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  :سي پژوهشچكيده فار

شاهان مختلف  صفوی که در ايام  سالطين  صفی الدين اردبيلی نيای  شيخ  ظروف چينی موجود در مقبرة 

اين سلسله بخصوص دورة شاه عباس اول به آستان شيخ اهدا يا وقف شده و در محلی به نام چينی خانه 

شمار می رود که نشان  نگهداری می شود, مجموعه ای بديع از شاهکارهای هنر چينی سازی در جهان به

هجری در چين می باشاااد. اين ظروف که در  ال  11تا  8دهندة اوج سااااخر ظروف چينی در قرون 

شغال ايران به دسر  سفانه در زمان ا شود) متا شامل می  سابق را  ضر تعداد اندکی از چينی های نفيس   ا

سی تعداد زيادی از اين سيه انتقال يافتند قوای رو صات کامل فرهنگ خاور ( داچينی ها به رو شخ رای م

ش و طرح می باشد. ظروف مزبور که غالبا طی دوره الگر چينی بخصوص در زمينة نقهنرمندان سفو دور 

شور چين  شاهان ايران از ک صفوی به عناوين مختلف مانند هدايای امپراتورهای چين به  های ايلخانی و 

سايی طر ها  شنا سبی برای  شاخص و معيار منا شده   شد. تحقيق وارد  و نقوش خاص هنر چين می با

سايی انواع فرم و نقوش تزيينی چينی های مزبور, ميزان تاثير اين نقوش بر ظروف  شنا سر با  کنونی بر آن

  سفالی ايران و بخصوص چينی های ساخته در عصر صفوی را بررسی نمايد.

 

 مقبرة شيخ صفی الدين اردبيلی، ظروف چينی  ژه ها:کليد وا

 

 
 

 

 فصل اول
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 مقدمه و پيشينة تحقيق

 

 

 

 ( مقدمه1-1

اجتماعی و اقتصادی  –آثار سفالی هر دوره بيش از هر اثر باقيماندة ديگری منعکس کنندة تحوالت فرهنگی 

نات, بخصوص هر دوره اسر زيرا می توان سير تطور و تکامل انديشه ها را از روی نوع ساخر و تزيي

 نقوش تزيينی  بخوبی مشاهده کرد. 

سفالگری در دنيا دانسر و بايد  مترين و قديمی ترين مراکزمهيکی از  به جرات می توانچين را کشور 

بخصوص در ساخر ظروف بدل چينی دارای مهارتی خاص و استثنايی در  سفالگران اين کشورگفر که 

گرفته و علر عمده آن کشف خاك سفيد کائولين نشات زمين هستند. چينی آالت از اين سر بوده و جهان

برای نخستين بار طی قرنهای گذشته در اين سرزمين اسر  تی نام خاك کائولين از تپه معروف کائولينگ 

اقتباس شده اسر. اين خاك برای نخستين بار در اين تپه شناسايی و در صنعر سفالگری مورد استفاده 

بر خاك کائولين از خاك رس مرغوب  اصل از رسوبات رودخانه های بزرگ اين قرار گرفر. البته عالوه 

و رودخانه زرد به بهترين شکل ممکن برای ساخر محصوالت سفالی  «يانگ تسه »کشور نظير رودخانه 

 می شود. شده و استفاده 

ال اسالمی يکی از ويژگی های سفال دوره اسالمی تاثير سفال گری چينی در پيدايش انواع مختلف سف

چين همسايه می  یورتبا امپرا اسالم جهان ,می دانيم که در دوره اسالمی با فتح کشور های مختلف 1اسر.

شود  و با توجه به رشد اقتصادی و مبادله فرهنگی ميان آنها روشهای چينی مورد توجه هنرمندان اسالمی 

عد هنرمندان اسالمی به تقليد از اين قرار گرفر که اول سفال هايی با روش چينی وارد کشور می شد و ب

با بررسی متون ادبی, تاريخی, جغرافيايی و سفرنامه های  روش ها شروع به مشابه سازی سفال ها کردند.

دوران اسالمی متوجه شيفتگی شديد مسلمانان به آثار هنری کشور چين از جمله ظروف سفالی ساخر آن 

                   
 202ص ,1383چاپ سوم, انتشارات علمی و فرهنگی,   فريار,راهنمای صنايع اسالمی, ترجمة عبداهللموريس اسون ديماند,  - 1
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مسلمانان هرگونه ظرف خوش ساخر و زيبا را  تی اگر  کشور می شويم. اين شيفتگی به  دی بوده که

 آن ظرف ساخر کشور چين نبوده, چينی می گفته اند.

کم چهار هزار ساله ترين تمدن دنيا و تاريخ هنری دسرچين دارای پرسابقههمانطور که می دانيم کشور 

در تکامل علوم، فنون و  دارای سابقه طوالنی و بسيار درخشانیترين کشور آسيای شرقی بزرگاسر. اين 

پيشرفر تمدن بشری اسر و هنرمندان و صنعتگران چينی طی قرون و اعصار متمادی همواره سهم مهمی 

های فنی به تمايز هنر چين افزود و باعث مهارتدر توليد و عرضه صنايع دستی با ارزش و ممتار داشته اند. 

ترين ها عالیيشمی و کارهای الکی آن تا قرنکاری و  کاکی يشم و منسوجات ابرشد سفالگری و مفرغ

ويژه ساختن معابد بودا را تشويق بن )قرن اول ميالدی( هنر دينی و باشند. پيدايش دين بودايی در چي

 ۹۶0( دورنماسازی در نقاشی رواج يافر، در سلسله سونگ )۹0۷تا  ۶18کرد. در دوران سلسله تانگ )می

های بسيار به آن افزوده کاری( ريزه1۶۴۴تا  13۶8و در سلسله مينگ )گری به کمال رسيد سفال( 12۷۹تا 

 شد. 

 دود قرن  در تمام جهان از لحاظ فعالير هنری به غنای چين نيسر. تاريخ اين هنر که از هيچ سرزمينی

تر از هنر ديگر تمدن های قديمی جهان اسر. به تر و مداومشود, يک دسرسيزدهم پيش از ميالد آغاز می

غم قرنها فعالير تجاری در طول جادة ابريشم که کاالهای چينی را در طول آن به امپراتوری روم می بردند ر

و همين سبب شکوفايی شهرهای بی شمار و کشورهای مستقل کوچک شد, باز تا آغاز قرن بيستم ميالدی 

ب سيوان زانگ زائر چندان چيزی از ميراث هنری اين خطة پهناور نمی دانستيم. نشر  ال و  کاير جال

بودايی چينی قرن هفتمی, در اين خطه و سفرها و دستاوردهای کاشفان و باستان شناسان که معروف ترين 

( انگليسی بود, پايه های فرهنگ هزارساله يی را آشکار کرد که Aurel Steinشان اورل استاين) 

 1رت انگيزی دارند.دستاوردهای بسيار داشر و بازمانده های هنری آن وسعر و کيفير  ي

پر تأثيرات بر هنر چين ناشی از نفوذ اديان بودايی و کنفوسيوسی بوده اسر. اما بدون شک  بيشترين

نفوذترين تاثيرات در قرن دوم قبل از ميالد بوسيلة ورود آيين بودايی از هند به چين صورت گرفر که طی 

همچنين دين بودايی  2اص آن به چين آورد.آن فرهنگ دينی و فلسفی جديدی را با هنر و شمايل نگاری خ

 نقش مهمی در پيکره سازی و نقاشی چين داشته اسر.

                   
 108و10۷صص , 1383, مؤلف: مترجم:فرزانه طاهری چاپاول: تابستان  هنر چين ,مری تريگير - 1
 1, صهمان - 2
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چينيان با گذشر تاريخی نسبتا طوالنی ويژگی فرهنگی خاص خود را محفوظ و در عين  ال متحول و 

ش هنر و مترقی نگاه داشته اند و ضمن جذب کردن نفوذهای بيگانه پيوسته  تی اقوام غالب را به زير پوش

فرهنگ خويش درآورده اند. چنين فرهنگی پايدار و پيشرو طبعا با نفوذی شديد به سرزمينهای مجاور از 

جمله ژاپن, کره, منچوری, آسيای مرکزی و تبر اشاعه يافر و باز گسترش همين نفوذ بود که قرنها بعد 

به ذکر اسر که اختراعات سودمندی   تی به ايران دوران اسالمی و در قرون متاخر تر به اروپا رسيد. الزم

در زمينة هنرهای کاربردی چون توليد و بافندگی ابريشم و ساختن چينی اصل, کاغذ و نيز صنعر چاپ 

چينی هم محدوديتهای خاص خود را دارد.  البته هنر1در هزارة اول بعد از ميالد توسط چينيان به ثمر رسيد.

قابل  آثار عظيم بر نيامده و از جمله معماری چينی هرگز هرگز در صدد خلق به عنوان مثال هنر چينی

 مقايسه با معماری گوتيک يا يونانی نبوده اسر.

طی دورة صفوی که می توان آنرا آخرين دورة رونق سفالگری در ايران دانسر عالی ترين و ظريفترين نوع 

د اما با توجه به نوع سياسر سفال يعنی ظروف چينی ابتدا بصورت گسترده از کشور چين وارد ايران می ش

اقتصادی دولر صفوی پس از مدتی ساخر اين سفال در داخل ايران مورد تشويق قرار گرفر و ظروف 

مشابه چينی در کارگاههای سفالگری ايران ساخته شد. الزم به ذکر اسر که  ظروف پرسلين يا چينی به 

اع سفالهای ديگر برتری داشته و چه بسا اوج لحاظ نوع خمير, رنگ بدنه و ويژگيهای تزيينی بر ساير انو

هنر سفالگری به شمار می رود. طی دورة صفوی هنرمندان سفالگر ايرانی با تکيه بر دانش و تجربه و 

ممارسر در پخر سفال و کنترل  رارت و تغيير شکل در کوره ها توانستند ظروف چينی قابل رقابر با 

ظروف به دو روش تهيه می شد يکی به همان سبک ظروف  ظروف کشور چين تهيه کنند. تزيينات اين

 کشور چين و ديگری با آرايه های تزيينی ايرانی. 

که در ايام شاهان مختلف اين سلسله بخصوص دورة شاه شيخ صفی ظروف چينی موجود در مجموعه 

مجموعه ای  عباس اول به آستان شيخ اهدا يا وقف شده و در محلی به نام چينی خانه نگهداری می شود,

بديع از شاهکارهای هنر چينی سازی در جهان به شمار می رود که نشان دهندة اوج ساخر ظروف چينی 

هجری در چين می باشد. اين ظروف که در  ال  اضر تعداد اندکی از چينی  11تا  8 م.( 1۷-1۴)در قرون

مندان سفالگر چينی دارای مشخصات کامل فرهنگ خاور دور هنر, های نفيس سابق را شامل می شود

شاخص و معيار مناسبی برای  مزبورظروف بنابراين  بخصوص در زمينة نوع نقوش و طرح می باشد.

                   
 ۴۷, ص1383پرويز مرزبان, خالصة تاريخ هنر, چاپ يازدهم, انتشارات علمی و فرهنگی, تهران,  - 1
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شناسايی طر ها و نقوش خاص هنر چين و همچنين سنجيدن ميزان تاثير اين نقوش بر ظروف سفالی ايران 

 در ايران می باشد. شده و بخصوص چينی های ساخته 

باليای طبيعی در اثر تهاجمات داخلی و خارجی و از اواخر دورة صفوی به بعد عه ظروف چينی اين مجمو

از جملة مهمترين اين تهاجمات می توان به  ملة روسها و تصرف . اسربه غارت و تحليل رفته چون زلزله 

ل يافر. اشاره کرد که در پی آن بسياری از ظروف با ارزش مجموعه به موزة  آرميتاژ روسيه انتقاآذربايجان 

ی و در ورجمع آظروف باقيمانده در داخل مجموعه و ديگر مناطق ايران  ,پهلوی اول کومر در دوران 

)  دود ظروفاين از  تعدادیهجری  13۷0در سال نگهداری شد. موزة ايران باستان) موزة ملی کنونی( 

چينی در داخل دادی از آنها تعکه هم اکنون  انتقال داده شداردبيل به مجموعة شيخ صفی الدين  قطعه( 100

روسيه شهر سن پترزبورگ در موزة آرميتاژ به جز  الزم به ذکر اسر که گذاشته شده اسر. خانه به نمايش

چهلستون در کاخ آستان قدس رضوی در شهر مشهد, دوران اسالمی(, موزه های موزة ملی ايران) بخش و 

 ز اين ظروف را در خود جای داده اند.نمونه هايی ااصفهان و آذربايجان در شهر تبريز نيز 

مقدماتی در رابطه با وضعير صنعر چينی سازی و سابقة آن در کشور چين و ايران ابتدا تحقيق در اين  

 ۷5که  دود موجود در چينی خانة مجموعة شيخ صفی نمونه های آورده شده و سپس بطور اختصاصی 

برخی از طر های و در پايان  ررسی قرار گرفته اسرمورد بنگ رقطعه را شامل می شود, به لحاط طرح و 

گامی هر چند کوچک سر که نتايج اين تحقيق ااميد  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اسر.رايج و شايع 

و انگيزه های  صنايع دورة اسالمی بخصوص از دورة صفوی به بعد باشديکی از مهمترين شناخر در زمينة 

 ايران زمين ايجاد نمايد. پژوهان  دانشفکر و ذهن جديدی را در 

 

 

 کليات طرح تحقيق( 1-2

  بيان مسأله:  ( 1-2-1

 

های هنری بوده اسر و از آغاز تمدن تا به امروز فن سفالگری در ادوار قديم ايران, جزء مهمترين رشته

شعار پر تغيير و تحوالت زيادی به خود ديده اسر. در روی ظروف سفالی مکشوفه اغلب تصاوير زيبا و ا

کنند. در خورد و هر يک به نحوی خاطره گذشته فرهنگ و تمدن ملتی را بازگو مینغز شعرا به چشم می

رفته اسر و از همين دوره اسالمی نگهداری و بکار بردن ظروف سفالی جزو تجمالت زندگی بشمار می
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الی کشورهايی چون رو در ساختن ظروف سفالی نهاير دقر و ذوق رعاير شده اسر و  تی بر آثار سف

 اند.يونان و چين برتری فراوان داشته

توان به ظروف چينی آبی وسفيد اشاره کرد که از اواخر دورة از بهترين انواع ظروف سفالی ايران می 

ايلخانی تا پايان دوران صفوی با توجه به توسعة ارتباطات ايران و چين در اين ادوار و همچنين زيبايی 

 کشور چين وارد ايران شد و بر هنر سفالگری ايران تاثير گذار شد. خاص اين ظروف, از

يکی از جاهايی که نمونه هايی از ظروف چينی ساخر چين در آنجا نگداری می شود, مجموعة شيخ صفی 

الدين نيای سالطين صفوی در شهر اردبيل اسر. ظروف مزبور که غالبا طی دوره های ايلخانی و صفوی 

انند هدايای امپراتورهای چين به شاهان ايران از کشور چين وارد شده شاخص و معيار به عناوين مختلف م

مناسبی برای شناسايی طر ها و نقوش خاص هنر چين می باشد. تحقيق کنونی بر آنسر با شناسايی انواع 

های فرم و نقوش تزيينی چينی های مزبور, ميزان تاثير اين نقوش بر ظروف سفالی ايران و بخصوص چينی 

 ساخته در عصر صفوی را بررسی نمايد.

 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق: (1-2-2

ضوع با توجه به نو بودن  صوص ) در مو صورت پذيرفته در اين خ و همچنين به دليل فعاليتهای محدود 

 ايران و به ويژه در استان اردبيل( انجام فعالير در اين زمينه ضروری به نظر می رسد.

 موسسات دولتی و غير دولتی زير قابل استفاده خواهد بود. نتايج اين تحقيق برای

 گردشگری و صنايع دستی کشور بصورت عمومی.-سازمان ميراث فرهنگی 

 گردشگری و صنايع دستی استان اردبيل بصورت اختصاصی.-ميراث فرهنگی 

 .مراکز آموزشی تخصصی هنر مانند دانشگاه هنر و دانشکده های هنر سرتاسر کشور 

 نگ و ارشاد اسالمی.وزارت فره 

 

 (پيشينه تحقيق:1-2-3  

ه های ساختعليرغم اهمير و ارزش بسيار زياد اين هنر که يکی از اصيل ترين و زيباترين دسر   

فرهنگی تعامالت بشری اسر و می تواند اطالعات بسيار ارزنده ای در خصوص بازسازی نحوه و وضعير 

متاسفانه تا کنون کاری جامع و در شان آن صورت  ار دهد,ما قردورة صفوی در اختيار طی  ايران و چين
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 توسط خانم تاليف کتاباردبيل بصورت  چينی های مجموعةکلی در زمينه يک کار نگرفته اسر. تنها 

صورت گرفته اسر که اين تحقيق جنبه های مقدماتی و عمومی در زمينه معرفی و شناسايی  ,نوشين نفيسی

ز طرف ديگر مبا ثی مانند ويژگی ها و سوابق تاريخی نقوش و طرح و را پيموده اسر و ا اين ظروف

  رنگها، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
  

 اهداف تحقيق: (1-2-4

 شناسايی نقشها و طر های بکار رفته در چينی های مقبرة شيخ صفی الدين اردبيلی 

 دبيلی شناسايی فرمهايا شکلهای چينی های مقبرة شيخ صفی الدين ار 

  مشاااخص نمودن ميزان تاثير فرمها و نقوش تزيينی ظروف مزبور بر سااافالها ايرانی بخصاااوص

 ظروف ساخر ايران.

 

 

 فرضيه ها و سؤاالت تحقيق (1-2-5
 :الف( سؤاالت تحقيق

  و تزيين ظروف چينی بهره هنرمندان سفالگر چينی بيشتر از چه طرح يا نقشهايی در کار ساخر

 .برده اند

 اربرد آن ين نقش يا طرح تزيينی مورد استفاده در اين ظروف چيسر و علر رواج کپرکاربردتر

 .چيسر

 چيسر و علر رواج کاربرد  متداولترين فرم يا شکل آنها اين ظروف دارای چه فرمهايی هستند و

 .آن چيسر

  به لحاظ نقش و رنگ چه تفاوتها و شباهتهايی بين ظروف چينی ساخر کشور چين با ظروف

 وجود دارد. ,ه در ايران ساخته شده اندهمدوره ک

 

 :ب( فرضيه های تحقيق

 بيشتر از طر های مرتبط با مذهب بودايی  در کار تزيين ظروف چينی بهره برده  هنرمندان سفالگر چين

 اند.
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  پرکاربردترين نقش يا طرح تزيينی مورد استفاده در اين ظروف طر های گياهی بخصوص گل لوتوس

 ربرد آن ارتباط با مفاهيم بودايی اين نقش می باشد.اسر که علر رواج کا

  هستند و متداولترين فرمگلدان, بشقابهای بزرگ, کاسه و... اين ظروف دارای فرمهای متنوعی مانند, 

 بوده اسر.  مناسب برای تزيين وجود زمينة اين فرم علر رواج  بشقابهای بزرگ  اسر که ا تماال

 دسته اخر کشور چين بيشتر دارای مفاهيم هنر خاور دور اند اما به لحاظ نقش و رنگ ظروف چينی س

 خاص هنر ايران می باشند.ای از ظروف چينی ساخر ايران دارای طر های 

 

  :)پرسلين( چينیآشنايی با ظروف 

 نوعی ظرف شکستنی اسر که از گل و به طرز مخصوص سازند و در کوره پزند. چينی  -1

 کردندی و امروز در همه جا سازند و باز بدان نام چينی دهند. سفالينه ای لطيف که اول به چين  -2

 ظرف آبگينه که در قديم از چين می آوردند و بدين سبب به چينی شهرت يافته اسر.  -3

 1قسمی ظروف سفالين که با خاك مخصوص پزند و لعاب بر آن نهند. -۴

لين و سيليکا در  رارت انواع مختلف سفالينة به شدت سخر و شفاف که با کائو :(Porcelain)چينی -5

سانتيگراد( ساخته می شود. اين آثار نخستين بار در سده های هفتم و هشتم ميالدی  1250-1350پخر باال)

 2ميالدی در ميسن اروپا کشف شد. 1۷0۹در چين توليد می شد, اما روش ساخر آن در سال 

از ترکيب شدن, ماده ای ولين, کوارتز, فلدسپات که پس ئپرسلين مخلوطی اسر از گل آماده, کا -۶

-1۴00شيشه ای به رنگ نيمه شفاف يا مات بدسر می آيد که رنگ آن سفيد و برای پختن به  رارتی بين 

  3درجة سانتيگراد نياز دارد. 1350

( گرفته شده از پرسال نام يک نوع  لزون در دريای  Porcelainکلمه پرسلين  ) الزم به ذکر اسر که 

صدف آن سفيد و نيمه شفاف اسر. مارکوپولو در قرن سيزدهم ميالدی برای اولين مديترانه می باشد که 

 بار از اين کلمه جهر ناميدن ظروف چينی استفاده نمود. 

از تعاريف باال متوجه می شويم که منظور از واژة پرسلين همان ظرف چينی اسر که با معانی مشابه در 

با نام چينی مشهور شده يکی از هدايای کشور و تمدن يشتر بپرسلين که نقاط مختلف جهان بکار می روند. 

                   
 ذيل کلمة چينی ,13۷۷, تهران, دانشگاه تهران, ۶لغتنامه, ج , ادهخد علی اکبر - 1
 ۷۹, ص138۶ادوارد لوسی اسمير, فرهنگ اصطال ات هنری, ترجمة فرهاد گشايش, انتشارات مارليک, تهران,  - 2
 8۷صهنر سفالگری دوره اسالمی ايران, مرکز باستان شناسی ايران, فاطمه کريمی و کيانی,  - 3
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چين به جهان اسر. کاسه ها, بشقابها و گلدانهای سفالی بصورت گل پخته شده توسط اکثر مردم جهان 

مورد استفاده بوده, اما پرسلين صرفا نبوغ چينی ها محسوب می شود. وجوه تمايز پرسلين واقعی از ظروف 

, -وقتيکه بصورت نازك ساخته می شود-سفيدی, صافی,  الر شيشه ای اش سفالی ديگر شکنندگی, 

 سطح بدون تخلخل و صدای شبيه به زنگ آن می باشد. 

دو عنصر معدنی برای بدسر آمدن خصوصيات ويژة پرسلين الزم اسر. نخستين آنها گل سفيد معروف به 

از اصطالح چينی کائولينگ به معنای کائولين اسر که يک ترکيب سيليکاتی آلومينيومی اسر و نامش را 

 20آنجا بدسر می آمد که در  ازدر زمانهای اوليه چينی تپة بلند گرفته اسر. دومی نام مکانی اسر که گل 

ن در مرکز چين قرار گرفته اسر. مادة ضروری جينگ د جمايلی شمال شرق کوره های معروف پرسلين 

ی مشابه کائولين اما شيشه ای تر از آن اسر. نام اين ماده اسر که ماده ای معدن ( Petuntse)دوم پتونتس

به معنای آجرهای سفيد گرفته شده اسر. اين نام برای توصيف بلوکهای  (Pai-tun-tzu)از اصطالح چينی 

آجرمانندی بکار می رفته که مادة معدنی مزبور قبل از ترکيب با کاثولين در داخل آنها بصورت خمير درمی 

 1سط پرسلين سازان چينی به شکل اشياء مختلف درآمده و در نهاير پخته می شده اسر.آمده و سپس تو

در دمای و  رارت دهی ، (ن يا خاك چينیيکائول)سازی در استفاده از خاك رس خالصرمز چينیبنابراين 

اين کند. اش تغيير میترکيب فيزيکی که در نتيجة آننهفته اسر سانتيگراد(   ٔ  درجه 1280باال ) دود 

ظروف شفاف و در مقابل آب کامالً نفوذناپذير اسر.  ,محصول نهائیو  نامندای شدن میفرآيند را شيشه

هوا از آن عبور نمی کند و  چينی تماما لعاب داده شده در مقابل تغييرات آب و هوايی مقاوم اسر و آب و

موار اسر و تميز کردن صاف و ه روشن و صاف دارد. روی اين ظروف يیهنگام ضربه زدن به آن صدا

خاك چينی)کائولين( از خالص ترين انواع خاك رس اسر الزم به ذکر اسر که آن هم ساده و آسان اسر. 

که بطور خاص در ساختن چينی های ظريف بکار می رود, زيرا خوب قالبگيری می شود و ريز دانه اسر 

 2و با آتش سفيد می گردد.

ای انواع مختلفی از جمله چينی رشيدی, چينی فغفوری) نوع نفيسی ظاهرا ظروف چينی در ايران قديم دار

از چينی(, چينی مرغی, چينی هشترخان) نوع پستی از ظروف چينی که از هشترخان روسيه آورده می شده 

                   
1-Derk Bodde, CHINA'S GIFTS TO THE WEST, A Teaching Workbook, Asia for Educators, Columbia University, 
2004, pp. 6-7 

 پيشين, ذيل کلمة چينی, دهخدا علی اکبر - 2
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اسر.( و چينی کر)چينی کم آواز که چون بر جدار آن ضربه ای زنند آوازی با زنگ و ممتد برنيارد( بوده 

  1اسر.

 

 چينی:ظروف  انواع

(: نوعی سفالينة نشکن با پخر در دمای باال که طی سده های Proto- Porcelain)چينی ابتدايی .1

چهارم و سوم پيش از ميالد در چين ساخته می شد و  ال از آن بعنوان سلف مستقيم چينی اصل نام می 

 برند.

وشن و معموال با (: چينی ساخر کشور چين با لعاب آبی رChing- pai ware)چينی آبی سفيد .2

تزيينات قالبگيری شده, که طی دورة سونگ و يان در جنوب چين توليد می شد. از اين نوع چينی به ميزان 

 فراوان به خاورميانه و اروپا صادر می شد.

نوعی چينی سفيد کشور چين با تزيينات مينای زير لعابی يا گاهی با   : (Wu T Sai)چينی پنج رنگ .3

و بويژه  ميالدی(13۶8-1۶۴2ا روی سفال بدون لعاب انجام شده که به سلسلة مينگ)تزييناتی که مستقيم

 -دورة  کومر وان لی مربوط می شود. اين اصطالح از پنج رنگ بشقاب سراميکهای رنگی اخذ شده اسر

کار سبز سيبی, قرمز آهنی, زرد, کبود و آبی بنفش. اما اين توصيف برای اطالق به همه نوع تزيينات مينايی ب

می رود.

(: نوعی چينی ابتدايی سفيد عاجی نيمه Ting Ware, Ting Yao)چينی تينگ يا عاج نما .۴

شفاف, غالبا با طر های برجسته کاری که عمدتا در تينگ و در استان هوپی چين در سلسله های سونگ 

 و يان)سدة دهم تا چهاردهم ميالدی( رايج بود.

(: نامی رايج برای چينی بسيار نازك بويژه ظروفی Eggshell Porcelain)چينی پوست تخم مرغی .5

 2که از سدة پانزدهم ميالدی به بعد در چين ساخته می شد.

ها ترکيبی  د واسط از خمير خمير اين نوع چينی .3هر نوع سفالينة با لعاب قلع :(Faience)بدل چينی .۶

اصل کمتر اسر. از اين رو،  تما  هایهای ظريف اسر. در نتيجه سختی آنها از چينیسفال و خمير چينی

های معمولی که شوند: بدل چينیها خود به دو دسته تقسيم میبايد آنها را با لعاب بپوشانند. اين نوع چينی

                   
 ذيل کلمة چينیهمان,  - 1
 81 -80ص , صپيشينادوارد لوسی اسمير,  - 2
 3۴همان, ص  - 3
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شود. بدل چينی ظريف که خمير آنها مانند خمير آنها رنگی اسر و از اين رو، با لعاب کدر پوشانيده می

ها را ف چينی در مقابل نور شفاف نيسر. معموال سطح اين نوع چينیرنگ اسر اما بر خالخمير چينی بی

 پوشانند تا ظاهری مانند چينی اصل پيدا کنند. رنگ و شفاف میاز لعاب بی

دارای سابقة بسيار طوالنی ظروف  ساخر اينظروف چينی متوجه می شويم که با توجه به انواع مختلف 

بسيار ظريف چينی پيش از ميالد توليد می شده تا ظروف  ۴و3 ظروف چينی ابتدايی که در قروناسر و از 

آنچه امروزه بعنوان ظرف چينی شهرت يافته همين ی را دربر می گيرد. اما دشانزده ميالپانزده و قرون 

 در سرتاسر جهان رايج شد.به بعد ميالدی  چهاردهمقرن اسر که تقريبا از ظروف ظريف امروزی 

 

 :چينی چينآشنايی با تاريخچة ظروف 

. می باشد " ظروف چينی "معنای  به و هم "چين  "کشورمعنای به در زبان انگليسی هم  (China)" ةواژ

ميان چين و ظروف چينی  نيز خوانده می شود.  اما چه ارتباطی "کشور ظروف چينی  "چين بنابراين  

ور چين نشات گرفته اسر, از کش ظروف چينیعموما در اين باره توافق دارند که  محققان وجود دارد؟

کوره هايی با دمای باال را بوجود  ان,يعنی جاييکه برای اولين بار پيش از آغاز عصر کليسا در اروپا, سفالگر

که سفالگران هم خاك  علر اين که چينيان خليی پيشتر از بقيه، چينی را اختراع کردند اين اسرآوردند. 

در ادوار پيش  ای زياد الزم برای پختن آن را به دسر آورند.رس را زودتر کشف کردند و هم توانستند دم

از تاريخی, سفالگری کشور چين, بيشتر از ساير نقاط جهان پيشرفر نموده بود, زيرا چينی ها از همان 

دوران نوسنگی برتری خود را در اين هنر به نمايش گذاردند و  رارت کوره های آنها در دوران باستان تا 

ه سانتيگراد می رسيده اسر. در  الی که در ديگر مراکز سفالگری اروپا و آسيا  رارت درج 1200 دود 

 درجه سانتيگراد نبوده اسر.  ۹00تا  800کوره ها بيشتر از 

سفالهای سياهر نگ با سطحی صيقلی به دسر  1بنابر يافته های باستان شناسی در مرکز تمدنی لونگ چان

  2کوره های سفالگری در دوران پيش از تاريخ چين اسر. آمده که نمايانگر نوع تکامل يافتة

 1۴00در  فاری های انجام شده در اين کشور ظروف خمير سنگی بسيار مرغوب سفيد رنگ متعلق به 

بکار بردن اصطالح سفالينه برای اين دسته از بدين ترتيب سال پيش از ميالد مسيح بدسر آمده اسر. 

                   
1 - Long-chan 

 ۴8, صشينپيپرويز مرزبان,  - 2
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واند صحيح باشد چرا که چينی ها در هزاره اول پيش از ميالد مدتها در دوران باستان چين نمی تظروف 

 بودند.  چينی و خمير سنگیظروف بود که مر له ساخر سفال را پشر سر گذاشته و در  ال ساخر 

ق.م( به همراه آثار متعدد هنری چون پيکره های  15همچنين از مقابر پادشاهان سلسلة شانگ )  دود 

م و مرمر سفيد, سفالهای صيقلی ممتاز که در واقع نخستين نمونه های چينی کوچک اندام از جنس يش

 1سازی تکامل يافته در دورانهای بعدی بوده اند, يافر شده اسر.

سال قبل  200 "هان  "چينی نيز کاملتر و پيشرفته تر شدند به نحوی که در دوران ظروف با گذشر زمان 

 1300در  رارت  ابتدايی چينیظروف با همزمان با دوران اشکانيان سال بعد از ميالد تقري 200از ميالد تا 

نکته جالب توجه اينکه در قرون وسطی کبالر مورد نياز برای تزيينات آبی  .درجه پخته می شدند 1۴00تا 

چينی با تزيينات ظروف  .رنگ اين ظروف از معادن نايين و يا ا تماال کاشان به چين صادر می شده اسر

 رنگ اين دوران بسيار مشهور اسر.  سفيد و آبی

ظروف لعابی  اسناد تاريخی نشان می دهد که ظروف چينی از ظروف لعابی سبز رنگ بوجود آمده اسر. 

ويژگی ظروف چينی را  سبز رنگ فرآورده انتقالی از ظروف سفالين به ظروف چينی محسوب می شود و

 در اين روند، توليد ظروف چينی سفيد ه می شود.دارد و روی آن آثار باقيمانده ظروف سفالين بدوی ديد

, تفاوت آنها ميزان آهن در لعاب اسرشود.  امری مهم محسوب می ,از ظروف لعابی سبز به وجود آمد که

ظروف  رنگ ظروف را سفيد نشان می دهد و با تغيير ميزان آهن ,مواد خام با ميزان آهن کم بدين معنا که

ستری کم رنگ و خاکستری پر رنگ به چشم می آيد. ولی ظروف چينی از تيره رنگ مانند خاکستری، خاک

با جلوه دادن رنگ  رنگچند پيشرفر کرد.  اکثر ظروف چينی  رنگچند ظروف تک رنگ به ظروف چينی 

چينی رنگ سفيد برای پيشرفر  زيبايی رنگهای گوناگون را نشان می دهد.  بدين سبب توليد ظروف ,سفيد

 مير زيادی اسر. ظروف چينی دارای اه

که امروزه مردم چين آنرا برای ناميدن ظروف چينی بکار می برند, اولين بار در شعر يک  (tz'u)کلمة 

ميالدی بکار رفته اسر. شعر مزبور از يک ديگ شراب سخن می گويد  300نويسندة چينی متوفای سال 

بعيد به نظر می رسد که منظور از کلمة  آبی متمايل به سبز بوده اسر. البته  (tz'uچينی )که گفته شده از 

(tz'u)  خالص بوده باشد. ظروف چينیبکار رفته در اين شعر 

 ظروف چينیبه  طاقر فرسا هایآزمايش تا در نهاير, پس ازهنوز قرون متوالی می بايسر سپری شوند 

نقش  کيمياگران چينی ها,د. به نظر می رسد که در اين آزمايشوواقعی که ما امروزه با آن آشناييم, منجر ش
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اساسی ايفا کرده اند. آنها در جستجوی مشتاقانه برای اکسير جاودانگی, آزمايشاتی را با مواد معدنی مختلف 

به انجام رساندند که ا تماال کائولين يکی از آنها بوده اسر. بنابراين کائولينی که در ادبيات چين از آن ذکر 

نسبر داده شود, بعنوان يک داروی شفابخش  ظروف چينیروف به ميان آمده قبل از اينکه به خود ظ

  محسوب می شده اسر.

برای قرنهای متوالی سفالگران چينی از کوره های واقع در دامنة تپه بهره می بردند تا بتوانند يک نمونة با 

ين از اين دوام و شيشه مانند را که امروزه به نام ظروف سنگی شناخته می شوند, ارائه کنند. آنها همچن

در قرن عالوه بر اين در قرن دهم استفاده کردند.  ظروف چينیفناوری  رارت دهی برای ساختن نخستين 

با رنگهای متنوع اتخاذ کرده بودند. تمرکز  ظروف چينیروشهايی را برای تزيين  ,ميالدی سفالگران چينی1۴

 1روف سفالی شد.موجب منسوخ شدن ساخر ساير ظ  ظروف چينیفزاينده آنها بر توليد 

ه اسر. ای درآمدسازی به صورت هنر بلندپايه( چينی12۷۹تا  ۹۶0سونگ ) ٔ  زمان سلسله به هر  ال از

هائی بودند که ای رايج بود که صدها هزار نفر به آن اشتغال داشتند. گروهسازی در اين هنگام پيشهچينی

ها را نگهداری ای ديگر نيز کورهاختند، عدهپردای ديگر فقط به لعاب میکارشان شستن خاك رس بود، عده

قطعه چينی را در  25000ی اين دوره که از زير خاك بيرون آمده اسر ها کردند و غيره. يکی از کورهمی

ای آن درجه 15ای بنا شده اسر که شيب آرام دهد. اين کوره در سراشيب تپههر پخر در خود جای می

ها به کار رفته اسر بسيار چشمگير دهد. مهارتی که در ساخر کورهها رادر کوره کاهش میسرعر شعله

هائی از زغال سنگ. کنترل فرآيند سوختند و بعضی ديگر با مشعلها با چوب میاسر. بعضی از کوره

 گرفر. ای صورت میالعادهاشتغال با دقر فوق

تا سال  1644 ) از سال "گ چين "ميالدی ( و سلسله  1۶۴۴تا سال  13۶8) از سال  "مينگ  "سلسله  

ظروف چينی که در اين  ميالدی ( دوران پر شکوه برای توليد ظروف چينی بود.  شمار و کيفير 1۹11

شد، بهترين مينگ که ظروف آبی و سفيد فراوان توليد می ٔ  مدت توليد شد، به اوج رسيد. در زمان سلسله

کاهنده )اکسيدزدايی( به  ٔ  مشخص و با شعله بالر را فقط با دماهایآبی ک ٔ  کيفير درخشندگی رنگدانه

ناميده شد که ظروف  "شهر ظروف چينی  "چين  واقع در جنوب " جين ده جن "شهر  آورند.دسر می

تاثيرگذار بود.   "چينگ  "و سلسله  "مينگ  "چينی سلسله  چينی اين منطقه صدها سال در محافل ظروف

 توليد می شود.   چين در اينجا  تی امروز ظروف چينی درجه يک

                   
1 - Robert J. Charleston, ed., World Ceramics: An Illustrated History (Secaucus, N. J.: Chartwell Books, 1977), 

Part II: The Far East, pp. 41-68. 
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اشاره دارد, مطالبی اسر که يکی از  ظروف چينیاولين توصيفی که به نظر می رسد بطور مشخص به 

ميالدی در ضمن سفر به هند و چين در سفرنامه  851جهانگردان مشهور مسلمان به نام سليمان به سال 

صی در کشور چين صحبر می از ظروف) گلدان( خا در قسمتی از اين سفرنامه ذکر کرده اسر. ویخود 

 ند.کند که از گل خيلی ظريف ساخته شده بودند و شفافير بطری های شيشه ای را داشت

سليمان, مسير دريايی جنوب چين توسعه يافر و از طريق آن ظروف چينی بعنوان  دورةدر سالهای بعد از 

يخی، تاريخ صدور ظروف بر اساس اسناد تارمحصول عمدة صادراتی چين به جهان خارج صادر می شد. 

جاده ابريشم  ,قبل از اين .باز می گرددميالدی کشور به قرن هشتم اين چينی ساخر چين به خارج از 

 کشور ,صادرات ظروف چينی .  بعدها به دليلبودشده  "کشور ابريشم  " بعنوان چين باعث شهرت کشور

قادير عظيم ظروف چينی به جنوب م شهرت يافر. در جهاننيز  "کشور ظروف چينی  " عنوانچين به 

شرق آسيا, شامل فيليپين, هندوچين, تايلند, مااليا, مناطق شرق هند, سريالنکا و مناطق مجاور راه يافر. 

بيشتر ظروف چينی ها از طريق اقيانوس هند و گذر از خليج فارس  تی به مناطق دورتری مانند ايران, 

چون سا ل جنوب  تردوری از اين هم وف چينی به مناطقسوريه و مصر رسيد. همچنين برخی از اين ظر

شرق آفريقا وارد شد که  ضور همين ظروف چينيها امروزه توسط باستان شناسان بعنوان وسيلة 

به تاريخ هنر  يکی از محققانتاريخگذاری  محوطه های اخيرا کشف شدة فرهنگهای نگرو بکار می رود. 

را در باروری متقابل فرهنگهای آسيايی و اروپايی بررسی  نیظروف چينقش برجستة  ,رابرت فينلینام 

 1نموده اسر.

آنان  از نظر ابتدا فقط مورد استفاده پادشاهان و اشراف بود و کمی بعد به دسر تاجران رسيد. اين ظروف

بود. در قرن  ظروف چينی که از خاك و گل تهيه شده بود و به يشم شباهر داشر، عجيب و افسانه ای

محسوب  یکاال های عمده تجارت بغداد مرکز تجارت جهان اسالم بود، ابريشم و ظروف چينیکه الدی نهم مي

سفيد رنگ دايما از اين مسير به  و ظروف آبی و "تانگ  ". ظروف سفيد، ظروف لعابی سلسله می شدند

-1۴05 از سال های "مينگ"دريانورد معروف سلسله  "جنگ خه  "شايان ذکر اسر  غرب صادر می شد. 

 بار به اقيانوس آرام جنوبی و اقيانوس هند سفر کرد و بر اثر فعالير های وی ۷سال  2۹ ظرف 1۴33

هم اکنون در موزه های کشورهای مختلف  تجارت خارجی چين به اوج خود رسيد. بسياری از اين ظروف

ری می شود که همه عدد ظرف چينی نگهدا 13058ترکيه  استانبول "توپقابی "نگهداری می شود. در موزه 

                   
1 - Robert Finlay, “The Pilgrim Art: The Culture of Porcelain in World History,” Journal of World History 9 

(1998): 141-187.  
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-120۶)  "يوان  "دولتی اسر. مخصوصا ظروف آبی و سفيد رنگ سلسله  آنها متعلق به توليدات کوره های

با سبک اسالمی دارد. ظروف چينی آن زمان که در موزه های چين نگهداری شده از  ( که تزييناتی13۶8

که ظروف  سر و اين مساله ثابر می کندکيفی با آثار جمع آوری شده در موزه مزبور قابل مقايسه ني نظر

اسر. ظروف چينی  آبی و سفيد رنگ صادراتی آن زمان طبق سفارش ساخته و از مواد مرغوب تهيه شده

چند سال جنگ،  ميالدی ابتدا به پرتغال و سپس به بازار اروپا راه يافر. پس از1۶چين در قرن ساخر 

ظروف چينی ساخر چين  ط يافته و به بزرگترين مشتریهلند به جای پرتغال بر اقيانوس آرام غربی تسل

جين ده  "ظرف چينی ساخر شهر  , هلند جمعا صد ها هزار1۶3۹و 1۶3۷، 1۶3۶تبديل شد. درسال های 

 رسيد. قطعه ميليون ۶0اروپا به  ميزان صادرات ظروف چينی به ميالدی18قرن  را خريد. در "جن 

اروپا هم راه يافر در  اليکه مقادير آن بطور مداوم رو به تزايد به  ظروف چينیميالدی به بعد  15از قرن 

ميالدی در ايتاليا تالشهای تا د کمی موفقير آميز برای تقليد از اين فرآوردة شگفر انگيز  1۶بود. در قرن 

ی ايتاليايی اسر, يادگاری از اين تالشها پرسليناامروزی که ماخوذ از کلمة  پرسلينصورت گرفر. کلمة 

. اين کلمه در زبان ايتاليايی اصوال به گروه کوچکی از صدفهای  لزونی سفيد رنگ منسوب اسر که اسر

 از آن ساخته می شود. ظروف چينیدر ابتدا تصور می شد 

اروپای  يهایامپراتور هایچين در کاخساخر ، جمع آوری ظروف چينی ميالدی 1۷به قرن  پس از ورود

ه انداری مسير جديد در پرتغال ظروف چينی به هديه پرارزش جامعه پس از را غربی بسيار رواج يافر. 

زنده، زيبا،  که در اروپا رايج بود، ويژگی های "رکوکو  "تبديل شد.  در اين دوران، سبک هنری  اروپا

سبب به رواج  بدين ,اسر دارای شباهرظريف و طبيعی داشر.  اين نوع سبک با سبک هنری چين 

آمار نشان می دهد که در  کرد. ين از جمله ظروف چينی در جامعه اروپا مساعدتفرآورده های با سبک چ

اين ميزان گاه به  ميالدی 18هزار ظرف چينی صادر می کرد و در قرن  200چين ساالنه  دود  1۷قرن 

 دود يک ميليون می رسيد.  ظروف چينی چين در سراسر جهان فروخته و به کاالی جهانی تبديل شد.  

نيز به دنبال گسترش ظروف چينی در انگلستان و قاره اروپا به مترادف  "چين  "يعنی  " China "واژه 

ظروف چينی تبديل شد و باعث شد چين با واژه ظروف چينی ارتباط نزديک پيدا کند.  هنوز معلوم نيسر 

سته ظروف به سبب دستآوردهای برجکه يد کرد ککه اين تغييرات چه زمانی صورت گرفر، اما می توان تا

بين , مورد پسند مردم جهان قرار گرفربسيار  که ,در روزگار قديم ظروف مبادالت گستردة اينچينی و 

 را برقرار کرد. گیهميش یارتباط ,چين و ظروف چينی
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ميالدی بود که ظروف چينی شکنندة  قيقی بطور موفقير آميزی در اثر  1۷0۹به هر  ال فقط در سال 

سال قبل از اين تاريخ, يک هنرمند آلمانی به نام فردريک  ۹ا توليد شد. برای مدت يک اتفاق عجيب در اروپ

بوتگر, برای ساخر ظروف چينی تالشهايی را انجام داده بود. بود. او با پشتيبانی مالی آگوستوس نيرومند 

ظروف  ساکسونی در ميسن واقع در چند مايلی خارج از درسدن کار می کرد که اين منطقه بعدها به سبب

چينی شهرت يافر. در اروپای اين دوره بيشتر مردم گيسهايی می پوشيدند که با پودر خاصی سفيد می 

ميالدی بوتگر بطور تصادفی مشاهده کرد ه پودر مويی که او مورد استفاده قرار می داد 1۷0۹شد. در سال 

نتيجة وجود  ,سنگينی بطور ويژه ای سنگين اسر. در پی جستجوی علر اين امر, وی کشف کرد که اين

کائولين اسر. بوسيلة همين کائولين او موفق به توليد نخستين ظروف چينی سخر در اروپا شد. در پی 

اين کشف بالفاصله يک کارگاه ظروف چينی در ميسن توسط  امی بوتگر يعنی آگوستوس تاسيس شد. 

ر ميز و نيمکر هم مورد وی آنچنان مشتاق اين کشف جديد شده بود که  تی آرزو کرد آن در ساخ

استفاده قرار گيرد. به مانند بسياری از اکتششافات جديد ديگر فرايند توليد ظروف چينی در ابتدا بصورت 

 سودانه ای محافظر می شد. صنعتگران در نهانکاری مطلق کار می کردند و کوره هايشان را در پشر 

ميالدی يکی  1۷18ی زندگی می کردند.  اما در سال کوههای بلند داير کرده بودند و مانند زندانيهای واقع

سريع کارگاههای  ايجاداز آنها به شهر وين گريخر و اين راز گرانبها را افشا کرد. دهه های بعدی شاهد 

متعدد ظروف چينی سازی در فرانسه, هلند, انگلستان و کشورهای ديگر بود. بنابراين ظروف چينی اروپايی 

کشور  ظروف چينیبطور مستقيم از  انواع ظروف  ,ابداعی که با اين وجود. وجود آمداز يک ابداع جداگانه ب

ميالدی کوره های اروپا بطور دقيقی از ظروف کشور 18چين الهام گرفته بود. بعالوه بيشتر توليدات قرن 

 چين در فنون ساخر, اشکال, و طر ها تقليد می کردند. مخصوصا اين سخن در مورد ظروف آبی و سفيد

دلف هلند صادق اسر. نمونه های اولية ظروف دلف غالبا بصورت شگفر انگيزی به طرح درخر بيد و 

  جمديگر طر هايی که بطور گسترده ای در ظروف چينی چين ديده می شوند, شباهر دارند. عليرغم 

نمونة قابل ظروف چينی که بعد از اين در اروپا و ساير مناطق جهان توليد شد, با اينحال هرگز  گستردة

امروزه موزه  1اصيل ساخر کشو چين در خارج از اين کشور توليد نشد. ظروف چينیرقابتی با ظروف 

 "آلمان و موزه های "هدربرگ" فرانسه، موزه "و ورسيليس  "رولو "های معروف جهان مانند موزه های 

 کنند. فراوانی را نگهداری می انگلستان ظروف چينی نفيس "ويکتوريای  "و "بريتيش

                   
1 -Derk Bodde, CHINA'S GIFTS TO THE WEST, pp. 6-7 
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يعنی چين پيشی گرفته   امروزه صنعر چينی سازی در جهان از نظر کيفير به مراتب از کشور زادگاهش

اسر و مانند توليدات سراميکی در رشته های مختلف کاربرد پيدا نموده اسر اما کاربرد آن از نظر بهداشتی 

 بر ساير موارد برتری دارد.

 

 

A Survey in porcelains of Sheykh Safi’s mausoleum in Ardebil 

 

English abstract: 

Porcelain wares that existed in Sheykh Safi’s mausoleum in Ardebil are 

dedicated to this mausoleum by Safavid emperors especially Shah Abbas the 

great. This collection that consists of chine's plates, bowls etc, trace summit 

chines pottery in 13th -17th centuries. These Porcelains also shows china's 

culture especially in motifs. This research tends to identify these motifs and 

survey their effects on Islamic art and pottery of Iran. I hope findings of this 

research be useful for they who work on this matter. Studying these Motifs can 

help us in identifying one of the most important ingredients of material culture 

and developing of relationship between Iran and china as two ancient countries.  

Keywords: Motifs; colors; porcelains; Sheykh Safi’s mausoleum; Ardebil. 

 

 

 


