  هان  از سلسلة 

هيئتي ١٠٠نفري به ايران (پارت) اعزام شد. دولت ايران 
مصمم شد سفيري به چين گسيل دارد. نام اين سفير و 
هيئت همراه او بر ما معلوم نيست. اين رفت و آمد مبدأ رفت 
و آمد رسمي دو کشور بود که بعدا نيز بال انقطاع ادامه 
داشت»(همان: ٢٠). از چگونگي روابط ايران و چين اسناد 
قابل توجهي به زبان فارسي باقي نمانده است اما اسناد و 
نوشته هاي زيادي به زبان چيني وجود دارند و در بين 
اين متون اسنادي هستند که بيان مي کنند که فن لعابکاري 
از ايران به چين رفته است. «در سدة دوم پيش از مسيح 
براي  لعاب هاي سربي  پارت ها  پادشاهي  يعني در زمان 
نخستين بار در چين پيدا شد. بسياري از تاريخ نويسان 
امروز بر اين عقيده اند که پارت ها دانش لعابسازي خود 
را از راه تماس هاي بازرگاني که ميان آنها و امپراتوران 
هان وجود داشت به چين فرستاده اند. نفوذ هنر پارت ها 
لعابکاري نيست.  به فن  تنها محدود  در سفالگري چيني 
بسياري از اشياي سفالي چيني آن زمان، اسب ها، سوارها 
و صحنه هاي شکار پارتي را نشان مي دهد که همه به سبک 
کهن  داستان هاي  است.  شده  ساخته  ايرانيان  يا  سکاها 
چيني نيز اين سخن را تأييد مي کند که لعاب سربي را يک 
نفر بازرگان ايراني به چين آورده است» (وولف،١٣٧٢: 
١٢٦). همچنين مدارک ديگري در دست است که اين مطلب 
را تأييد مي کند و نشان مي دهد که «ايرانيان خمير لعاب 
آماده شده را که در نوشته هاي باستاني چين که ليئولي١  
اين خود نشان مي دهد که  ناميده مي شد مي فروختند و 
چرا پس از سقوط امپراتوري هان در سال ٢٢٠ ميالدي 
بربست»  رخت  چيني  سفال هاي  از  لعابسازي  صنعت 

(همان: ١٢٧). 
دورة  اين  از  باقي مانده  هنري  آثار  اسناد  بر  عالوه 
ايران  هنر  تأثير  و  ارتباط  نشان دهندة  چين  در  تاريخي 
گورها  از  يکي  در  شير  مجسمة  «وجود  است.  چين  بر 
ايران اشکاني و چين است.  روشن کنندة ارتباط پر دامنة 
در  و  نمي کرد  زندگي  چين  در  به هيچ وجه  حيوان  اين 
و  است  نشده  شير  از  ذکري  هان  از  قبل  نوشته هاي 
چينيان تا قبل از دورة ياد شده شير را هرگز نديده بودند. 
بوده  هديه اي  بهترين  شير  مراودات،  اين  در  بنابر اين، 
از طرف پادشاه اشکاني به دربار« هان - خه-دي١»   که 
٨٩-١٠٦ پيش از ميالد (يکي از امپراتوران سلسلة هان) 
مورد  دربار  در  به قدري  حيوان  اين  مي شود.  فرستاده 
هنرمندان  که  مي گيرد  قرار  درباريان  و  فغفور  توجه 
مي نمايند.  آن  از روي  به ساختن مجسمه اي  تشويق  را 
از اين زمان به بعد است که هنرمندان نقش شير را در 
نقاشي ها، روي پارچه ها و سفالينه ها و ديگر آثار هنري 
وارد مي سازند»(دانشپور پرور، ١٣٧٣: ٤٦). به کارگيري 
تأثير  بزرگ  مقياس  در  مجسمه هايي  فرم هاي  در  شير 

ايران هخامنشي را نشان مي دهد (تصوير١). 
از  قبل  در  و چين  ايران  بين  ارتباط  اما شکوفاترين 

1.liv-li
2.Han- khe-Di

تصوير٢. مجسمه با فرم و لباس هاي آسياي مرکزي در مقابر 
Mahler, 1959 :چيني. مأخذ



هنرها شديدًا  که  است  دورة ساساني  به  مربوط  اسالم 
بر يکديگر الهام و تأثير مي بخشند. «در دورة ساسانيان 
(٩٥١/٢-٢٢٤م) روابط ايران و چين توسعه و گسترش 
با  صميمانه تري  مناسبات  ملت  دو  و  مي يابد  بيشتري 
نمايندگان  و  سفرا  رفت و آمد  مي سازند.  برقرار  يکديگر 
سياسي و همچنين جهانگردان و زائران بودايي چين به 
مي گيرد»(آذري،١٣٦٧:  فزوني  همجوار  ممالک  و  ايران 
٣٤) ضمن اينکه اشتهاي روز افزون اروپا و جهان غرب 
براي کاالهاي توليد چين به ويژه ابريشم بر ميزان تردد 
در اين مسير تجاري افزود و ساسانيان براي بهره گيري 
از اين منفعت پرسود تمهيداتي را براي باال بردن امنيت و 
توسعة اين راه به مرحله اجرا گذاشتند. اين رفت و آمدها 
تأثيرات فرهنگي نيز به همراه خود داشت که بر روي هنر 
اين دوره در هر دو کشور تأثير گذاشت. جزئيات چهره و 
سبک لباس مجسمه هاي سفالي اين دوره به خوبي نمايانگر 
زندگي اجتماعي و تأثير فرهنگ هاي بيگانه در چين است. 
بر  عالوه  مقابر،  درون  چين،  در  (تانگ)  دوره  اين  «در 
مجسمه هاي سنتي ساخت چين، مجسمه هاي سفاليني قرار 
مي دادند که غالب آنها از نظر شکل و فرم و نوع پوشش 
و لباس، چيني نيستند و بيشتر آنها با لباس هاي مشهور 
صورت ها  و  لباس ها  فرم  شده اند.  تزيين  تانگ  سه رنگ 
شبيه قيافه و لباس هاي مردمان آسياي مرکزي و ايران 

است»(دانشپور پرور، ١٣٧٣: ٤٦؛ تصوير٢). 
شمالي  سلسلة  و  ساسانيان  شاهنشاهي  همچنين 
«وي»(٥٣٢-٣٨٦م) با يکديگر تماس هاي نزديک داشته اند 
ايراني در اين دوره به وسيلة بازرگانان  و ظروف فلزي 
طاليي،  گلدان هاي  از  گروه  «يک  بود.  يافته  راه  چين  به 
برنزي و لوکس نقره اي طاليي، که همگي داراي نشانه هاي 
پايتخت  در  هستند،  يوناني  ايراني  تزييني  و  فيگوراتيو 
شمالي «وي» در داتونگ يافت و احتماًال از باختر وارد 

 .(iranica, 2005) «شده اند
دورة  نقره اي  ظروف  به  مربوط  تأثير  مهم ترين 
ساساني بر هنر سفالگري چيني در دورة تانگ همزمان با 
دورة ساساني است. «ابريق شگفت آور نقره اي زراندود 
از نوع ايراني با حاشية زينتي برجسته از پيکره هايي که 
ظاهراً از اساطير يوناني گرفته شده در يک قبر از اواسط 
قرن ٦ در استان نينگشيا١  پيداشد» (همان؛  تصوير٣و٤). 
هنرمندان سفالگر چيني فرم اين ابريق ها را اقتباس کردند 
سفالينه هايي  و  آوردند  وجود  به  آنها  در  تغيراتي  و 
با سطح  اولية فلزي  از نمونة  توليد کردند. «اين ظروف 
چکش کاري شده و دسته هاي داراي قبه (برآمدگي) الهام 
گرفته اند. نمونه هاي نقره اي ايراني اوليه مربوط به دورة 
مورد  آنجا  در  و  شده  وارد  چين  کشور  به  ساساني 
تقليد و استفاده در سفال و پورسلن در طول دوره هاي 
فرم   .(Froom,2008:66)«گرفتند قرار  سونگ  و  تانگ 
با  ابريق  مانند  خاصي  اشکال  داراي  که  ظروف،  اين 

سر پرنده و گردن بلند هستند، با لعاب پاشيده و لعاب 
رنگارنگ رايج در دوره هاي تانگ و سونگ تزيين شدند. 
بدنة اين سفال ها قالب خورده و نقوش زينتي برجسته اي 
مانند ظروف سفالي دارند که به وسيلة قالب انجام گرفته 
از  الهام گرفته  نيز  ظروف  اين  روي  نقوش  حتي  است. 
نقوش دورة ساساني است. نقوشي مانند صحنة شکار 
ايران  قرن ها در خود  که  افسانه اي  پرنده هاي  و  پادشاه 
مرسوم بودند بر روي آنها ديده مي شود (تصوير٥و٦). 
اما استفاده از اشکال حيوانات در ظروف در اسطوره هاي 
تاريخي ريشه دارد. «اين امر يادگار شيوة ماقبل تاريخ 
و مبتني بر اين عقيده بود که نوشيدن از ظرف هايي که 
به شکل يکي از جانوران نيرومند است نيروي آن جانور را 

به انسان منتقل مي کند»(پوپ وديگران، ١٣٨٧ :٨٣). 
در سده هاي اولية اسالمي اين ابريق هاي سفالي چيني 
به همراه ديگر سفالينه هاي چيني به ايران وارد شدند و فرم 
آنها مورد توجه سفالگران ايراني قرار گرفت. «نمونه هاي 
به عنوان  نماد  و  شکل  در  دگرگوني  به خاطر  که  چيني 
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تصوير٣. ابريق کشف شده از مقبره اي در چين. مأخذ:
www. iranicaonline. org 
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در  مي شدند  شناخته  ققنوس  شبيه  سري  با  پارچ هايي 
قرن دهم وارد آسيا شدند. سفالگران اسالمي به تقليد از 
 .(Froom,2008:66 )«پارچ هاي چيني لعاب اپک پرداختند
بدين ترتيب، فرم هاي فلزکاري وارد سفالگري ايراني شد 
و سفالگران فرم هايي شبيه پرندگان و جانوران را مورد 
تقليدها متعلق  اين  تقليد قرار دادند. يکي از مشهودترين 
آنها  از  زيادي  نمونه هاي  که  است،  سلجوقي  دورة  به 
باقي مانده است و به روش قالبي و ديگر روش ها ساخته 

شده اند(تصوير٧و٨) . 
ورود  به سبب  اين ظروف  رواج  داليل  از  يکي  شايد 
اسالم به ايران باشد، چرا که طبق احکام اسالمي خوردن 
و نوشيدن در ظروف زرين و سيمين حرام بود و همين 
اما  شود.  کاسته  فلزکاري  رونق  از  که  شد  باعث  امر 
همان  و  کردند  استفاده  خود  نبوغ  از  ايراني  هنرمندان 
و سفال  فلزي  آلياژهاي  مانند  ديگري  مواد  با  را  فرم ها 
مي ساختند. همچنين با ابداعي که در توليد لعاب زرين فام 
داشتند جوابگوي تجمل گرايي دربار شدند. «جذابيت اين 
نوع لعاب آن بود که بدون به کارگيري حتي مقدار اندکي 
طال، بعد از پخت، سفال جاليي طالگونه و فلزي مي يافت. 
همين ويژگي باعث شد تا ظروف سفالين به دليل رعايت 
موازين شرعي و منع استفاده از ظروف طال و نقره در 
اسالم جانشين مناسبي براي ظروف فلزي زرين و سيمين 

محسوب شود»(نيکخواه و شيخ مهدي،١٣٨٩: ١١٠). 

ارتباط با چين در دورة اسالمي 
از سقوط  که  فترتي  به رغم  و حتي  اسالم  از ورود  بعد 

سلسلة ساساني ايران تا استقالل مجدد حکومت هاي محلي 
اين کشور پيش آمد روابط بازرگاني با چين برقرار بود. 
«روابط ايران اسالمي با چين با پيروزي هايي که مسلمين 
رفته رفته  آوردند  دست  به  ماوراءالنهر  و  ترکستان  در 
توسعه و گسترش يافت. ايراني ها و اعراب از طريق دريا 
و خشکي به چين رفتند»(آذري،١٣٦٧:٥٧). اما مهم ترين 
اين روابط مربوط به دورة مغول است. در آغاز سدة هفتم 
مغول ها در ايران و چين استيال يافتند. «در چين پس از 
پيروزي مغوالن بر اين سرزمين قوبيالي قا آن (فرزند 
تولي يا تولوي) نوادة چنگيزخان قدرت کم نظيري به دست 
تحت عنوان  چنگيز  نوادگان  هم  ايام  همين  مقارن  آورد. 
ترکتازي  داشتند.  سلطنت  و  حکومت  ايران  بر  ايلخانان 
براي  که  مصائبي  و  بدبختي ها  همة  علي رغم  مغوالن، 
ايراني ها و چيني ها و ساير ملل آسيايي به بار آورد، اين 
حسن را داشت که دولت واحد عظيمي که در تاريخ بي نظير 
است از منتهااليه شرق آسيا تا بخش هايي از شرق اروپا 
به وجود آورد که براي مدتي موانع و مشکالت گذشته در 
مورد دادوستد و بازرگاني و جهانگردي و تماس مدنيت 

شرق و غرب از ميان برخاست (همان: ٨٣). 
دادوستد  و  يافت  تازه اي  حيات  بازرگاني  ديگر  بار 
عالوه بر راه ابريشم از طريق راه دريا که به راه ادويه 
معروف بود نيز انجام مي شد و بنادر ايران با بنادر شرق 
دور ارتباط برقرار کردند. ظروف ايراني از طريق تجارت 
اواخر سدة ۱۳م/ ۷ق  «در حدود  کرد.  پيدا  راه  به چين 
از  تأثيرپذيري  به  شروع  چين  جنوب  کوره هاي  ظاهرًا 
تزئينات سفالگري اسالمي کرده و تحت تأثير اشکال مشتق 

تصوير٤. ابريق با زن رقصنده، ايران، ساساني، مأخذ:
www. metmuseum. org 

تصوير٥. ققنوس (phoenix)، چين دورة تانگ، اواخر قرن ٧ يا 
Froom,2008: 67 :اوايل قرن٨ م، مأخذ



از فلزکاري اسالمي قرار گرفتند. گفته مي شود نمونه هاي 
از  به وسيلة گروه کوچکي  فلز»  و  دو «سفال  اصلي هر 
بازرگانان مسلمان به شهرهاي ساحلي چين وارد شده 
بود. تزئينات اسالمي عمدتًا به صورت آبي و سياه انجام 
مي شد ولي حرارت بااليي که در کوره هاي چيني سازي 
را محدود مي کرد  از رنگ سياه  استفاده  بود  چين الزم 
بدنة سفيد ظروف چيني  به تنهايي روي  آبي  بنابراين  و 
استفاده مي شد. چيني هاي آبي و سفيد به اين صورت شکل 
گرفتند»(برند،١٣٨٣: ١٣٤). اگرچه سفالينه هاي آبي و سفيد 
در اواخر قرن ۱۴م و در چين دورة يوآن رواج پيدا کرد 
و به ايران و ساير نقاط صادر مي شد و توسط سفالگران 
ايراني مورد تقليد قرار گرفتند اما محققان بر اين عقيده اند 
تکنيک آن قبًال در ايران و سرزمين هاي اسالمي به وجود 
آمده بود و در قرن ۱۳م/۷ق به چين رفته است. همان طور 
با رنگ آبي بر  تزييناتي  اين ظروف برمي آيد  نام  از  که 
روي زمينة سفيد مشخصة آنهاست. اين نوع تزيين از قبل 
از اسالم در ايران وجود داشته است. در اين خصوص، 

مي توان گفت: «نمونه هايي از ظروف سفالين با رنگ هاي 
کمياب آبي تيره، روي زمينة مايل به آبي، از زمان پارت ها 
شوش  از  گيرشمن  اعزامي  هيئت  توسط  ساسانيان  و 
به دست آمده، و در واقع دوران عباسيان را مي توان دورة 
تجديد حيات اين روش فني دانست»(رفيعي،١٣٧٧: ٥٠). 
اما بيشترين کاربرد و استفاده مربوط به بعد از اسالم 
است که به عنوان تزيين زيرلعابي معروف است. «شيوة 
اسالم  اوايل  از  لعاب  زير  در  سفالينه  تزيين  و  نقاشي 
به ويژه در قرن سوم و چهارم هجري در مراکز سفالگري 
شمال و شمال شرقي ايران مرسوم بوده است. نقاشي و 
تزيين زير لعاب اغلب با دو رنگ آبي و سياه انجام مي گرفت 
تيره  سبز  و  الجوردي  فيروزه اي،  رنگ هاي  گاهي  ولي 
نيز به آن اضافه مي شد. رايج ترين تزيين به شيوة نقاشي 
زير لعاب ظروفي است که با رنگ آبي در زمينة سفيد نقاشي 
شده اند»(کريمي و کياني، ١٣٦٤: ٣٥). بدين طريق مي بينيم 
که منشأ ظروف سفيد و آبي ايران بوده است. اما استفاده 
از رنگ آبي در لعاب هاي ايراني به دليل تحول در تکنيک 
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تصوير٦. ابريق با سر پرنده دورة تانگ چين اواخر قرن ٧ يا 
www. metmuseum. org  :اوايل قرن ٨م. مأخذ

صراحي،  مرغ  ترکيب  در  دوجداره  دسته دار  کوزة  تصوير٧. 
کاشان، قرن ٧ ق. مأخذ:  کامبخش فرد، ١٣٨٩: تصوير٢٠٢
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لعابکاري است که در اين دوره به وجود آمد. «کبالت با 
اينکه در ايران فراوان بود اما در سفال هاي ايراني اوليه از 
آن استفاده نمي شد. دست کم تا پايان سدة ۵ق استفاده از 
رنگ آبي در سفالگري ايران رواج نيافت و اين امر به سبب 
تغيير در اسلوب کاربرد بود و نه عالقة ناگهاني به رنگ 
آبي که بيش از همه قبًال در نقاشي ديواري به کار مي رفت. 
تغييري که ساختن رنگ آبي را ميسر کرد اين بود که لعاب 
قليايي جاي لعاب سربي را گرفت، که به جاي سبز متداول 
در سفال هاي اوليه اکسيد مس را به «فيروزه اي» درخشان 
تبديل کرد. اکنون کبالت هم در لعاب ها به کار مي رفت که 

آبي تيره به دست مي داد»(ويلکينسون، ١٣٧٩: ١٤١). 
بدنه هاي  که  بود  صورت  بدين  ابتدا  در  کار  شيوة 
و  مي پوشاندند  سفيد  به رنگ  گلي  پوشش  با  را  رسي 
سپس روي آن را با رنگ آبي و سياه تزيين مي کردند. اما 
در سدة پنجم تغيير بسيار مهمي رخ داد و آن «آشنايي 
هنرمند سفالگر با نوعي خاک چيني است که همزمان با 
دورة سلجوقي در دورة سونگ (١٢٧٩-٩٦٠م) در چين 
متداول بوده و به خاورميانه صادر مي شده است»(کريمي 
و کياني،١٣٦٤: ٣٥). بدين طريق بدنه هاي جديد که سفيد 
يکدست و با ظرافت بيشتر در ساخت و توليد سفالينه ها و 
بدنه هاي نازک همراه بود رواج پيدا کرد و استفاده از پوشش 
گلي را منسوخ کرد. اما «متأسفانه سفالگران ايراني در آن 
نبودند.  زير لعاب  کبالت  آبي  نقاشي  کنترل  به  قادر  زمان 
اين ظروف سفيد با آبي کبالت پاشيده سلجوقي بود که به 
سفالگران چيني انگيزه مي داد تا آبي کبالت روي پورسلن هاي 
يونگ  دورة  در  مغول  پايان  تا  لعاب هايشان  زير  و  سفيد 

 .(Fehervari,2000:236)«ببرند کار  به   (١٣٦٨-١٢٦٠)
چيني ها در حقيقت سنگ معدن کبالت را از معادن اطراف 
کاشان از طريق مسير دريا (اطراف شمال شرقي آسيا) 
از  «يکي  مي کردند.  وارد  پورسلن هايشان  تزيين  براي 
مي شد  آورده  مرکزي  آسياي  از  که  عمده اي  اجزاي 
سنگ کبالتي بود که آن را چينينان «رنگ آبي محمدي» 
وارد  مسلمان  کشورهاي  از  را  آن  زيرا  مي ناميدند، 
توانستند  زود  خيلي  آنها  مي کردند»(جرالد،١٣٦٧: ٦٨٠). 
يا  پيدا کنند و هر طرح  از رنگ آبي مهارت  در استفاده 
الگويي را زير لعاب نقاشي کنند. اين تکنيک در طول دورة 
مينگ (١٦٤٤-١٣٦٣م) کامل تر شد. در واقع ظروف آبي 
و سفيد دورة مينگ بود که به خاورميانه وارد مي شد و 
موجب احياي دوبارة اين تکنيک در ايران شد. اين ظروف 
مورد تقليد ايراني ها قرار گرفت. اما نمونه هاي باقي مانده 
چندان  ايراني  سفالگران  توليد  سفيد  و  آبي  ظروف  از 
مرغوب و باکيفيت نبود. ميرخواند در توضيح تالش هاي 
موالنا محمد نقاش در تقليد از چيني ها نوشته است: «بعد از 
تجربة بسيار و ارتکاب مشقت بي شمار، جسم ظروف و اواني 
که مي ساخت با چيني فغفوري به غايت شبيه گشت؛ اما رنگ 
٥٩٧٤؛  نبود»(ميرخواند،١٣٨٠:  مي بايد  چنان که  صفايش 
تصوير٩). شايد دليل آن نبود مواد اولية مرغوب براي 
باشد. هرچند سفالگران  نوع ظروف  اين  بدنه هاي  توليد 
بسيار  کبالت  و سفيد  آبي  توليد سفال هاي  براي  ايراني 
خوبي داشتند که حتي به چين صادر مي شد اما يک مشکل 
بزرگ داشتند و آن نبود خاک کائولن مناسب براي تهية 
بدنة سفيد ظروف و تزيين آن بود. همچنين بايد اين نکته 

تصوير٨. کوزه با سر پرنده، احتماًال کاشان، تقريبًا١٢٠٠- ١٢٥٠ م. 
Froom,2008:67 :مأخذ

تصوير٩. جام ايران ١٤٠١-١٥٠٠م، مأخذ:
www. Ashmolean Museum, University of Oxford 
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را در نظر داشت که توليد سفال مرغوب يا در قطعة بزرگ 
به شرايط نظارت درست بر آتش کوره نياز دارد تا از 

ضايعات کاسته شود. 
تيموريان،  آمدن  کار  با روي  قرن هشتم،  اواخر  در 
و  ايران  دوستانة  روابط  تيمور،  جاه طلبي هاي  به علت 
چين رو به تيرگي نهاد «تا جايي که تيمور تصميم گرفت 
که به چين لشکرکشي کرده و آن کشور را به تصرف 
حين  در  اما   .(١٩٥ دربياورد»(ميرجعفري،١٣٧٩:  خود 
لشکر کشي به چين تيمور از دنيا رفت و فرزندش حکومت 
حمايت  تجاري  سياست  از  شاهرخ  گرفت.  به دست  را 
کرد. «ارتباط او با دربارهاي خارجي بر حيثيت و اعتبار 
تيموريان افزود و راه هاي بازرگاني را با ساير ملل گشود. 
او با سالطين عثماني روابط ديپلماتيک برقرار کرد و حجم 
در  افزود.  هند  و  با مصر  تجاري  و  بازرگاني  دادو ستد 
زمان او، روابط سياسي و بازرگاني بين ايران و سلسلة 

مينگ چين دورة جديدي را آزمود و اين خود بر ارتباط 
هنري دو کشور تأکيد ورزيد. شاهرخ غياث الدين نقاش 
به سفارت چين گسيل داشت»(آژند،  را در رأس هيئتي 
١٣٨٩: ۲۳۷). غياث الدين شرح مسافرت خود و آنچه را که 
در چين ديده بود نوشته است. بر اساس منابع و اسناد 
اين دوره، مي توان دريافت که روابط ايران و چين در هيچ 

دوره اي محکم تر از دورة شاهرخ نبوده است. 
فرم هاي  از  سفالگران  ديگر  بار  تيموري،  دورة  در 
فلزي ايراني تأثير گرفتند و آن را مورد تقليد قرار دادند. 
که  زد  اين دوره مي توان حدس  از  باقي مانده  اشياي  از 
فلزکاري در دورة تيموري از رونق خوبي برخوردار بود. 
يکي از اشکال خاص و رايج در فلزکاري تيموري پارچي 
است ديگ مانند با شکم برآمده همراه با يک دستگيره با 
فرم S که به شکل اژدهاست. بلر و بلوم معتقدند که «شکل 
آن را مي توان در فلزکاري اوايل سدة ۷ق/۱۳م پيگيري 

تصوير١٠. مشربة برنجي، هرات٩٠٠- ٩٠١ ق. مأخذ: برند،١٣٨٣: 
.١٣٥

تصوير١٢. تنگ سفالي، چين، سلسلة مينگ. مأخذ:
lentz &lowry, 1989: 124

تصوير١١. پارچ، هرات، يشم سفيد ١٤٢٠ – ١٤٥٠م. مأخذ: بلرو 
بلوم، ١٣٨١: ١٧٦.

تصوير١٣. تنگ چيني آبي و سفيد، مأخذ:
Eleonora Spinnelein Collection, Rom
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اين  اما  تصوير١٠).  بلوم،١٣٨١: ١٥٣-١٥٤؛  و  کرد»(بلر 
فرم را در هنرهاي ديگر اين دوره نيز مي توان مشاهده 
کرد از جمله يک ظرف از سنگ يشم با اين فرم که در 

هرات ساخته شده است (تصوير١١).
تقليد زدند.  به  نيز سفالگران چيني دست  بار  اين   
يک نمونه ظرف آبي و سفيد که از سلسلة مينگ(١٣٦٨-

در همين دوره در دست است شاهدي  ١٦٤٤م) چين 
بر اين ادعاست (تصوير١٢). «هيچ شکي وجود ندارد 
باکيفيت ترين  از  بعضي  مينگ  اولية  سلسلة  در  که 
ايراني،  فلزي  آثار  با موضوعات  و سفيد  آبي  اجناس 
شده  ساخته  چيني،  کلي  سبک  در  شکل يافته  هرچند 
نوع  اين  ايراني  نمونة  اما   .(Gary,1963:17)«بود
ظروف در دست نيست. تنها يک کوزة سراميکي شکسته 
وجود  روم   Eleonora Spinneleinمجموعة در 
دارد، که احتمال داده اند متعلق به اين دسته از ظروف 
باشد. «اين کوزه به گروهي از اشياي تيموري متعلق 
ايران  شرقي  شمال  به  مي تواند  آنها  زادگاه  که  است 
(يا سمرقند) نسبت داده شود و مي توان آن را به قرن 

بدنة کروي شکلي  داراي  تاريخ گذاري کرد. کوزه  ١٥م 
دارد.  قرار  حلقه مانندي  کوتاه  پاية  روي  که  است 
بدنة  روي  آبي  رنگ  با  زيرلعابي  نقاشي  آن  تزئينات 
سفيد است. دو اژدهاي روبه روي هم بر بدنة کوچک 
غير معمولي  شکل  مي آيد  نظر  به  شدند.  کشيده  کوزه 
ابتداي قرن  اواخر قرن ١٤م و  به  اين سراميک متعلق 
١٥م هم در ايران و هم در چين باشد. شايد فلزکاري 
تأثير داشته باشد» اين نوع کوزه  معاصر روي شکل 

(Vittoria Fontana, 1996: 587)(تصوير١٣).
بهزاد  به  منسوب  نگاره هاي  از  يکي  در  همچنين 
سفيد  و  آبي  ظرف  يک  به صورت  را  شکل  همين 
اين فرم  از رواج  اين نشان  مي توان مشاهده کرد، که 
هنرمندان  که  گفت  بتوان  شايد  دارد.  دوره  اين  در 
توليد سفالينه هاي  اين فرم و  از  تقليد  به  چيني شروع 
کردند.  اسالمي  کننده هاي  براي مصرف  سفيد  و  آبي 
خاص  شکل  اين  «شايد  که  معتقدند  بلوم  و  بلر 
بلوم،١٣٨١:  است»(بلرو  بوده  صادراتي  بازارهاي 

١٥٤)(تصوير١٤).
 

تصوير١٤. سعدي و جوان کاشغري، گلستان سعدي، منسوب به بهزاد، هرات. مأخذ: سودآور، ١٣٨٠: ١١٥

نتيجه
رفت و آمدهاي سياسي و تبادل محصوالت بين ايران و چين زمينه ساز روابط فرهنگي و تأثيرات متقابل در 
هنر اين دو سرزمين در طي تاريخ شده است. اين تأثيرات را هم در اسناد و مدارکي که از آن زمان باقي 
مانده به خصوص سالنامه هاي دربارهاي امپراتوران چين و هم در آثار هنري باقي مانده مي توان دنبال کرد. 
تصورات و سخن هاي رايج تنها بر تأثير سفالگري چيني بر سفالگري ايران مبتني است اما همان گونه که در 
مقاله بررسي شد مي توان گفت که هنر ايران نيز به نوبة خود بر هنر سفالگري چين تأثير گذار بوده است. با 
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بررسي ظروف سفالي چين مي توان نشانه هايي از تأثير هنر ايران را در سه مشخصة فرم، تکنيک لعابکاري 
و نقوش بر آنها بررسي و نتايج زير را بيان کرد:

1. بيشترين تأثيرپذيري را هنرمندان چيني از فرم ظروف فلزي ايراني گرفتند که در دو دورة تاريخي بسيار 
مشهود است و فرم ظروف چيني را متحول کرد. اولين تأثيرپذيري در دورة ساساني است که سفالگران 
چيني از فرم هاي ابريق هاي نقره اي ساساني که به چين صادر مي شد تقليد کردند و با لعاب هاي سه رنگ 
مشهور تانگ تزيين مي کردند. در اين دوره نقوش رايج ايراني مانند صحنه هاي شکار و پرندگان افسانه اي را 

بر روي همين ظروف نقش مي کردند. اين ظروف چيني در دوره هاي بعدي به ايران صادر شدند. 
2. مرحلة بعدي در دورة تيموري ايران است و مطالعة فلزکاري اين دوره اين نکته را روشن مي کند که 
سفالگران چيني فرم ظرف فلزي مشهور اين دوره يعني پارچي با دستة اژدها را مورد تقليد قرار داده اند که 
يک نمونه از آن باقي مانده و اعتقاد مي رود که چيني ها اين ظروف را مخصوص بازارهاي صادراتي ايران 

توليد مي کردند. 
3. با بررسي هاي انجام شده مي توان گفت که سفالينه هاي مشهور سفيد و آبي چين متأثر از سفالگري ايران 
است و نمونه هاي اولية اين تکنيک لعابکاري در ايران قبل از اسالم وجود داشته است. در دورة سلجوقي 
سفال هاي با لعاب آبي به چين مي رود و سير جديدي از تکنيک لعابکاري را ايجاد مي کند. حتي کبالت مورد 
استفادة چيني ها از ايران وارد مي شد. ورود سفال هاي سفيد و آبي چيني در دورة تيموري به ايران موجب 

احياي اين تکنيک لعابکاري در ايران مي شود. 
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Iran and China as two great and ancient civilizations, one located in the East Asia and 
the other in the West Asia, have historically had broad and longstanding ties. These two 
countries were connected through the famous overland Silk Road before the advent 
of Islam and after that through seaways, and their relationships in three significant 
areas of business, religion and politics can be studied. These relationships and the 
commercial ties between two countries have had a profound impression on their arts 
in the history. The study of these interactions reflects the influence of China,s art on 
Iran, but impacts of Iranian culture and art on China have not been well expressed or 
even have been ignored. These influencesin both pre-Islamic and post-Islamic Iran 
are visible, but it must be said that the influence is more pronounced in the Islamic 
era and more documents and more works from this period have survived.
In this article, using a historical-analytical method, we try to study the quality of the 
influence of Iranian art on Chinese art through the study of ancient historical resources 
and observation of the remaining art pieces from two civilizations of Iran and China.
According to the results we can say that the Iranian art has influenced china,s art, 
especially its pottery in the different periods. By studying Chinese pottery, we can 
see Iranian art’s effects in three aspects of: form, glazing techniques and motifs.

Keywords: Iran, China, Pottery, Metalwork. 
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