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 چکیده
سابیة روابط ایران و چین به ح ود  0022سال پیی

سی رسی و آن را سییتن ا تیاریو از دوران

اک ان ثابت س کن  .داد تجاری ابریشم که بو

قاب توده از آن در تصرف دولت پیارس بیود،

زسینه ارتالاطا ایران و چین را فراهم س کرد .هنر سفالگری از زسانهای دور در سرزسینهای اییران و
چین رایج بود است و با توده به گیتردگ روابیط سییان ایین دو طیه در دور اکی انیان ،ودیود
تالادر هنری از لراظ ت نیک ،فرم و رنگ در سیفالگری اسیری دور از ههین نیییت .سیالیه حاضیر
ت ش دارد که پس از توصیف سفالگری در دوران اک ان و هیان ،تییثیر ایین دو اسیتگا بیر روی
ی یگر را بررس کن  .ه ف از این پژوه

یافتن ودو سشترک و سیزان تیثیرگیااری سییان ایین دو

سرزسین در زسینه هنر سفالگری است .به نظر س رس بر

از فرمها و لعیابهیای بیه کیار رفتیه در

سفالینههای اک ان به سرزسین چین رفته و نمود آن در آثار سفالین به دای سان از سلیله هان دیی
س کود .ایین پیژوه

از نیون بنییادی اسیت و بیه روش توصییف  -ترلیلی و در دهیت بررسی

سفالینههای اک ان و هان از طریق گردآوری اط عا کتابوانهای و اسنادی صور گرفتیه اسیت و
نشان س ده از اواسط دور اک ان و اوا ر دور هان نوآوریهای در هنر سفالگری ایین دو سنطییه
به ودود آس که تیثیر ستیاب این دو تم ن بر ی یگر را آک ار س کن .
واژگان کلیدی:
ایران ،چین ،اک ان  ،سفالگری ایران ،سلیله هان
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مقدمه
روابط ایران و چین دارای تابقهای بس اوالنی ات و ایتن دو ملت کهنستال بته
واتطه اثار تمتدن درخشتان در تتاریخ ختود از تشتابهات زیتادی برخوردارنتد چنانکته
نمونههای این تشابه را می توان در هنرهای گرشهه مشاهده کرد که این تشابه را دلیلتی
بر وجود روابط فرهنگی دو کشور ذکر کردهاند .روابط اقه تادی ایتران و چتین و تبتادل
کاال و ظرو تفالی و مفرغی و اهنی بین انان را میتوان از اکهشافات باتهانشناتتی و
اثار موجود در دو کشور به اثبات رتاند و اننه که موضوع ارتبااات میان ایتران و چتین
در دوران باتهان را یاری مینماید بیشهر اثار به جای مانتده از متورخین چینتی اتت ؛
زیرا از ایرانیان در این باره اتناد و مدارک بسیار اندک ات  .برای اثبات وجود روابتط دو
کشور تا زمان اشکانیان با کمبود اتناد و مدارک روبه رو هسهیم اما از زمان مهرداد دود
اشکانی ات که اولین تفیر چینی رتماً به ایران میاید که اتناد و مدارک موجود متا
را در کنکاش و تفحص راجع به فراز و نشیب روند روابط دو کشور یاری میدهتد .هنتر و
صنع تفالگری از جمله صنایعی ات که در تراتر تاریخ دارای اهمی فراوان بتوده و
در مهن زندگی بشر هیوری مداود داشهه ات و در قالب اولین نشتانههتای هنتر بتروز
کرده ات  .هنر تفالگری در ادوار گوناگون با شیوه ها مواد نقوش و فتردهتای مخهلتف
تاخهه شده و این تفاوتهای گوناگون جلوههای ب ری مهفتاوتی از ایتن هنتر را عرضته
داشهه ات  .از جمله کاالهایی که در روابط تجاری بین ایران و چتین در بتین دو کشتور
داد و تهد میشد ظرو تفالی بود .در دوران تلسله هان در چین تفالهتایی بتا لعتا
تبز رایج شده بود و مشابه این تفالینههتای لعابتدار در دوران اشتکانی نیتز موجتود بتوده
ات  .با توجه به وجود ارتبا دو کشور در این دوران یرتشی ییا میاید کته خاتتهگاه
این شیوه لعابکاری کداد ترزمین بوده ات
تفالینهها گراشهه ات

و اینکه مراودات میان انها چه تثثیری بر فترد

یاتخ به تؤاالتی از این دتت بته واتتطه مقایسته تطبیقتی در

مطالب این مقاله مد نرر قرار گرفهه ات .
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سلسله اشکانی در ایران
شاهنشاهی اشکانی (226د261 .پ.د که با ناد امتراتوری یتارتهتا نیتز شتناخهه
میشود یکی از قدرتهای تیاتی و فرهنگی ایرانی در ایرانزمین بود که  616تال بتر
قسم اعرم غر اتیا هکوم کرد .مؤتس و بنیانگزار این دودمان اشک نامیده شتد.
این امتراتوری در قرن تود ییا از می د توتط اشک رهبتر قبیلته یرنتی یتس از فتهگ
تاتراپ یارت در شمال شرقی ایران تاتیس گردید .وی تتس علیه تلوکیان قیاد کرد و
مهرداد یکم ( 612 -616پ .د با ت ر منااق ماد و میانرودان قلمترو اشتکانی را تتا
هد زیتادی گستهرش داد .یهنتاوری دولت اشتکانی در دوره اقهتدارش از رود فترات تتا
هندوکا و از کوههای قفقاز تا خلیج فارس را شامل میشد .به دلیل قرار گترفهن جتاده
ابریشم در گسهره هکوم اشکانی و قرار گرفهن در مسیر بازرگانی بین امتراتتوری رود و
هوزه مدیهرانه و امتراتوری هان در چین این امتراتوری به مرکزی برای تجارت تبتدیل شتد
(. http://fa.wikipedia.org
و ظیفه نوتازی قدرت اشت کانی بتر دوش یستر اردوان یکتم یعنتی مهترداد دود
(621-626د 21-22 .پ.د .قرار گرف  .مهرداد نه فقط اولین یادشاه ایرانی اتت کته بتا
ارتبا و مناتبات با جمهوری بزر غر را باز نمود بلکه تفیر چین را نیز به دربار ختویا
یریرف (تایکس  . 655 :6121شثن و هیثی مهرداد با امدن هیئ تتفارت چتین کته از
جانب ووتی 6فرتهاده شده بتود فزونتی گرفت (کتالج  . 23 :6151خاتتهگاه اشتکانیان در
شمال شرق ایران در منطقه ترکمنسهان بود و انها توانسهند در اتی نزدیتک بته  511تتال
امتراتوری وتیعی را از شرق تا غر دنیای باتهان بوجود اورند .همننین موفق شدند قلمترو
هکوم خود را در زمانی کوتاه به توی غر گسهرش دهند به اوری که یتس از غلبته بتر
تلوکیان مرزهای تیاتی ختود را تتا تتوریه لبنتان و ارمنستهان امتروزی گستهرش دادنتد.
امتراتوری یارت در این زمان یکی از مهمترین و بزر ترین تمدن های اتتیای غربتی شتد و
همجواری ان با رود موجب تحوالت اتاتی در عرصه فرهنگی و هنری ان زمان گردید.
1. Wudi
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سلسله هان در چین
امتراتوری کین ای زمانی کوتاه در  212پ.د .یس از یک دوره هرن و مرن و نبرد
به رهبری لیو بانتگ 6تتقو کترد و ختود را بته عنتوان امتراتتور معرفتی کترد .او نتاد
امتراتوریاش را هان نامید و یایهخها را در چانگ ان 2قرار داد .امتراتوری هان رتتماً از
 211پ.د .اغاز شد ( . G. Valenstein, 1975-1989اقهدار امترااوری تا نواهی وتتیعی
از غر چین گسهرده و راههای تجاری به هند و خاور نزدیک شد (هارت . 521 :6122
دودمان هان هدود  611تال بر چین فرمانروایی میکردند و این زمان اوالنی یکتی از
یرتتتثثیرترین دورههتتا در تتتاریخ چتتین بتتوده ات ت  .در تتتال  666پ.د .امتراتتتور ووتتتی
بر مسند قدرت نشس ؛ وی چارچو هکوم تلسله هتان غربتی را گستهرش داد و بته
ییشرف اقه ادی و فرهنگی در منااق شمالی تلسله هان مساعدت کرد.
صنایع دتهی بازرگانی و هنرهای انسانی و علود ابیعی به دلیل ثبات اقه تادی و
تیاتی ییشرف قابل م هره ای کرد .به دنبال ارتقای تطگ علود و فنون کارایی تولید
صتنایع دتتتهی بتا صتتنع عمتتده اتتهخران و ذو فلتتزات و صتتنع نستاجی بتته اتتور
چشمگیری ارتقاء یاف  .ییشرف صنایع دتهی باعث شکوفایی صنع بازرگانی شتد و از
ا ریق جاده ابریشم به تبادالت تلسله هان با کشتورهای اتتیای غربتی در زمینته امتور
خارجی و بازرگانی و تجاری مساعدت کرد ).(http://pearsian.cri

 596تا 518پیش از میالد سفر ژان

کیان به غرب ،غارها مانگااُ
1. liu bang
2. Changan
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کوزه سفالی لعابدار سبز
متعلق به ایران که در دوره هان وارد چین شده است.

روابط ایران و چین در عصر هان و اشکانی
تابقه روابط ایران و چین بستیار اتوالنی اتت و نوشتهههتای مورختان چینتی و
همننین گزارشها و تالنامههای منرم و مرتب بته یادگتار مانتده از انهتا صتح ایتن
مسثله را ت دیق میکند .چین را بهش تاریخ گراران خواندهاند و صدها و هتزاران تتال
ات که تاریخ نویسان رتمی ان کشور همه وقایع را ثب کردهاند و از این بتاالتر ختود
نیز چیزها بر تاریخ افزودهاند (دوران
نخسهین تماس میان دو دول

 . 236 :6161اغاز تاریخ روابط ایتران و چتین بته

به تال 661پ.د .بازمیگتردد و در ایتن زمتان دودمتان

هان بر چین و اشکانیان بر ایران فرمان میراندند که از یک تتو دولت هتان در اتتیای
مرکزی ییشروی کرده و اشکانیان نیز بلخ را گشوده بودند اما برختورد رتتمی میتان دو
دول چندین تال یس از ان رخ داد .ووتی امتراتور چین در دوره هان به دلیل گشتایا
در داد و تهد تفیری را به همراه ییشکاهایی به دربار مهرداد دود اشکانی فرتتهاد .در
این دوره ییوندهای بازرگانی میان دو کشور رو به فزونی یاف و دو ار تتفیرانی رد و
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بدل نمودند و جهانگردانی از چین نیز از ایران دیدار کردند .دو کشتور مح توالتی را بته
همدیگر معرفی نمودند که برجسههترین انان ابریشم چتین بتود و مستیر بازرگتانی ایتن
کاالی ارزشمند از چین به ارویا از ایران میگرش و راه ابریشتم نتاد داشت  .در مهتون
تاریخی امده ات که تجار و بازرگانان ایرانی چه از راه دریا و چه از راههتای زمینتی بته
ویژه راه ابریشم همواره با چین ارتبا داشتهند و عت وه بتر تجتارت فرهنتگ و تمتدن
خویا را نیز در ان کشور نفوذ متیدادنتد .بته عت وه از زمتانهتای بستیار دور روابتط
دیتلماتی بین هر دو کشور برقرار بوده ات (مهبد . 21:6116
از قرن دود ییا از می د دول رود عامل مهم اقه ادی در هوزه دریای مدیهرانته
بود و فهوهات این دول

ثروتهای دنیای قدیم را به توی خود جلب کرد و م تنوعاتی

چون ابریشم ادویه عان عطریات تنگهای گرانبها را از چین و هنتد بته تتوی ختود
روان تاخ و در عوض مح والتی مثل مفر ،شیشه شرا

روغتن و ات بته چتین و

هند صادر کرد .اما ایران در تجارت جهانی همننان وظیفه یا نقا میانجی داش و ایتن
بدان معنی ات

که کاروانها از جادههتای ان اتتهفاده متیکردنتد (گیرشتمن :6151

 . 111در زمان جانشینان اتکندر راهی تجاری ایران را بته ترکستهان و چتین مه تل
می کترد کته البهته راه ابریشتم نبتود .یتس از تشتکیل دولت یونتانی در بتاخهر روابتط
امترااوری چین با دول باخهر اغاز شد .بر اتاس منابع موجتود چینتی نماینتدگانی از
چین برای برقراری مناتبات اقه ادی و تیاتی عازد باخهر شدند که یس از رتیدن بته
محل مثموری و مطالعه اوضاع و اهوال ابیعی تیاتی و اجهماعی این کشور به چتین
مراجع کردند و گزارش دادند که برقراری رابطه با باخهر به تبب دوری راه به ص آ و
صرفه نیس (اذری . 635 :6111
در دوره هکوم

خاندان هان در چین رهبرا ن این کشور زیر فشار هم ت اقواد

بیابانگرد یعنی هون ها قرار گرفهند که مرزهای چین را تهدید می کردند .دولت

چتین

که از فشار هم ت هون ها بیمناک بود به فکر تشکیل اتحادیه نرامی با اقتواد هنتد و
ایرانی افهاد و فرتهاده ای به منطقه اتیای میانه فرتهاد .البهه فرتهاده دربار چتین بته
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ناد جانگ چیان 6مجبور شد کته از نتواهی زیتر تستلط هتون هتا رد شتود و انهتا او را
دتهگیر کردند اما باالخره با رهایی از دت

انها خود را به دره فرغانه رتانید .یادشتاه

فرغانه که در قلمرو ایران اشکانی بود به داشهن رابطه با چین رغب

نشان داد .جانتگ

چیان گزارش مف لی راجع به فرغانه و توانایی های نرامی و اقه ادی ایتن امیرنشتین
اتیای میانه به دربار چین فرتهاد و به خهن و ایران اشکانی و باخهر و دیگر کشورهای
مقهدر و به فرهنگ و داد و تهد انها اشاره کترد (تتهوده نتژاد  . 65 :6121مستافرت
جانگ چیان به ترزمینهای غربی بته او فرصت داد کته اا عتات مفیتدی در بتاره اوضتاع
جیرافیایی اقه ادی فرهنگی و تیاتی این منااق جمتع اوری کنتد (تتهاریان . 2 :6125
ووتی یا وو فیفور چین که در صدد بسط قلمرو هکوم

خود در میر چین بتود بته

اعزاد هیثت های تیاتی و تجاری اقداد نمود و نخسهین تفیرش (جانتگ چیتان کته
مثمور ترزمین های غربی چین و یارت شد را به ریات
کرد .وی معاون خود را برای کسب اا ع از اوضاع دولت

یک هیثت صتد نفتری تعیتین
اشتکانی بته ایتن تترزمین

فرتهاد که از او اتهقبال باشکوهی به عمتل امتد (بیتانی  . 62: 6155در تتال 622
پ.د .جانک چیان یس از انکه مثموری
قرار گرف

خود را که مورد رضای

و خشنودی شاه ایران

به اتماد رتانید با هیثتی کته از اتر یادشتاه ایتران معتین شتده بتود و

هدایایی به چین روانه گردانید (دبواز  . 12 :6162مهرداد دود هیثتی را که از توی
امتراتور چین فرتهاده شده بود به هیور یریرف  .او با امتراتور چین معاهدهای مبنی
بر تسهی ت بسیار در امور تجارت بین المللی منعقد کرد کته در ان ایتران بته عنتوان
کشور ترانزیت

هلقته ارتبتاای را کته دارای اهمیت

اتاتتی بتود تشتکیل متیداد

(گیرشمن . 236 :6112

1. Zhang Qian
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جاده ابریشم)(www.pinterest

سفال ایران در دوره اشکانی
تا قبل از کاوشهای باتهانشناتی در مکانهای مهعلق به دوره اشکانیان شناخ
و تشخیص تفال دوره اشکانی از دورههای قبل و بعد دشوار بود زیرا ابق یژوهتتاهتتا
اشکانیان ادامه دهنده تیر فرهنگی و هنری هخامنشیان و عامل انهقال ان به دوره
تاتانی بودنتتتتد .یس از همله اتکندر فرهنگ و تمدن یونان و رود به ایران راه یاف و
تمدن دوره اشکانی دنباله ان بود.
دکهر ارنی هرینگ از یژوهشگرانی ات

که برای تتدوین رتتاله دکهترای ختود در

رشهه تتاریخ و هنتر و باتتهانشناتتی بختا خاور نزدیک دانشگاه گان ااریا به اور
اخه اصی به بررتی و معرفی تفال دوره اشکانی یرداخهه ات  .هرینگ اا عات مربو
تفالهای این دوره را به اور مسهند و علمی از مکتانهتای کاوش شده به دت اورد و
هاصل تحقیقات خود را تح عنوان تفال ایرانی در دوره اشکانی ارائه داد .بر اتاس
اا عات به دت امده تفال دوره اشکانی از  3منطقه کشور به دت امده اتت ت  .ایتتتن 3
منطقه عبارتند از -6 :جنو غر ایران  -2غر ایران  -1شمال غر ایران  -6اذربایجتان
شرقی  -5منطقه شمال ایران  -1شمال شرق ایران  -1منطقه شرق ایران  -2جنو
شرق ایران  -3جنو ایران (توهیدی . 616 :6113
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تفالهای اشکانی را بر اتاس روان دو گونه فرهنگ تفالگری میتتوان بته دو گتروه
تقسیمبندی کرد :منااقی که تفال منقوش روان داشهه و منااقی که تولید محلتی تتفال
لعابدار داشههاند و وارداتی نبوده (منتااق  2 6و اههمتاالً  3و منتااقی کته در ان تتفال
لعابدار مشاهده نشده ات (منااق 1و  2شرقی و 1و  6شمالی (هرنیک . 252 :6111
اشکال سفال اشکانی
ظرو تفالین اشکانی غالبا تاده و بی ارایا ات  .ارایشی کته در تتفال ماقبتل
تاریخ مانند ت اویر هیوانات و اشکال هندتی نمایان بود در ایتن زمتان از بتین رفهته و
فراموش شده ات  .برای تاخهن ظرو زیبا فلز به کار میرف و ظرو تتفالین فقتط
برای رفع اههیان زندگی معمولی بود نه جه نمایاندن ارایا و زین و به همین دلیل
اغلب ظرو تفالین که از این دوره به دتت امتده اشتیایی اتت کته در خانته بترای
اههیاجات معمولی به کار میرفهه ات (تتاریخ صتنایع ایتران . 21 :در زمتان اشتکانیان
ظروفی به ناد امفورا تاخهه میشد که به شکل گلدان یا تبویی ات کته بدنته بزرگتی
دارد و معموالً مدور یا بییی شکل ات و در قسم باال گردن و در یائین یایه دارد .این
تبوها عموماً دو دتهه دارند اما بعیی از انها دارای یک یا چهتار دتتههانتد .ایتن قستم
ظرو بیشهر در میان یونانیان و رومیتان معمتول و مهتداول بتود و اههمتال دارد کته از
مشرق به یونان رفهه باشد .این تبو یکی از مهداولترین و معمولیترین تفال زمان خود
بوده ات ؛ نه تنها از لحاظ صنع قابل توجه ان بلکه از جه اینکه با تیییری مخه تر
در بلندی و کوتاهی و تبک گردن و یایه ممکتن بتود ان را بته انتواع و اقستاد مخهلتف
تاخ و تنوع بسیار در تولید ان به کار برد .نمونههتای مخهلتف ایتن ظترو در نینتوا
اشور تلوکیه و شهرهای دیگر عراق و ری در ایران ییدا شده ات  .اشکال و انواع دیگتر
کوزههای اشکانی عبارتند از :تبوهای بلند و نازک بدون دتتهه دیتزیهتا و دیتگهتای
مدور با دتهه و بدون دتهه دیگهای بلندتر یا کوزههای یک دتههای کوزههتای متدور
با دو دتهه و تبوهایی که گردن ان مانند بطری ات با یک یا دو دتهه و این تفالهتا
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هم تاده و هم لعابدار تاخهه میشدند .ظر دیگری کته بته قمقمته مرتتود اتت

در

زمان اشکانیان تاخهه میشد و ان عبارت ات از بطری مدوری که دهنه باریکی داشهه
و در ارفین گردنه ان دتهه دارد (ویلسون . 23 :6111
اشکال و گونههای مخهلف تفال از نرر دکهر ارنتی هرینتگ بته تته گتروه عمتده
تقسیم میشوند -6 :تفالهایی مانند ییالهها کاتههای دتههدار یتا بتیدتتهه فنجتان
قوری که ارتفاع انها از بزر ترین قطر کمهر ات

 -2ظروفی مانند کوزه و خمره کتوزه

یا ابخوری کوزه با دتهه ابریق کوزه با لوله ابریز عطردان تُنگ یا کوزه کوچتک بتا دو
دتهه اموفورا کوزه یا تُنگ با دو دتهه که بلندی انها از بزر ترین قطتر بیشتهر اتت
 -1شکل های خاص و مهمایز از جمله قمقمههای مسافرتی ظتر بته شتکل هیوانتات
ریهون چرا،ها و شمعدانها (هرنیک . 21 :6111
هنر سفالگر در دوره هان
افزایا رونق اقه ادی و گسهرش اقهدار دودمان هان تتبب شتد کته مقامتات بته
منااق دوردت بروند و در اق ی نقا کشور میتوان مقبرههای چینی باشتکوهی را بتا
اثاثیهای که گنجینهای از م نوعات مادرشهری ات

یاف  .دو عدد از این مقتابر کته در

هان چنگ در  651کیلومهری جنو غر یکن یاف شدهاند به اواخر قرن دود ییا از
می د تعلق دارند .این مقابر صخرهای با  51مهتر عمتق در دل کتوه کنتده شتده و بترای
شاهزاده لیوشنگ و همسرش شاهدخ دوئوان تاخهه شدهاند .محهویات ایتن مقبترههتا
شامل اشیاء تفالی یشمی و مفرغی ات و تفالینههای یافت شتده در ایتن مقبترههتا
خاکسهریاند و نقوش ان تقلیدی از اذینهای اشیاء مفرغی ات (جرالد . 211 :6111
اشکال سفال هان
مقدار قابل توجهی از تفال های به دت امده در چین مهعلق به دوره هان بتوده و
بیشهر این تفالها در مقبرهها یاف شده اند .یکی از این اشکال ظرفی به ناد هتو اتت
که از روی اشیاء برنزی تقلید شده و دیگری خمرههای تدفینی هسهند .تفالهای دیگر
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به شکل خدمهکاران هیوانات تاخهمانهای کوچک اجاق و کبوتر خانه هسهند که انها
را نیز در قبور شاهان کشف کردهاند ).(www.chinaonlinemuseum.com

گلدان سفالی با لعاب سبز
5

مکشوفه از مقبره هو ارتفاع  51اینچ دوره هان
3

بشقاب حیوانات سفالی با لعاب سبز سربی
مکشوفه از مقبره هو ارتفاع  19/1سانتیمتر عرض  90/1سانتیمتر دوره هان شرقی

 /48فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،س 71و  ،71ش  81و  ،86پاییز و زمستان 7961

نمونه ساختمانی برج مراقبت مرکز با لعاب سبز
ارتفاع  513سانتیمتر عرض  90/1سانتیمتر دوره هان شرقی

لعاب
لعا

شیشه مرا

تنگ چخماق با تیلیس ات که به وتیله هرارت به صتورت

مایع در می اید و باعث درخشا و ج ی روی تفال یا کاشی میشود .چناننه این ماده
شیشهای با اکسید های فلزی مانند تر و قلع ترکیب شود ع وه بر درخشندگی باعتث
ایجاد رنگهای زیبا و مهنوع متی گتردد .در ایتران هتر چنتد تتنگ چخمتاق و ختواص
تیلیسی ان برای تهیه خمیر شیشه قبل از هزاره دود ییا از می د شناخهه شتده بتود
اتهفاده از لعا برای اولین بار در هزاره دود ییا از می د در شوش دیده شده ات  .در
اواخر هزاره دود در دوران ای د گلمیخهای تفالی و لعابدار که در بنای معبد چیازنبیتل
به کار رفهه ات

به دت امد .در دوره هخامنشی اتتهفاده از لعتا رنتگهتای لعتابی

بیشهر در معماری و برای یوشا و تولید اجرهای یخهه لعابتدار بتوده اتت و بته دلیتل
اتهفاده از ظرو فلزی و تنگی هنر تفالگری در هد تاخ تفال تاده و بدون لعتا
بود و اگر ظرو لعابداری هم تولید شده باشد لعا ان از نرتر زیبتایی و اتتهحکاد بته
یای اجرهای یخهه لعابدار نمیرتد .تربازان جاویدان کمانداران یارتی و نقا فروهر و
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اتفنکس و گریفونهای دوره هخامنشی به صورت برجسهه روی اجرهای لعابدار اتهفاده
از لعا را در این دوره نشان می دهد و بیتان کننتده ایتن واقعیت اتت کته تتفالگران
هخامنشی با لعابکاری کام ً اشنا بودهاند و در دوره اشکانی و تاتتانی اتتهفاده از لعتا
امری مهداول بوده ات (توهیدی . 615 :6113
لعا های اولیه که در گرشهه اتهفاده میشد انتواع گونتاگون داشت کته عبتارت
بودند از لعا م ری لعا تربی لعا خاکسهر لعا گل رس لعا فلدتتتار و لعتا
نمک .هر کداد از این لعا ها در دوره مشخ ی توتط هنرمندان بته کتار متیرفت و از
میان این لعا ها لعا تربی در دوره اشکانیان روان داش .
لعاب سربی
لعا تربی نوعی از لعا های اولیه و ابهدایی اتت ؛ مشتهقات تتر بته صتورتهتای
مخهلف در ابیع یاف میشتود و دتهرتتی بته ان اتتان اتت و لعتا هتای تتربی بتر
لعا های قلیایی برتری دارند .اتانی عمل لعابکتاری اتتهحکاد کتافی و مقاومت در هنگتاد
یخ و نرمی و شفافی از مشخ ات این نوع لعا هات  .بعیی از تتفالگران گترد تتر را
قبل از یخهن روی تفال و اشیای تفالی مییاشیدند کته یتس از هترارت بته صتورت لعتا
ظاهر میشد .یک نوع لعا تربی بسیار مهداول ترکیبی از دو قسم اکسید و یتک قستم
تر و یک قسم ماته نرد و مقداری گل رس ات  .توریها و بابلیها بتا تجربیتات ختود
به انواع لعا های تربی دت یافهند و چون بیشهر گلهای رس متورد اتتهفاده دارای متواد
معدنی دیگر نریر اهن و مس و منگنز بود رنگهای مخهلف لعا را تجربه کردنتد .اتتهفاده
و تهیته لعتتا تتتربی در اواختر هتتزاره دود و هتتزاره اول گستهرش یافت و تتتابقه بعیتتی از
لعا های تربی چینتی بته  511ق.د .متیرتتد .در قترن نتوزدهم متی دی مطالعتاتی روی
لعا های تربی انجاد شد و تمی بودن این نوع لعا ها که تا ان زمان ناشناخهه بتود کشتف
گردید .در اواخر هزاره اول به ویژه در زمان یارتها اتهعمال لعا های تربی بترای لعابکتاری
تابوتهای تفالی و ظرو قمقمهای به صورت هنری رایج در امده بود (همان. 611 :
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سفالها لعابدار سبز اشکانی
از اواتط دوره اشکانیان نواوری هایی در هنر تفالگری به وجود امد و یکی از انها
تاخ نوعی لعا معرو به لعا قلیایی به رنگهای تبز و ابی تیره بود که در یوشا
ظرو تفالین و همننین تابوتهای تفالین مورد اتتهفاده تتفالگران قترار متیگرفت
(کیانی  . 612 :6113از کارهای جدید و مخهص ایتن دوره صتنع لعتا دادن تتفال
ات (ویلسون . 21 :6111
این صنع از زمان هخامنشیان در اجرهای رنگین و کاشیهای رنگارنتگ اتتهفاده
می شد اما در زمان هخامنشیان محدود به اجر و کاشی بود که از گچ تاخهه متیشتد و
در مورد تفال به کار نمیرف  .در زمان اشکانی تقریبا بتدون اتتهثناء لعتا یتک رنتگ
داده می شد یعنی هر دو ار ظر یک رنتگ داشت

امتا در بعیتی نمونتههتا انتواع

مخهلف ان بود که از تبز روشن تا ابی فیروزهای بسط داش  .در ع تر تتلوکی ایتن رنتگ
عمومی داش و رنگهای دیگر از قبیل تفید کرد و زرد نیز دیده میشتود .رنتگ قهتوهای
تیر نیز به ندرت در بین تفال اشکانی دیده شده ات  .همه قسم و همه اندازه شیء تتفالی
لعا داده میشد؛ از چرا ،و ظرو بسیار کوچک که برای بزک به کار میرفهته تتا تتابوتهتای
بزر به اول دو مهر و لعا دادن اشیاء بزر مانند تابوت محهتان مهتارت و اتتهادی زیتادی
بود .صنعهگران دوره اشکانی لعا را بسیار ضخیم میدادند و در نهیجه فقط تادهترین نقتاهتا
ممکن بود از زیر ان دیده شود .بعیتی ظترو ماننتد لولته دتتهه چترا ،دو مرتبته لعتا داده
شدهاند زیرا هرارت زیاد یک یوشا لعا را ریخهه و از بین میبرد (ویلسون . 21 :6111
سفالها لعابدار هان
انواع مخهلفی از ظرو تفالی لعابتدار در دوره هتان تتاخهه شتد و از میتان انهتا
تعدادی کوزه که نقا روی انها اکثتر ًا در قستم بتاالیی بته صتورت خطتو ازاد و یتا
شیاردار ات و دو دتهه در دو ار شان دارند تقلید از ظرو برنزی بود .لعتا اهکتی
که با درجه باالی دما روی ان ایجاد شده به صورت رگته رگته و فقتط در قستم هتای
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باالیی روی ان را یوشانده .رنگ تبزش به عل وجود اهن و اکسید تیهتانیود اتت  .در
نیمه یائینی کوزه و در قسم بیرونی ان بته رنتگ قهتوهای قرمتز تیتره در امتده اتت
) .(Valenstein, 1975-1989:42در مقایستته بتتا نمونتتههتتای بعتتدی تتتفال تتت دون
غیرماهرانه بودند با این هال اهمی

انها بدین تبب ات که اغازی برای دتتهیابی بته

فنون باالتر در تاخ تفالهای لعابدار ات ).(Valenstein, 1975-1989:42

کوزه آذوقه یو به رن

کوزه آذوقه یو به رن

سبز زیتونی ،سلسله هان غربی  118ق.م.

سبز زیتونی ،ارتفاع  91/1سانتیتر ،سلسله هان غربی

تفالگری در دوره هان غربی با ظهور لعا تربی به رنگهای تبز و یا کهربتایی روی
تفالهای قرمز ییشرف چشمگیری داشهه ات  .رنگ تبز به دلیتل وجتود متس و رنتگ
کهربایی به عل وجود اهن روی ان ات که با تر ترکیب شتده اتت  .انهتا در دمتای
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 111درجه تانهیگراد یخهه شدهاند .این لعا های تبز جدا از چینیهتای تتبزی هستهند
کته در دمتای  6211درن تتانهیگراد یخهته شتدهانتد و در لعتا انهتا از تتدیم اتتتهفاده
میکردند و از این تفالهای لعابدار برای اشیاء داخل معبد اتهفاده میشده ات  .برخی از
این تفالها در بخا چین موزه مهرو یلیهن نگهداری میشود .فن تاخ این تتفالهتای
لعابدار در همه نقا چین مرتود بود اما از نمونههای به دت امده روشن ات کته روان
این تفالها از شرق چین اغاز شتده و شتروع بته ییشترف کترده اتت و بترای م تار
گوناگون اشکال مهنوعی تاخهه شده ات ).(LUYAW, 1990:67
کیفی تفالهای هان بسیار باال ات ؛ چه تفالهای لعابدار و چه تفالهای بدون
لعا در دمای باال تاخهه شده اند .بیشهر اشیاء ییدا شده در مقابر بتا یتک لعتا تتربی
یوشانیده شده ات

که به راههی اکسید میشود و تولید این تتفالهتای تتبز نقترهای

یکی از جالبترین اشیاء دوره هان ات  .تکنیک تاخ تفال تتربی قبتل از دوره هتان
در مدیهرانه به کار می رف و اههماال به وتیله اتیای مرکزی به هنرمندان هان معرفتی
شده ات  .بههرین نوع این تفالها کوزه هایی بودنتد کته بترای نوشتیدنی و یتا شترا
اتهفاده میشدند .این تبوها بزر

و تاده هسهند و تقلیدی از ظرو برنتزی هستهند و

خطو و نقوش هندتی روی بدنهاش به زیبایی ان میافزاید ).(SULIVAN, 1999:68
تفالهای لعابدار هان دو نوع هسهند :تفالهای شمالی چتین در دوره هتان بته منرتور
اتهفاده در تدفین و در درجه هرارت یائین تاخهه شده اند .رنگ این ظرو تتبز اتت
که با اکسید شدن مس ایجاد شده و در اثر ماندن زیر خاک به رنگ نقرهای هفت رنتگ
در امده ات  .تفالهای تاخهه شده در درجه هرارت باال با الیه لعا نتازکی بته رنتگ
قهوهای و یا تبز زیهونی نیز در این دوره تاخهه شتده اتت

امتا مرکتز تولیتد انهتا بته

تتترزمین "جتتی جیانتتگ" 6کتته ان را یتتو 2نیتتز متتینامنتتد منهقتتل شتتده اتتت
). http://www.chinaonlinemuseum.com

1. Zhejiang
2. yue
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یافهههای باتهانشناتی این منطقه را اولین محل تولید تفالهای لعابدار میداند.
تفال های لعابدار این منطقه در زیر معبدی که در زمان امترااتور ووتتی تتاخهه شتده
دفن شدهاند ).(Li Zhiyan,1996: 38
کورههای یو در چین شرقی در منطقه دیینگ 6قرار داشهه ات و فرد و نقا روی
تفالهای مقاومی که در ان منطقه تاخهه می شد اغلب از اشیاء برنزی تقلید شده بتود
و روی انها را با لعا نازکی به رنگ تبز مییوشاندند .یکی دیگر از مراکز مهم تفالگری
در دوره هان چانگ شا 2در ترزمین هون 1چنگ دو 6و چونتگ کینتگ 5در ایالت تتی
چوان 1بود.
تفال هایی با بدنه ترامیکی و لعا تبز زیهتونی مایتل بته تتبز بته نتاد تت دون
شناخهه شدهاند؛ 1دوره ای که بیشهر اثار اولیه چین در ان دوره تاخهه شده ات  .رنتگ
این تفالها در اغاز تبز زیهونی بوده و در نمونههای بعدی به رنگ تیرهتر در امتدهانتد.
این رنگ در اثر غلهان ظر در اهن بوده و قبل از اینکه روی انها را بتا لعتا بتوشتانند
در نهیجتته واکتتنا اهتتن بتتا لعتتا در دمتتای بتتاال ایتتن رنتتگ ایجتتاد متتیشتتود
). http://www.chinaonlinemuseum.com
وجه اشتراک سفالها هان و اشکانی
در زمان هان در چین ظروفی با لعا تبز رنگ ییدا شد و از بسیاری جهات شتبیه بته
ظرو تفالین اشکانی ات  .این صنع از ایران در زمان اشکانی به چتین رفهته اتت

زیترا

رنگ ان کام ً همان رنگ ات و رگههایی که در نمونههای ظترو چینتی دیتده متیشتود
شبیه به لعابکاری اشکانیان ات  .یقین اتت کته در ایتن زمتان بتین ایتران و چتین روابتط
1. Deqing
2. Changsha
3. Hunan
4. Chengdu
5. Chongqing
6. Sichuan

 .1ناد ت دون از یک نمایشنامه فرانسوی در قرن  61گرفهه شده ات که رنگ لباس شخ ی اصلی ان تبز بوده ات
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دوتهانه برقرار بوده و مخ وص ًا تجتارت ابریشتم اهمیت زیتادی داشتهه و تت این هتر دو
مملک تفرا و مثمورین تیاتی به دربارهای یکدیگر میفرتهادهاند (ویلسون . 21 :6111
اکهشافاتی که در گورهای دوره هان در ایال شنسی در اوایل قرن بیسهم به عمتل
امده ات

نشان میدهد که در اواخر دوره هان یعنی قترنهتای دود و تتود متی دی

نوعی ظرو چینی لعابدار (ظرو چینی نخسهین تاخهه میشد امتا تعتداد ان هنتوز
محدود بود .قطعاتی از این ظرو

که انها را نباید با ظرو لعابی تبز دوره هان اشتهباه

کرد نزد دوتهداران هنر چینی در قرن نوزدهم معترو بتود امتا در ان هنگتاد چنتین
ت ور میرف که کار دوره تانگ یا ههی دوره تونگ باشد.
ظرو اواخر دوره هان در واقع چینی واقعی نبود اما از لحتاظ فنتی مرهلته میتان
ظرو لعابدار و ظرو چینی واقعی به شمار میرف ؛ به هر هال انگیزه نخسهین نهیجته
ارتبا با فرهنگ ایرانی در دوره هان بوده ات (جرالد . 212 :6111
فرمها مشترک سفالها هان و اشکانی
سفال چین در دوره هان

سفال ایران در دوره اشکانیان

قمقمه مسافرتی
تلسله هان

قمقمه مسافرتی با لعا ابی -هف تته دوره
اشکانی  1-6ق.د .ارتفاع  21 1تانهیمهر عرض
 66 1تانهیمهر
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تفال تکرنگ ارتفاع  66اینچ تلسله هان

ریهون با لعا تبز ارتفاع  11 2تانهیمهر قطر
 6 1تانهیمهر ایران قرن  1-6ق.د.

ظر تفالی ته یایه با لعا تبز مسی تیلیکات ارتفاع
 61تانهیمهر عرض  21 6تانهیمهر قرن  1-6ق.د.
تلسله هان شرقی

ییاله تفالی قهوهای مات با ته یایه
تفال اشکانی موزه ایران باتهان شماره 1631

"هو" ظر تفالی کتی از مدل برنزی با همین ناد
تلسله هان شرقی

ییاله تفالی خاکسهری هسنلو ایران
موزه ایران باتهان شماره 61521 63121
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سفال با لعابها مشترک هان و اشکانی
سفال لعابدار چین در دوره هان

سفال لعابدار ایران در دوره اشکانیان
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نتیجه
این بررتی نشان می دهد که اوالً در ایران قبتل از اتت د بتین دو کشتور ایتران و
چین مناتبات وجود داشهه ات

و ثانیاً روابتط در ابعتاد اقه تادی تجتاری تیاتتی و

فرهنگی به اور گسهرده ای برقرار بوده ات و ثالثاً این روابتط منجتر بته تتثثیر مهقابتل
فرهنگی و هنری دو کشور شده ات  .در روزگار یادشاهان تلسله هان تفال بیلعا بتا
نگاره قالب زده در چین بسیار روان داشهه در هالی کته در روزگتار اشتکانیان در ایتران
گونه های تفالین با لعا تبز فراوان بود و بته بتاور بیشتهر دانشتمندان لعتا تتبز یتا
قهوه ای رنگ ظرو چینی که در روزگار تلسله هان در چین دیده میشود چینیهتا از
ایران اموخهه اند .با اینکه لعتا تتاخ چتین از دیتدگاه امیخهگتی متواد بتا برختی از
نمونه هایی که در تلوکیه به دت امتده تتازگاری نتدارد امتا شناتتایی ان در چتین
همزمان با ییوتهگی بازرگانی با ایران و رونق جاده ابریشم بتوده اتت و هتال انکته در
ایران مدتها ییا از تده تود ههی از روزگار کاتی ها (در مرز  6251تتال یتیا از
می د به کار بردن لعا روی باردان های تفالین مرتود بود و ییکرهای تفالین شتوش
را با لعا درخشان تفید رنگ ارایا میدادند بر این یایه اشکار میشتود کته تتاخ
لعا از ایران به کشور چین رفهه ات .
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