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چكيده
قلعه هاي اســماعيلي در ارتفاعات البرز به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند؛ دژهايي  که احداث آن ها به زمان 
اسماعيليان باز مي گردد و ديگري قلعه هايي که به دست فدائيان تسخير و الحاقاتي به آن ها افزوده  شد همچون 
قلعه الموت. بعد از تســخير قلعه الموت در دوره دومين ايلغار مغول، اين قلعه توسط اسماعيلي (نو دولت)، 
سادات کيايي مورداستفاده قرار گرفت و در دوره صفوي از اين قلعه به عنوان محلي براي نگهداري مطرودان 
فراموشخانه استفاده مي شود. از آثار با ارزشي که در قرون ١٤ -١٦ ميالدي و به ويژه دوره مينگ از چين به 
مناطق ديگر صادر مي شد، چيني آبي و سفيد است. در ايران دوره صفوي سفالگران موفق به توليد چيني هايي 
مشابه چيني هاي دوره مينگ شدند. ازاين رو با به دست آمده آمدن ٤ قطعه چيني آبي  و  سفيد با واژگان چيني 
از کاوش هاي قلعه الموت اين پژوهش ضرورت يافت. هدف اين پژوهش بازخواني متن کانجي روي سفال ها 
و استفاده از آن ها جهت شناخت وضعيت باستان شناسي قلعه الموت بود تا به کمک آن بتوان دوره اي که اين 
آثار به آن تعلق دارد را شناسايي کرد. سؤال اصلي پژوهش اين است که چيني هاي الموت به چه دوره اي تعلق 
دارند و تحليل اين يافته ها بر اساس بافت باستان شناسي و تاريخي قلعه الموت گوياي چه اطالعاتي است؟ روش 
تحقيق توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات بر پايه مطالعات ميداني و کتابخانه اي است. نتايج نشان 
داد اين قطعات به ترتيب با اوزون حسن آق قويونلو و دو پادشاه صفوي شاه طهماسب اول و شاه عباس هم دوره  
است. دريکي از قطعات نام فغفور چنگ خوا ديده مي شود و دو قطعه ديگر متعلق به جياجينگ و نواده اش وانلي 
 Yong به معناي طول عمر زياد توأم با شــادي، ثروت و تندرستي و Chang ming fu gui اســت و عبارت
bao chang chun به مفهوم هميشــه جوان بودن روي اين قطعات نوشته شده است. کشف اين آثار نشان 
داد که حيات سياسي و اجتماعي در قلعه الموت با حمله مغول پايان نيافته و اين مکان تا دوره صفوي همچنان 
مورداستفاده قرار داشت و برخالف آنچه که در منابع آمده در دوره صفوي از الموت صرفًا به عنوان زندان 
استفاده نمي شد و تداوم حيات سياسي و اجتماعي در قلعه الموت خاصه در دوره ترکمانان آق قويونلو و صفويه 

وجود داشته است.
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مقدمه
تا قبل از کشف يافته ها و داده هاي جديد باستان شناختي 
مي رسيد  نظر  به  چيني)،  قطعات   (ازجمله  الموت  قلعه  از 
باگذشت صد و هفتادسال تاريخ پرفرازونشيب اسماعيليان، 
عاقبت با تسخير قلعه الموت توسط هالکوخان (۶۵۴ ه.ق)، 
اهميت و موقعيت استراتژيک قلعه به يک باره و براي هميشه 
ما  زمان  اين  از  لذا  مي شود؛  فراموشي سپرده  دست  به 
هرگاه نامي از الموت مي شنويم، تنها اشاره اي است گذرا 
از حبس مطرودان و رقباي سياسي وقت که به نحوي از 
انحاء مدتي را در قلعه به خصوص در سياه چاه معروف 
آن بسر برده اند؛ ازجمله مي توان به حبس خواجه عبدالحي، 
و  ه.ق)  ـ ۷۵۸   ۷۴۴) آل چوپان  حاکم  اشرف  ملک  وزير 
زنداني شدن تعدادي از سپهساالران  گيالن به وسيله شاهان 

صفوي اشاره کرد.
به اين ترتيب با افول قدرت اسماعيليان در الموت و تغيير 
کاربري قلعه الموت به زندان، الموت و مناطق مجاور تا 

مدت ها در اختيار دولت زيدي مذهب آل کيا قرار داشت.
کشمکش هاي  درگير  ايران  نواحي  بيشتر  که  دوراني  در 
بود،  تيموري  حکمرانان  آخرين  و  آق قويونلو  ترکمانان 
سادات گيالن براي حفظ جايگاه و موقعيت خود، به ناچار 
گاه از اين و گاه از آن دولت اطاعت مي کردند؛ اين در حالي 
از  بخش هايي  در  کماکان  اسماعيليه  بازماندگان  بود  که 
قلمرو دولت مذکور داراي پيرواني بوده و آخرين حکمران 
اسماعيليه الموت که در تاريخ از او نام برده شده، فردي به 
نام محمد ملحد از نبيره هاي  عالءالدين محمد است. درنهايت 
نهم هجري  نخست سده  نيمه  در  اسماعيليان  قتل عام  با 
(هم زمان با فرمانروايي سيد رضي کيا و سيد ناصرکيا)، به 

فعاليت اين گروه در منطقه براي هميشه خاتمه داده  شد.
امروزه با کشف يافته هاي جديد باستان شناسي، بازنگري 
تسخير)،  از  (پس  الموت  اجتماعي  و  سياسي  حيات  در 
امکان پذير شده است. در کاوش هاي باستان شناسي سال 
۱۳۸۵ در الموت، دو اشکوب صخره اي به فاصله ۲۰ متر از 
هم به دست آمد که قلعه باال و قلعه پايين نام گذاري شده اند؛ 
قلعه باال مربوط به حکام اسماعيلي (نودولت) و قلعه پايين 
محل نگهبانان بوده است.(چوبک، ۱۳۸۵) از قلعه باال الموت 
تعداد ۴ قطعه ظرف چيني با خط کانجي به دست آمده است. 
در صورت خواندن نوشته هاي کانجي و تاريخ گذاري آنان 
و امکان تعلق آن ها به دوره هاي پس از حمله مغوالن به 
قلعه الموت، بازنگري در سکونت و استفاده از قلعه الموت 

پس از فروپاشي حکومت اسماعيليه فراهم خواهد شد.
از خطوط رايج در سرزمين چين خط کانجي است و از 
اين نوع خط در چيني هاي آبي و سفيد صادراتي چين به 
خاور نزديک در خالل سده هاي ۱۲-۱۹ ميالدي (۶-۱۳ه.
ق) استفاده مي شده ازجمله بر روي قطعات ظروف الموت. 
اين پژوهش باهدف بازخواني متن کانجي روي سفال ها و 
تاريخ گذاري آن ها و استفاده ازآن جهت تحليل و شناخت 

تا  گرفت  صورت  الموت  قلعه  باستان شناسي  وضعيت 
مشخص شود که اين نمونه ها متعلق به کدام يک از ادوار 
محوطه  اين  در  ديگر  يا حکومت هاي  اسماعيليه  سکونت 
است. سؤال اصلي پژوهش اين است که چيني هاي الموت به 
چه دوره اي تعلق دارند و تحليل اين يافته ها بر اساس بافت 
باستان شناسي و تاريخي قلعه الموت گوياي چه اطالعاتي 
است؟ ضرورت و اهميت پژوهش پيش رو در اين است 
که بامطالعه نوشته کانجي  روي اين قطعات ظروف بتوانيم 
به مضمون آن ها پي ببريم و مشخص شود کااليي تجاري 
بوده اند که از چين به ايران واردشده اند يا تقليدي از خط 

کانجي  چين بوده است.

روش تحقيق
اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. 
شيوه جمع آوري اطالعات بر پايه مطالعات ميداني (داده هاي 
به دست آمده از کاوش هاي باستان شناسي) و کتابخانه اي 
است. در جريان کاوش هاي صورت گرفته در قلعه باالي 
الموت که محل حکام اسماعيلي بوده، ٤ قطعه چيني آبي  و 
 سفيد به خط کانجي و با نقش مايه خرچنگ به دست آمده آمد 
که با توجه به اهميت کشف چنين قطعاتي از ايران؛ پژوهش 
حاضر انجام و قطعات چيني به دست آمده آمده موردبررسي 
داده ها  تجزيه وتحليل  پژوهش روش  اين  در  گرفت.  قرار 

به صورت کيفي است.

پيشينه تحقيق
از خطوط رايج در سرزمين چين مي توان به خط مفهوم 
نگار کانجي اشاره کرد. هاشم رجب زاده (۱۳۸۱) در مقاله 
چيني-  خط  از  فضل اهللا  رشيدالدين  و  النديم  ابن  تعريف 
ژاپني و مزاياي آن در نشريه نامه انجمن، ش ٥ آورده که 
در ميان مورخان مسلمان، ابن نديم (سده ۴ ه.ق) در کتاب 
الفهرست به نقل از زکرياي رازي و نيز خواجه رشيدالدين 
فضل اهللا (سده ۷ ه.ق) در ديباچه تنکسوق (تنسوخ) نامه، 
شرح جامعي درباره ساختار و کيفيت خط چيني و يا به  
قول ابن نديم  «خط تصويري مجموع» که داللت بر معاني 

بسيار دارد را نگاشته، ذکر کرده اند.
ازجمله مي توان به استفاده از اين خط در پرسلين هاي آبي 
 و سفيد و صادرات گسترده آن به شهرها و بنادر خاور 
نزديک در خالل سده هاي ۱۲ تا ۱۹ ميالدي اشاره  کرد. در 
اين دوره راه دريايي ادويه در مقايسه با جاده  کهن ابريشم، 
نقش به مراتب پر رنگ تري در انتقال توليدات امپراتوري هاي 
يوآن (۱۲۷۱ ـ ۱۳۶۸م)، مينگ (۱۳۶۸ ـ ۱۶۴۴م) و چينگ 

(۱۶۴۴ ـ ۱۹۱۲م) داشته است.
چيني  ظروف  يافته هاي  مقاله  در   (۱۳۷۶) دانشپورپرور 
جزيره هرمز و نقش اين جزيره در بازرگاني ايران و چين، 
شوش، يادنامه گردهمائي باستان شناسي، ميراث فرهنگي 
تهران، به کاربردهاي خط کانجي در کارگاه هاي سلطنتي 

مطالعه خط کانجي  بر روي سفالينه هاي 
حفاري هاي  از  به دست آمده  چيني 
الموت قزوين/  قلعه  باستان شناسي 

٦٣-٧١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۶۵

فصلنامة علمي نگره

چين اشاره کرده است. محمدحسن زکي (۱۳۸۴) در کتاب 
چين و هنرهاي اسالمي ترجمه غالمرضا تهامي، انتشارات 
به خط کانجي  ايرانيان  از عالقه  تهران،  فرهنگستان هنر 
نوشته است. رابرت فينالي (۱۹۹۸) در مقاله اي با عنوان 
 The Pilgrim Art: The Culture of Porcelain in
World History مجله تاريخ جهان، به مطالعه الگوهاي 
رايج ازجمله خط کانجي روي سراميک هاي سلسله مينگ 
در   (۱۹۸۹) والنشتاين  سوزان  است.  پرداخته  چينگ  و 
کتاب Chinese Ceramics A Handbook of، انتشارات 
موزه متروپوليتن به مطالعه عالمت ها و خط کانجي روي 
انواع مختلف سراميک دوره هاي مختلف امپراتوري چين 
 How To پرداخته است. ويلبي هاجسون (۱۹۵۷) در کتاب
انتشارات شيکاگو   Identify Old Chinese Porcelain
و لندن، به موضوعاتي همچون عالمت ها و کانجي روي 
ظروف چيني ادوار مختلف امپراتوري چين و چيني هاي 
وارداتي به اروپا پرداخته است. هوپر و فيليپس (۱۸۹۴) 
ميشيگان  انتشارات   Pottery and Porcelain کتاب  در 
و نيويورک، به عالمت ها و خط روي سفال و چيني هاي 
سرزمين چين و ژاپن پرداخته است. بياميش (۱۹۵۴) در 
انتشارات   The Marks on Chinese Porcelain مقاله 
و خط  بررسي عالمت ها  به  مااليا،  فدراسيون  موزه هاي 

کانجي روي ظروف چيني چين پرداخته است.
کشف قطعات ظروف چيني با نوشته کانجي در کاوش هاي 
اطالعات  مي تواند  قزوين  الموت  قلعه  باستان شناسي 
سودمندي را در مورد روابط ايران و چين آشکار کند و 
در اين نوشتار به معرفي و خوانش اين واژگان در بستر 

تاريخي  و تبادالت تجاري توجه شده است.

چيني آبي و سفيد
يکي از انواع سفال هاي رايج در دوره اسالمي سفال آبي 
و سفيد است که در سرزمين هاي مختلف اسالمي مانند 
سامرا، فسطاط و ايران توليد مي شد و در ايران از مراکز 
اصلي توليد اين سفال مي توان به شوش، سيراف، ري و 
 ,Williamson ۱۸۴؛   :۱۳۸۸ کرد.(زکي،  اشاره  نيشابور 
۱۹۸۷: ۱۶) کوارتز، پتاس و خاک رس سفيد زماني که باهم 
مخلوط شوند خميره اي سخت و سفيد به وجود مي آيد 
و لعاب قليايي از همان سنگ کوارتز و پتاس پودر شده 
بر روي ظرف ايجاد مي شود.(کامبخش فرد، ۱۳۸۰: ۴۶۵) 
ايراني ها در توليد {چيني} سفيد و آبي با نقوش زير لعاب از 
دو نوع لعاب شفاف و نيمه شفاف استفاده مي کردند که در 
لعاب شفاف از اکسيد سرب و در نيمه شفاف از اکسيد قلع 
استفاده مي شد و رنگ آبي هر دو نوع از کبالت بود.(روح فر، 
۱۳۸۱: ۵۰) در زادگاه تکنيک مزبور، هرچند از اواخر دوره 
«هان»(۲۰۶ ق.م الي ۲۲۰م) ما شاهد جايگزين شدن ظروف 
سفالين چيني به جاي ظروف سفالين معمولي هستيم، اما در 
متون به جاي مانده از امپراتوري، کلمه اي که معناي چيني 
بار  نخستين  براي  واژه  اين  و  نيست  دسترس  در  بدهد 
از زمان سلسله «جين»(۲۶۵ ـ ۴۲۰ م) در نوشته ها آمده 
ظروف  ساخت  ۱۲۷۹م)  ـ   ۹۶۰) سونگ  دوره  در  است. 
چيني به ويژه در مناطق جنوب شرقي چين داراي تحولي 
شگرف گرديد (Kessler, 2012: 523) و از آغاز قرن  ۹ 
ميالدي (۳ ه.ق) ظروف ساخت چين ازجمله پرسلين هاي 
سفيد اوليه به خاورميانه صادر مي شد. کاربرد چيني در 
آن دوران محدود به سالطين و حکام بود و در جواهر 
نامه نظامي به آن اشاره شده است (جوهري نيشابوري، 
۱۳۸۳: ۹۶). بيهقي ورود اولين نمونه هاي چيني به خاور 
نزديک و ايران را مربوط به دوره هارون الرشيد مي داند 
(۱۶۴-۱۸۷ ه.ق) (بيهقي، ۱۳۱۹: ۲۳۰). چنانكه توليدات اين 
دوره به بسياري از نقاط جهان ازجمله ايران صادر۱ و با 
اقالم ديگر مورد مبادله قرار مي گرفت. فريه معتقد است که 
در اواخر سده هشتم هجري چيني آبي-سفيد وارد آسياي 
ميانه و ايران شده است (فريه، ۱۳۷۴: ۲۶۵). گلمبک نيز بيان 
کرده که ظروف چيني آبي و سفيد براي اولين بار در اوايل 
قرن پانزده ميالدي به ايران وارد شد اگرچه که قبل از اين 
 Golombek and) زمان به مصر و سوريه رسيده بود

.(Mason, 2014: 64
بر روي  تانگ  امپراتوري  دوره  در  بار  اولين  آبي  رنگ   
پرسالن هاي چيني ظاهر شد و بعد از دوره تانگ ناپديد 
ظاهر شدند  يوآن  دوره  در  بعد  و چهارصد سال  شدند 
(Wen and Pollared, 1971: 24, 25). در عصر دودمان 
نام  به  چيني  نوع  يک  ـ ۱۳۶۸م)،   ۱۲۷۱) «يوآن»  مغولي 
«آبي  و سفيد» پديدار شد که داراي نقوش آبي در زير لعاب 
شفاف بود. منبع کبالت مصرفي در چين در دوره يوان 
از کوه هاي اطراف قمصر کاشان در ايران تأمين مي شده 

١. به عنوان نمونه در کتاب جهان نامه 
نوشته محمد بن نجيب بکران، آمده: 
«از دريا مشرقي، از چين ختوآرند و 
مسک و اواني(کوزه، ظرف)  چيني و 
آهن گوهردار و بعضي داروها»(بکران، 

.(١٣٤٢: ١٠٣

تصوير ١. ظرف چيني به خط کانجي متعلق به امپراتور شوان دو از 
https://www.icollector.com  :سلسله مينگ ١٤٢٦-١٤٣٥م، مأخذ



Kessler, 2012: 512, 520؛  ۵۷؛   :۱۳۴۵ است.(کاشاني، 
چين،  مردم  ازاين رو   (۲۰۹  :۱۹۹۶  ,Li  ،۱۹۵۶  ,Garner
 Kessler,).ظروف آبي و سفيد را «آبي محمدي» مي ناميدند
مي رسد  نظر  به   (Bailey, 1996: 7 521 :2012؛ 
سراميک هاي آبي و سفيد اواخر دوره يوآن بيشتر براي 
صادرات توليد مي شده اند زيرا نمونه هاي آن بيشتر از آنکه 
در خود چين به دست آيد در جهان اسالم يافت شده و 
 Golombek et al,).عمومًا از کيفيت بااليي برخوردارند

(19961
توسط  چين  در  «يوآن»  سلسله  فروپاشي  با  سرانجام 
سرداري به نام «هونگ وو۱» که حکومتش معاصر با امير 
خالل  در  مينگ  چيني تبار  خاندان  بود،  گورکاني  تيمور 
سال هاي ۱۳۶۸ - ۱۶۴۴ ميالدي در اين کشور به حکومت 
پرداختند. هونگ وو پس از تسلط بر چين، امپراتوري خود را 
مينگ به معناي درخشان ناميد.(جرالد؛۱۳۶۷: ۵۲۷) خاندان 
مينگ در دوره حکومت خود بر چين، از مسلمانان حمايت 
مي کردند؛ اما پس از سقوط اين سلسله و روي  کار آمدن 
خاندان منچو (۱۶۴۴م) روابط به تيرگي  گراييد و مسلمانان 

به قيام هاي متعددي دست زدند.(زکي، ۱۳۸۴: ۲۵)
در دوره مينگ «جينگ ده جن» [در ايالت فوليانگ] اهميتي 
ويژه يافت؛ اين ناحيه به دليل منابع وافر خاک چيني و خاک 
رس اصلي ترين و عمده ترين مرکز توليد چيني آبي و سفيد 
در چين بود.(Li, ۱۹۹۶: ۲۰۸) بخش عمده توليدات کارخانه 
استفاده درباريان و بزرگان کشور  امپراتور جهت  ويژه 
به ويژه  براي سران کشورها  به عنوان هدايا  بقيه  بوده و 
مسلمانان ارسال مي شد و مقادير زيادي نيز به کشورهاي 
آسياي مرکزي، آسياي جنوب  شرقي، هند، آسياي غربي 
 Yolande,) مي شد.  صادر  اروپا  و  ايران  به خصوص  و 

.(Carsewell, 2000: 79 103 :2002؛
همچنين بنا بر مدارک تاريخي در دوره مينگ، هم زمان با دو 
سلسله  تيموري و صفوي، رفت وآمدهاي چين و ايران زياد 
شد. مقصد حرکت از چين به ايران بندر هرمز بود. ليانگ در 
ارتباط با سفرهاي تسن خه در دوره تيموري آورده است: 
«تسن خه، دريانورد مشهور چيني  که هفت  بار فرماندهي 
گروه کشتي هاي چيني را بر عهده داشت، به سوي درياي 
غرب سفر کرد و حامل پيام هاي دوستي مردم چين براي 
مهم ترين  از  چيني  ظروف  ميان  اين  در  بود.  سامان  آن 
صنايع هنري اين  کشور به شمار مي رود که هيئت تسن خه 

با خود به ايران مي برد».(ليانگ؛ ۱۳۶۶: ۸۵۲)
فناوري توليد ظروف آبي و سفيد در دوره مينگ (۱۳۶۸-

 ۱۶۴۴م) به اوج رسيد. صادرات ظروف چيني بعد از سقوط 
در   (۲۶۰-۲۵۳ افتاد.(متين،۱۳۸۷:  رواج  از  مينگ  سلسله 
دوره شاهان صفوي به ويژه شاه عباس اول و دوم و شاه 
صفي ايران بخشي از تجارت چيني آبي و سفيد را به دست 
اصفهان،  يزد،  مشهد،  کرمان،  شهرهاي  ايران  در  گرفت. 
شيراز، زرند از مهم ترين مراکز توليد سفال آبي و سفيد 

(Golombek and Mason, 2014: 64).بود
 دوره شاه سلطان حسين صفوي هم زمان با پشت سر 
سفيد  و  آبي  چيني  بازار  چين،  در  گذر  دوران  گذاشتن 

دوباره به دست چيني ها افتاد.(همان:۹۵-۹۲)

خط  کانجي
در زبان ژاپني به نشانه هاي نگارشي خط چيني، کانجي۲ گفته 
مي شود. تعداد حروف کانجي بيش از ۴۰۰۰۰ است. جمالت 
اغلب به صورت عمودي و از باال به پايين و از راست به 
چپ نوشته و خوانده مي شود. در کاوش هاي انجام شده در 
ناحيه شاندونگ چين قطعه سفال هايي به خط کانجي متعلق 
به ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ سال پيش به دست آمده آمد.(رجب زاده، 
۱۳۸۱: ۱۱۲) حروف کانجي مي تواند به چندين شکل تلفظ 
و خوانده شود؛ بنابراين يک حرف کانجي با توجه به شکل 
تلفظ و زمينه اي که در آن استفاده مي شود مي تواند معاني 
مختلفي داشته باشد. کانجي امروزي به عنوان خطي مفهوم 
حدود  در  نخستين  نشانه هاي  و  نمادها  تحول  از  نگار، 
۲۰۰۰ الي ۲۵۰۰ ق.م در سرزمين چين شرقي پديدار شد و 

باگذشت زمان به جزاير ژاپن راه يافت.(همان: ۱۱۹)
چين،  سرزمين  در  خط چيني   به کارگيري  موارد  ازجمله 
کاربرد وسيع آن در کارگاه هاي بعضًا سلطنتي اين کشور 

بوده است. اين خط در چهار حالت تظاهر مي يابد:
۱. عالمت و نشان امپراتوري که بيانگر نام فغفور و سلسله 

حکومتي او بوده است.
آرزوي  دعا،  بيانگر  نوشته ها  ظروف  از  تعدادي  در   .۲
خوشبختي، عمر طوالني و جواني پايدار، دولت و ثروت، 

تندرستي و ايمني  است.
۳. به شکل تک کلمه درروي ظروف يا کف قسمت داخلي 

نوشته شده است.
به عنوان  است  که  تک کلمه اي   پايه  کف  در  گاهي   .۴
مارک{عالمت} کارخانه به کار مي رفته است.(دانشپورپر

ور؛۱۳۵:۱۳۷۶)
از  استفاده  به  مي توان  کانجي  به  کارگيري خط  موارد  از 
آن در صنايع  مستظرفه ازجمله پرسلين هاي آبي  و سفيد 
و صادرات گسترده اين چيني ها به شهرها و بنادر خاور 
نزديک در خالل سده هاي ۱۲ الي ۱۹ ميالدي اشاره  کرد. در 
اين دوره راه دريايي ادويه در مقايسه با جاده کهن ابريشم، 
در انتقال توليدات امپراتوري هاي «يوآن» (۱۲۷۱ـ  ۱۳۶۸م)، 
مينگ (۱۳۶۸ ـ ۱۶۴۴م) و چينگ (۱۶۴۴ ـ ۱۹۱۲م) از نقش 

به مراتب پررنگ تري برخوردار بود.(تصوير ۱)

ظروف کانجي   قلعه الموت
در ايران، سفال هاي آبي  و سفيد توليدشده در شهرهاي 
نيشابور دوره تيموري و مشهد در عصر صفوي، بيشترين 
چين  در  مينگ  هم زمان سلسله  نقشمايه هاي  از  را  تأثير 

داشته اند.(فريه، ۱۳۷۴: ۲۶۷-۲۶۶؛ صدري، ۱۳۸۷: ۳۳۲) 1. Hongwu
2.Kanji

مطالعه خط کانجي  بر روي سفالينه هاي 
حفاري هاي  از  به دست آمده  چيني 
الموت قزوين/  قلعه  باستان شناسي 

٦٣-٧١



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۶۷

فصلنامة علمي نگره

سوي ديگر با توجه به عدم آشنايي سفالگران ايراني با خط 
و زبان چيني ساخت سفال هاي با نوشته کانجي به صورت 
معنادار غير متحمل است. از ميان ۴ قطعه، يک قطعه مربوط 
خوا»(۱۴۸۷  «چنگ  مينگ،  امپراتوري  فغفور  نهمين  به 
ـ ۱۴۶۵م) است. ۶ کلمه يا کانجي اين قطعه عبارت اند از: 
(da= بزرگ)، (ming= مينگ)،   (hua ـ cheng= چنگ 
ـ خوا)، (nian= دوره)، (zhi = ساخت) (تصوير ۲ و ۳)؛ 
دو قطعه ديگر هم هرکدام داراي چهار کلمه دعايي رايج در 
ظروف آبي   و  سفيد فغفور «جياجينگ» (۱۵۶۶ـ  ۱۵۲۲م) و 

نواده اش «وانلي» (۱۶۲۰ ـ ۱۵۷۳م) است.
به ويژه آنکه در قسمت داخلي يکي از قطعات، نقش خرچنگ 
که از نقوش متداول اواسط امپراتوري تا اوايل دوره بعدي 
 Hodgson,1957:).است، به چشم مي خورد (Qing =چينگ)

86 ;66)، (تصوير ۲ و ۶)
در اساطير چين، خرچنگ دشمن ايزد درياست و هميشه با 
آن در جنگ  و ستيز است.(ليانگ، ۱۳۸۵: ۲۶۴) ۴ کانجي اين 
قطعه،  که ۲ کانجي  آن به علت شکستگي مفقودشده اما با 
 ,Suleski) مقايسه با موارد مشابه چين و با توجه به منابع
نوشته شده  زير  عبارت  مي رسد  نظر  به   ،(۲۰۱۹:۱۳۰
است: (Chang ming fu gui) به معناي طول عمر زياد 
توأم با شادي و ثروت و تندرستي؛ و معموًال در ميان ۴ 
کانجي مورداشاره، يک مربع يا دايره کوچک، نظير همين 
قطعه به دست آمده از قلعه الموت ديده مي شود.(تصوير ۲ 
 Yong  :از و ۴) چهار کانجي قطعه سوم نيز، عبارت اند 
بهار جاويدان  به معناي  bao chang chun  درمجموع 
(Eternal spring) يا «هميشه جوان بودن» در اصطالح 

فارسي است(تصوير ۲ و ۵).(همان: ۱۶۱)
با توجه به تاريخ حکومت امپراتوران چين اين چيني ها به 
ترتيب هم زمان با دوره اوزون حسن حاکم آق قويونلو و 
دو پادشاه صفوي شاه طهماسب اول و شاه عباس بوده اند.

تقليد ظروف چيني در ايران
جهانگرد غربي اولياريوس ذکر کرده که در اوايل سده دهم 
هجري، دو بازرگان چيني دکاني در شهر اردبيل داير کرده 
و انواع سفالينه چيني را در آنجا مي فروختند.(سيوري؛۱۴۱

۱۳۷۲:) عدم توانايي رقابت ميان سفال هاي ظريف ساخت 
چين با توليدات داخلي موجب شد که شاه عباس ۳۰۰ استاد 
کوزه گر چيني را به ايران دعوت کند تا ايراني ها ساخت 
ظروف چيني را از آنان بياموزند. در نهايت دورانديشي شاه، 
همراه با تالش خستگي ناپذير سفالگران نتيجه داد و آن ها 
موفق شدند ظروف بدنه سفيد مشابه خميره چيني توليد 
کنند.(همان، ۱۲۵؛ وولف، ۱۳۷۲: ۱۳۴) لن در کتابش به نقل 
از رافائل دومان  کشيش فرانسوي مقيم اصفهان (۱۶۶۰م) 
به اين نكته اشاره کرده که تشخيص ظروف آبي  و سفيد 
 :۱۹۷۱.Lane).ايران از مشابه چيني کار بسيار مشکلي است
۱۱۰) تاورنيه نيز دراين باره آورده يکي از صنايع ممتاز 

تصوير ٢. قطعات ظروف چيني با خط کانجي به دست آمده آمده از قلعه 
الموت، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٣. نمونه ظرف چيني متعلق به چنگ خوا ١٤٦٥-١٤٧٨م، مأخذ: 
www.pinterest.com

در اين دوره حتي گاهي نشان هاي امپراتوري مورد تقليد 
سفالگران ايراني قرار مي گرفت اما ازآنجاکه اين سفالگران 
داراي  پرسلين هاي  بايد  لذا  نبودند،  چيني  آشنا  خط  با 
 کانجي به دست آمده از نقاط مختلف ايران، ازجمله ۴ قطعه 
و  وارداتي  ظروف  جزء  را  الموت  از  آمده  به دست آمده 

مشمول طبقه بندي جداگانه  دانست.
در خالل کاوش هاي باستان شناختي فصل ششم در قلعه 
آواري  اليه  ميان  از  شمسي،   ۱۳۸۵ سال  در  الموت  باال 
متأخر صفوي بر روي بقاياي معماري دوره موسوم به 
نودولت، چهار قطعه چيني با خط کانجي کشف شد.(چوبک، 
۱۳۸۵) مقايسه اين قطعات با نمونه هاي وارداتي چين نشان 
داد که به لحاظ کيفيت کامًال مشابه نمونه هاي چيني است؛ از 



کرمان  حوالي  از  آن  خاک  که  است  چيني سازي  ايران 
تأمين مي شد، چيني ايراني مانند چيني ما حرارت به خود 
نمي گيرد و اين امتياز مهمي است، زيرا وقتي که مايع  گرمي 
در کاسه  چيني ايراني بريزيد پايه و لبه باالي آن اصًال گرم 

نمي شود.(تاورنيه؛ ۲۷۰:۱۳۸۲)
جالب آنکه بخش اعظم ظروف بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، 
به مانند قطعات به دست آمده از قلعه الموت، مختص به دو 
شهريار بزرگ سلسله مينگ، جياجينگ (۱۵۶۶ ـ ۱۵۲۲م) 
و وانلي (۱۶۲۰ ـ ۱۵۷۳م) است.(حسيني، ۱۳۹۰: ۵۶) اين 
سفالينه ها که به شاه عباس اهداشده بود، در سال ۱۶۱۲ 
ميالدي وقف آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي  شده  است. 
عمارت  در  شراب  و  قهوه  نوشيدن  براي  که  چيني هايي 
شاهي  اشرف البالد (بهشهر) مورداستفاده قرار مي گرفت 
ايراني  سفالگران  ساخت  که  نيست  مشخص  به درستي 
بوده و يا از چين واردشده است (استودارت؛ ۱۳۳۹: ۱۹۸)، 
از جزيره هرمز نيز قطعات ظروف چيني از دوره مينگ 

به دست آمده آمده است.(مانوئل لوريرو، ۱۳۹۴: ۴۵)

ظروف چيني و راه هاي تجاري الموت
الموت به عنوان يکي از منزلگاه هاي مسير تجاري سواحل 
شمال به شهرهاي قزوين و ري و ازآنجا به اصفهان، از 
بخش  به  گيالن  ابريشم  انتقال  در  بسزايي  نقش  ديرباز 
ايران داشته است. در اواسط قرن هفتم هجري،  مرکزي 
تا  به تصرف سپاه مغول درآمد و مغلوبين  الموت  قلعه 
دو سده که جاي خود را به شيعيان زيدي مذهب  کيائيه 
دادند، در پنهان و آشکار١ به حيات نيمه مستقل خود ادامه 
مي دهند. مناطق تحت تسلط آل کيا (٧٨٠ ـ ١٠٠١ه.ق) که 
به وسيله يکي از شاگردان سيد قوام٢  به نام سيد علي و 
با تأسي از نهضت مرعشيان مازندران (٧٦٠ ـ ٩٨٦ ه.ق) 
پايه گذاري  گرديد، عالوه بر گيالن، الموت و طالقان را هم 
شامل مي شد. دولت مذکور از زمان اوزون حسن چهارمين 
حاکم آق قويونلو، زير سلطه عراق  عجم در آمده و بعدازآن 
با يورش قزلباش ها (١٠٠١ه.ق) در دولت صفوي مستحيل 

مي گردد.
بنابراين هم زمان با حکومت اوزون حسن (۸۵۷ـ  ۸۸۲ ه.ق) 
منطقه الموت در اختيار کارکيا   سلطان  محمد دوم  (۸۵۱ ـ 
کارکيا  داشت.  قرار  کيائيه  فرمانرواي    ۸۸۳ه.ق) ششمين 

 سلطان  محمد که توان رويارويي با ترکمانان را در خود 
نمي ديد، با اوزون حسن رابطه اي دوستانه برقرار کرد و 
نواحي  حکومت  توانست  ابريشم،  خروار  چهل  اهداي  با 
بيه پس (غرب سفيدرود) را به دست آورد.(رابينو، ۱۳۶۴: 
۱۳۳) از اين دوره تا روي کار آمدن دولت صفوي و تثبيت 
حکومت صفوي در دوره شاه عباس، اشاراتي معدود به 
ظروف چيني در متون تاريخي به چشم مي خورد. ازجمله 
در رساله «سمّريه» در باب احداث رصدخانه الغ بيگ آمده 
آب  لب جوي  در   ... تاريخ ۸۳۲  در  الغ بيگ  «ميرزا  است: 
پايان تل رصد چيني خانه  ... در  رحمت رصد بربست و 
سفرنامه  در  يا  و   (۱۶  :۱۳۶۷ (سمرقندي،  کرد»  آراسته 
سياح ونيزي جوزافا باربارو که در سال ۸۷۹ هجري در 
تبريز نزد اوزون حسن رفته است آمده که در دربار او 
ظروفي زيبا که از چيني و سنگ يشم ساخته شده بودند را 

ديده است.(باربارو و ديگران، ۱۳۸۱: ۷۳)
همچنين در کتاب تاريخ خاني درباره جدالي  که بين سلطان 
ميرزاعلي با عباس  سپهساالر بيه پس در سال ۹۰۸ هجري 
در  روزي  هفت  عباس  که  آمده  و  داد، صحبت شده  رخ 
الهيجان توقف کرد و غنائم بسيار به دست آمده آورد و آالت 
مسي، کاسه هاي چيني و کتاب ها بار اسبان کرده و روانه  
گلزار  مثنوي   در  کوچصفهان شد.(الهيجي؛ ۱۳۵۲: ۱۴۲) 
صفا که رساله اي منظوم درباره کاغذ گري و رنگ آميزي 
است (۹۵۰ ه.ق) آمده که براي تهيه رنگ سبز از ترکيب َخل 

(سرکه) با مس در کاسه چيني استفاده شده است:
از َخل و مس چو بگيري زنگار 

کن نگهداريش از گردوغبار
حل زنگار همان از َخل کن 

ليک در کاسه چيني حل کن (شيخي، ۱۳۹۳: ۸۴)
باستان شناختي شهر  اين در خالل کاوش هاي  بر  عالوه 
به  منقوش  چيني  ظروف  تعدادي  گيالن،  گسکر  تاريخي 
 گل وبوته وارداتي شناسايي  شد (جهاني، ۱۳۹۰: ۴۱)؛ اين 
نسبتًا  رونق  از  دوره صفوي  اواسط  تا  حداقل  که  شهر 
خوبي برخوردار بود، به عنوان يکي از سکونت گاه هاي مهم 

سادات کيايي در طول قرن نهم هجري به شمار مي رفت.
در اين دوره بخش اعظم روابط تجاري الموت در شمال 
از طريق بندر تاريخي «کوتم» و در جنوب با شهر قزوين 
که جاده ابريشم از چند فرسنگي آن مي گذشت، به انجام 

 Chang ming fu تصوير ٤. ظرف چيني متعلق به جياجينگ با عبارت
www.pinterest.com  :١٥٢٢-١٥٦٦م، مأخذ gui

ـ ١٦٤٤م،   ١٣٦٨ Eternal spring تصوير ٥. ظرف چيني با عبارت
 www.pinterest.com :مأخذ

اسماعيليان  مجدد  حضور  به   .١
 ٧٧٠ الي   ٦٧٤ الموت(از  قلعه  در 
گفته  دولت»  «نو  اصطالحًا  ه.ق)، 

مي شود.
٢. سيد قوام الدين مرعشي ملقب به 
مير بزرگ (م ٧٨٤ ه.ق)، مؤسس 

دودمان مرعشيان تبرستان بود.
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مي رسيد.(فقيه محمدي جاللي، ۱۳۸۳: ۴۰۸) کوَتم بندرگاهي 
تاريخي در کنار مصب سفيدرود است که حمداهللا مستوفي 
در مورد آن نوشته: «کوتم از اقليم چهارم است و در کنار 
دريا افتاده است و بندرگاه کشتي که از گرگان، طبرستان و 
شيروان ازآنجا بيرون مي آيد و حاصل عظيم دارد».(مستوفي، 
۱۳۸۱: ۲۰۳) به عقيده علي عبدلي، پس از روي کار آمدن 
 سادات کيائيه، نام  کوَتم به حسن کياده تغيير مي يابد.(عبدلي، 
۱۳۶۹: ۵۰-۴۶) درواقع حسن کياده در نيمه اول قرن نهم 
هجري به دستور سيد حسن کيا (۸۴۴ ه.ق) احداث و به نام 

وي خوانده شد.(فقيه محمدي جاللي، ۱۳۸۳: ۴۰۱)
از  قزوين  به  کيائيه  دولت  ارتباطي  راه  جنوب،  در  اما 
از  اشکورکه  معروف  راه  ازجمله  مختلف  مسير  چندين 
شرق رودخانه ُپلرود وارد منطقه پشتکوه (رودبار الموت) 
مي شود، صورت مي گرفت. ازجمله اقدامات اقتصادي اين 
دولت، ساخت مسافرخانه اي در ناحيه سي جيران (حدفاصل 
رحيم آباد به اشکور عليا) توسط سيد رضي کيا (۸۲۹ ه.ق) 
بود.(مرعشي، ۱۳۶۴: ۱۴۵) افزون بر اين، حمايت آل کيا از 
تجار يهودي و تازه مسلمان شده و ناديده گرفتن پيشينه 
ديني  آن ها از ديگر سياست هاي مدبرانه در حفظ منابع مالي 
و رونق اقتصاديـ  که بعدها دولت صفوي ميراث خوار آن 
گرديد ـ به شمار مي رود. در اين خصوص نامه اي از خان 
در  کيائيه  حکمران  آخرين  ـ ۱۰۰۵ه.ق)   ۹۴۲) دوم   احمد 
دست است که بيانگر حمايت وي از بازرگانان و وصول 

طلب آن ها از مردم است.(نوزاد، ۱۳۷۳: ۴۲)
به  مي توان  صفوي،  دوره  در  الموت  تجاري  راه هاي  از 
به دستور  که  کرد  اشاره  ديلمان  به  قزوين  ارتباطي  راه 
سپس  و  شد  بازسازي  قديمي  راه  اين  ابتدا  شاه عباس، 
رودخانه شاهرود  روي  بر  «انبوه»  باشکوه  و  عظيم  پل 
کوهي  ميان   راه  نيز  و   (۴۴  :۱۳۷۷ ساخته شده.(ستوده، 
قزوين به تنکابن (در امتداد دره سه هزار) که قلعه الموت 
در مجاورت آن قرار دارد، اشاره  کرد.(ستوده، ۱۳۴۸: ۹۸) 

در اين ايام يعني مقارن با دو فغفور بزرگ سلسله مينگ و 
با تداوم روابط تجاري ايران و چين  شاهد صادرات سفال 
به ويژه  و  تيموري  دوره  در  ايران  به  چين  سفيد  و  آبي 
دوره صفوي هستيم؛ بنابراين به رغم از نفس افتادن جاده 
ابريشم که از عمده داليل آن مي توان به تصميم منفعالنه 
حاکمان مينگ در بسته نگه داشتن مرزهاي  غربي (١٤٢٤م) 
و تغيير الگوي تجاري از راه زميني به مسير دريايي اشاره 
درياي  بين  راه هاي  در  محلي  بازرگانان  هنوز  اما  کرد؛ 
مديترانه و شهرهاي کاروانرو آسياي مرکزي در رفت وآمد 
ميان  اين  در   (٣٢٤  :١٣٧٦ براونستون،  و  بودند.(فرانک 
نقش تجار ونيزي در عهد اوزون حسن و تجار ارمني در 
تجارت خارجي دوره صفوي از بقيه مليت ها چشمگيرتر 
است. درواقع اين تجار ونيزي بودند که براي نخستين بار 
ظروف چيني ساخت مينگ را که در آن دوره جنبه تجمالتي 
داشت و بعدها در عصر صفوي رواج زيادي يافت، با خود 
گفته  طبق  آوردند.(اميري، ١٣٩٠: ١٥)  ايران  به  از شرق 
تاورنيه، ايراني ها و کليمي ها تجارت داخلي عصر صفوي 

را بر عهده داشتند.(تاورنيه، ١٣٨٢: ٢٦٥)
با توجه به آنچه در منابع آمده از الموت در دوره صفوي 
منابع،  از  دريکي  و  است  استفاده شده  زندان  به عنوان 
ه.ق)   ٩٧٣) شاه طهماسب  عهد  در  الموت  قلعه  انبار  به 
اشاره شده است.(همان: ٤٥٥) که نشان مي دهد در دوره 
زندان مورداستفاده  به عنوان  الموت صرفًا  قلعه  صفوي 
نبوده است و قطعات چيني به دست آمده آمده نيز اين نکته 
تائيد مي کند. معدود قطعات چيني داراي کانجي قلعه  را 
چنگ خوا  مينگ،  سلسله  امپراتور  سه  به  متعلق  الموت، 
وانلي  و  ۱۵۲۲م)  ـ   ۱۵۶۶) جياجينگ  ۱۴۶۵م)،  ـ   ۱۴۸۷)
(۱۶۲۰ ـ ۱۵۷۳م) هستند و قديمي ترين آن ها هم زمان با 
اوزون حسن مقتدرترين حاکم آق قويونلو در ايران و دو 
فغفور ديگر به ترتيب با شاه طهماسب اول و شاه عباس 

صفوي هم دوره  هستند.

 www.pinterest.com :ـ ١٦٤٤م، مأخذ تصوير ٦. کاسه چيني از دوره مينگ با نقش خرچنگ ١٣٦٨ 

نتيجه
ظروف چيني آبي و سفيد يکي از کاالهاي باارزش است که از طريق راه هاي زميني و دريايي چين 
به مناطق ديگر صادر مي شد. اين ظروف در بين ايرانيان بسيار موردتوجه قرار گرفت اگرچه در 



يافته هاي باستان شناسي توجه چنداني به اطالعاتي که از نوشته هاي روي اين سفال ها مي توان به 
دست آورد، نمي شود. در کاوش هاي قلعه باال الموت نيز قطعاتي از ظروف چيني آبي و سفيد با خط 
چيني (کانجي) معرف سه امپراتور چنگ خوا، جياجينگ و وانلي به دست آمده آمد. با توجه به تاريخ 
حکومت امپراتوران چين به ترتيب با اوزون حسن حاکم آق قويونلو و دو پادشاه صفوي شاه طهماسب 
اول و شاه عباس هم دوره  بوده اند که نشان مي دهد قلعه الموت در بازه زماني تيموري-صفوي نيز 
محل سکونت بوده و تنها محل تبعيد و زندان نبوده است. دريکي از قطعات نام فغفور چنگ خوا ديده 
مي شود و دو قطعه ديگر مربوط به زمان جياجينگ و نواده اش وانلي است که عبارت هاي خاص 
 Chang ming  :آن دوره بر روي سفال هاي چيني آمده است. عبارت هاي نوشته شده ازاين قرارند
 Yong bao chang chun به معناي طول عمر زياد توأم با شادي، ثروت و تندرستي و fu gui
به مفهوم هميشه جوان بودن. اين قطعات مشخص مي کند با توجه به موقعيت استراتژيک قلعه و 
استحکام آن حمله مغوالن، حيات سياسي و اجتماعي قلعه الموت را از بين نبرده و اين مکان تا دوره 
صفوي همچنان مورداستفاده واقع شده است. قطعات ظروف چيني به دست آمده آمده نشان مي دهد 
برخالف آنچه در منابع دوره صفوي آمده از اين مکان صرفًا به عنوان زندان استفاده نمي شده و 
تداوم حيات اجتماعي و سياسي در قلعه الموت خاصه در عهد ترکمانان آق قويونلو و صفويه وجود 
داشته است. همچنين از يافته ها مي توان دريافت مسيرهاي مبادله و تجارت همچنان از اين منطقه که 
به صورت واسطه بين سواحل شمالي و شهرهاي جنوبي رشته کوه هاي البرز همچون قزوين قرار 

داشته بدون گسست در جريان بوده است.
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the contemporary motifs of the Ming dynasty in China. During this period, even the marks of the 
empire were sometimes imitated by Iranian potters. However, since these potters were not familiar 
with the Chinese script and writing system, the porcelains with Kanji, especially the ones obtained 
from various parts of Iran, including three pieces found during ancient archeological excavations 
at Alamut Castle should be considered as the imported ones. The purposes of this study are to 
re-read the Kanji text on porcelain potsherds and to date them, then, to determine their periods to 
analyze and understand the archaeological status of Alamut Castle after Mongols invasion. The 
research method in this study is descriptive-analytical. The material of this research comes from 
archaeological excavations and then translated into Persian by library method. The main question of 
the research is: these potsherds belong to which historical period and how must they be interpreted 
in archaeological and historical context? Some pieces of porcelain were discovered in Alamut 
Castle. These pieces in Chinese script (Kanji), representative of three emperors, namely « Chenghua 
(  )», «Jiajing ( )», and «Wanli (  )», are contemporary with Uzun Hassan (the ruler of 
Aq Qoyunlu), and two Safavid kings, i.e. Shah Tahmasp I, and Abbas the Great, respectively. The 
name of «Chenghua» can be observed in one of the pieces, while each of the other two pieces have 
four common auspicious words in the blue and white dishes of the «Jiajing» era and his grandchild, 
«Wanli». In addition, the crab relief is seen in the inner surface of one of the pieces as a common 
relief, favored by the artists of this period. Therefore, this finding, along with other cultural data 
obtained from Alamut Castle, indicates the continued resumption of political and social life in the 
region following the Mongol invasion, especially its trade relations during the reign of Aq Qoyunlu 
Turkmens and of the Safavids.
Keywords: Alamut Castle, Porcelain, Kanji, Ming Empire
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All the Esmailid castles in Alborz highlands are divided into two main groups, i.e. the castles whose 
footstone had been founded by Esmailids themselves and the ones that have been conquered by 
Fada,iyan and some other parts had been added to them. Alamut Castle is placed in the second 
group of castles, especially since the name of this castle can be observed alternately in historical 
sources up to the collapse of the Safavid dynasty. Alamut Castle was seized by the Mongol army 
in the middle of the seventh century AH. Consequently, the conquerors set off towards Baghdad 
and the losers who had given way to the Zaidiyyah Shiites of the Kiyaiyeh religion, continued 
their semi-independent life for two centuries. The areas under the control of Kia Family (780-
1001 AH) also included Alamut and Taleghan except for Gilan. Indeed, Kia Family was founded 
by one of the students of Seyed Ghavam, namely Seyed Ali, under the influence of Mazandaran 
Marashian Movement (760-986 AH). The aforesaid government has been under the control of the 
Ajam Iraq since the time of Uzun Hassan, the fourth ruler of Aq Qoyunlu and was then overthrown 
by the Ghezelbash invasion (1001 AH) of the Safavid state. From that time onwards, the Safavids 
were the political decision-makers of Iran until the threshold of the industrial revolution. Thus, the 
conquest of Alamut Castle during the Mongol period did not mean the end of the castle>s life. After 
that, it was used for a long time by the Esmailid survivors (New Government), Kiai Seyeds. Finally, 
it came under the control of the Safavid government and was used by this government as a place to 
keep the outcast (forgotten home). Alamut, as one of the homes of the northern coasts> trade route 
to the cities of Qazvin and Shahr-e-Rey and then toward Isfahan, has long played an important 
role in the transfer of Gilan silk to the central part of Iran. The Venetian merchants were the ones 
who first brought Chinese pottery made by the Ming to Iran from the east. Such type of pottery 
had a luxurious aspect at that time and later became very popular in the Safavid era. This claim is 
proven by the mass discovery of cultural artifacts from that period. For example, one can refer to 
a few blue and white pieces of porcelain made by the Ming empire with Chinese words (Kanji). 
In Japanese, Chinese script signs are referred to as Kanji. The current Kanji, as the conceptual 
logographic writing system, has been stabilized from the evolution of the first symbols and signs 
around 2000 to 2500 BC in the land of eastern China and then has entered the islands of Japan with 
the passage of time. In Iran, the blue-and-white pottery produced in the cities of Neyshabur during 
the Timurid empire and in Mashhad in the Safavid era has received the greatest influence from 


