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 چکیده
 Proto-porcelain)) پ.م به صورت پروتوپروسلین0033بار در است که نخستین چین در شده تولید هایسفال ترینقدیمی از ،سالدن

در  ق.هـ22/ م21و تولید آن تا قرن شد آغاز  ( م662-م.پ632)هان  ۀهای واقعی در دورد. ساخت سالدنشدر ایالت چگینگ تولید 

نیز تبیین به ایران و  سالدن ۀگون رسی ورود نخستینبر ،های مختلف شمال و جنوب چین تداوم داشت. هدف این پژوهشکوره

ۀ در قرون اولی (ایران )شامل سواحل خلیج فارس و دریای عمان و نیز مناطق داخلی در مناطق مختلف ایران آن الگوی پراکندگی

 گزارشنتایج  تطبیقی ۀمکتوب اعم از منابع چینی و ایرانی و نیز مطالع آثار و منابعبررسی  پژوهش مبتنی برسالمی است. روش ا

 فارسخلیج ایرانیغیر و جزایر ایران، چین و سواحلاسالم در  ۀهای قرون اولیمحوطهشناسی در های باستانها و بررسیکاوش

و در این منطقه و شد از طریق مسیر دریایی به بندر سیراف وارد  م9 /.قـه0یوئه در قرن  ۀگونبه نام  هااست. نخستین سالدن

کیش، هرمز،  های فرهنگی حاوی سالدن یوئه در سیراف،تطبیقی دوره ۀمقایسبه دیگر رواج یافت. با توجه  ۀدورمناطق همبرخی 

 در یوئه سالدن یعنیسفال  نوع اینصادرات رسد که ه نظر می، بایران فارس و نیز برخی مناطق داخلیبنادر غیرایرانی خلیج

در  های یوئهیافته با توجه به فراوانی دهد.می چوآن گونۀ النگ سالدن به را خود جای ها،کوره تغییر دلیل به ق.هـ2/ م26قرن

رسد که این ، به نظر مییراناهای اندک در مناطق داخلی آمدن نمونهدستعمان و نیز به ارس و دریایفمناطق ساحلی خلیج

 یافته است. اندکی سفال از یک توزیع ساحلی برخوردار بوده و در مناطق داخلی رواج 
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 مقدمه. 1

رفته و نقش ترین کاالهای تولیدی در ایران و چین به شمار سفال و چینی برای قرون متمادی یکی از مهم

ۀ اهمیت سفال به عنوان مادو هنر این کشورها ایفا کرده است.  ، صنعتاقتصاد، فرهنگ ۀمهمی در عرص

شده است،  گریهای سفالهای تنگاتنگ و آمیختگی شدید سنت، سبب رقابتتجاری در اقتصاد هر دو کشور

رسد. در به اوج خود می ،گریۀ سفالزمین در هاکنشبرهم و هاارتباط این تاریخی هایبرهه برخی در که صورتی به

ها نه ترین سفالشدهترین چینی تولید شده در چین، یکی از شناختهسفال سالدن به عنوان قدیمی ،این میان

بدون وقفه از چین به  یبا تقررود. این سفال برای قرون متمادی و بلکه در جهان به شمار می ،تنها در خاورمیانه

رق آسیا، خاورمیانه و آفریقا صادر شده است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای کشورهای جنوب ش

به ایران و چه  داخل در مصرف برایباشد که چه های سالدنی مین مقصد سفالرق یازدهخاورمیانه، برای 

  شدند.تولید میدر چین ، از طریق ایران سایر کشورهای جهان اسالم صدور بهجهت 

 و (Chen, 2000:3)در ایالت چگینگ واقع در چین جنوبی تولید شدند  مپ.0033 در ،هانخستین سالدن

تلف چین شمالی و جنوبی ادامه یافت به صورت مداوم در مناطق مخها تولید آن ،م22تا قرن  از آن پس

(Valnstein, 1988:203.)  ،ده و های تولیدکننکورهمحل های جغرافیایی تغییر سلیقه، تفاوتگذشت زمان

را به وجود آورده  های سالدنسفال ی ازهای مختلفگونه ،تحوالت سیاسی و اقتصادی در طی این روند طوالنی

  است.

زمانی یا بندی تقسیم .صورت گرفته است مکانی وبه دو صورت زمانی  معموال ها بندی سالدنتقسیم

 ،جغرافیایی یا مکانی بندیتقسیم زو منظور ا صورت گرفته (Chen, 2000:6) هاسلسله اساس بر تاریخی

هر کدام از این دو  اساس بر است. ( Garner, 1959:26) های چین شمالی و چین جنوبیبندی سالدنتقسیم

 رودعطفی در سیر تاریخی سالدن به شمار میۀنقط ،میالدی مدوازدهتا قرن  سومبندی، قرن تقسیم ۀشیو

Chen, 2000:26) ،2007:12 Fuqua, ،Yun, 2005:12.) نینگدشت  ،در این دوره  شائوکینگ             
(Ning-Shaxoing)  پرداخت  «یوئه» های بسیار معروفی با نام، به تولید سالدنچکینگدر بخش شرقی        

(Chen, 2000:6.) یوئه زونام شهر  ۀشدکوتاه ،ئهیو (Yuezhou) ۀکنندهای تولیده کورهدر حالت کلی، ب است و 

  (.,Fuqua 2007:12)پراکنده بودند یوئه زو  ۀشود که در اطراف دریاچسالدن لعاب زیتونی اطالق می

سفال  گونه شد و بعدها اینفرستاده می نینگ بوبعد برای تجارت به بندر نزدیک به م9این ظروف از قرن 

         شدو خاورمیانه صادر می ریایی به شرق افریقااز خاستگاه خود از طریق راه د مایل 0333 ۀبه فاصل
(Yun, 2005:40) . 

های دریایی و بازارهای جدید در طول اقیانوس هند، تجارت در پی کشف راه ،م( 931-226)تانگ  ۀدر دور 

 (.:Tampeo, 1989 100) بود سفال و نمک چای، صادراتی کاالهای ترینمهم که ،گرفت رونق غرب جهان با خارجی

کره بسیاری از ممالک مانند در  که تانگ استۀ های مربوط به دورها و چینیقطعات سفال ،گواه این امر

(Won-Bok, 2009:200) ژاپن ،(Yun, 2005:40) فیلیپین ،((Ibid، مصر  و عراق ،ایران((Whitehouse,1968:17 

فارس و دریای عمان نظیر سیراف،  در بنادر مختلف خلیجدست آمده است. در ایران قطعات فراوان سالدن ه ب

میان سالدن در ده است. کشف شسیرجان، شوش، نیشابور و گرگان  مانندکیش، هرمز و سایر مناطق داخلی 

های چینی ترینمهمکه از  چرااست،  بوده از اهمیت واالیی برخوردار های وارداتی به جهان اسالمچینی
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ن این پژوهش بر آ است. از این روبوده توجهی برخوردار جالب ایهو از تنوع گون رفتهمیبه شمار صادراتی 

ی وارداتی و ها، به بررسی گونهچینی به ایران های سالدنورود نخستین سفال کردنروشنکه عالوه بر  است

 .دبپرداز ایران اسالمی ۀباستانی قرون اولی هایمحوطه در هاپراکندگی آنتبیین الگوی 

  

 سالدن . 0

، که به شوداطالق می (Procelain) و یا چینی (Stoneware) سنگی ،با خمیر سفالین به ظروف ،عنوان سالدن

شود. می سبز، سبزآبی و سبز خاکستری تبدیل هایبه طیف رنگ پخت عملیات طی در لعاب در آهن وجود دلیل

 ,Garner)گراید ای و یا خاکستری روشن نیز میبته برخی مواقع بر اثر اکسیداسیون، رنگ لعاب به قهوهال

است که در واقع  (Kaolinite) چینی، شامل کائولین خاک ها از جنسسالدنخاک . (2)تصویر  (1959:362

 ،ا افزودن آب به خاک چینیاست. ب OH4)  )AL2 si2 o5ترکیب شیمیایی  بامینیوم هیدارته شده وسیلیکات آل

در حداقل حرارت الزم  .(Zakin, 2011:12-13)رود دهی آن باال میچسپندگی آن بسیار فراوان و قابلیت شکل

  .Dewar, 2002:43))است فارنهایت  ۀدرج6033گراد یا سانتی ۀدرج2623 ،یک سالدن مرغوببرای تولید  کوره

به  ،با افزودن مقادیر مختلف اکسید آهن لیرنگ است واف و بیشف ،لعاب سالدن بدون افزودن مواد رنگی

 ,Britt) باشدآن میبسته به میزان اکسید آهن  ،رنگ لعاب سالدن ،آید. در واقعمی های مختلف دررنگ

افزودن  و رنگ لعاب از سبز آبی تا سبز متفاوت است ،اکسید آهن درصد 0 تا درصد/. 0  با افزودن از .(2007:67

رنگ خاکستری و یا سبز  ،در واقع .(Ibid:68)شود د اکسید آهن سبب ایجاد رنگ زیتونی لعاب میدرص 4

، یعنی ترکیب (Ferrous)ظرفیتی به فروس یا آهن دو (Ferric)ظرفیتی تبدیل محتویات آهن سهۀ نتیج ،لعاب

(Fe2O3 → FeO) در جریان پخت است ((Dewar,2002:43. 

عموما شامل زیتونی، زرد، عسلی یا کهربایی، سبز، آبی و یا آبی آسمانی است  اهسالدن رنگ ،کلیطور به
(Ibid.) 

 

 خاستگاه سالدن. 3

پ 2342-2233) شانگ ۀسلسل طی درو شد  تولید مپ.0033 در پروسلین- پروتوها به صورت نخستین سالدن

از  یهایسالدنبار برای نخستین م(662-632)هان  ۀدر دور (.Chen, 2000:3) (2)تصویر  به اوج خود رسید.م( 

به  ،تکنیک و تزیین مهارت در از نظر م(2619-923) سونگ ۀدر دورها این نوع سالدن .جنس چینی ساخته شد

 (Ibid)اند یاد کرده دوران بلوغ سالدناز این دوران به عنوان  ،بسیاری لذا .و زیبایی رسید ظرافت ۀمنتها درج

 ،شدچنان تولید میسالدن هم م(2244-2026) مینگ ۀدور و م(2026 - 2612) یوآن ۀکه در دوربا آن  .(6)تصویر 

در توضیح آن که  .(0)تصویر  (Deng, 2011:49) دنشوقلمداد میبه عنوان دوران افول سالدن  هادورهاین اما 

تولید خود را متوقف کردند و  ،های سالدنرهکو ،با رواج ظروف آبی و سفیدنیز  م(2244-2026)  دوران مینگ

چنان به تولید ادامه دادند، تنها به تولید سالدن خشن و که در اواخر این دوره هم هم ییهااز کورهآن دسته 

 (.Valnstein, 1988:203) پرداختندکاربرد روزمره  بامعمولی 
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 تانگ  ۀتا دور م.پ 3122سالدن از  ۀکنندهای تولیدکوره. 4

 اندواقع شدهدر ایالت چگینگ در چین جنوبی و  م.پ 0033 سالدن در ۀکنندهای تولیدستین کورهنخ

(1987:5 Tregear,.)  شائو هسینگ هایتوان به کورهمی ،ی چگینگهاترین کورهمهماز  (1987:5 Tregear,)  و

  نیز (-م662-632)هان  ۀوردر د اشاره کرد. (eLL, 1956:1) نینگ بو  ۀرودخان ۀدر کران یمتعدد هایکوره

 ندرفتبه شمار میسالدن  ۀکنندهای تولیدترین کورهاز مهم )واقع در شمال چگینگ( های شانگکوره

,Tregear, 1987:5) Chen, 2000: 3.)  های ویایالت تا سلسلهاین (Wei) (663- 620)جینم ، (Jin)       

 سالدنچنان به تولید هم م(931–226)تانگ  ۀو سلسل م(069 -463)ای شمالی و جنوبی هسلسله ،م(463 -620)

 شائوکینگ-نینگدر دشت  تانگ ۀسلسل تولید سالدن در هایترین کورهمهم (.Chen, 2000: 3) پرداختمی

های سیاری از کورهبه دلیل ظهور ب هااین کوره  (.Yun, 2005:12) ستا واقع شده چکینگدر بخش شرقی 

و در  ندبه افول نهاد جنوبی به تدریج رو چکینگدر  النگ چوانهای نظیر چنین کورهتوجه در شمال و همقابل

  (.Chen, 2000: 5-6)شد ها جایگزین آن ،سونگهای کوره ،نهایت به صورت کلی

 یائوجو هایکوره شامل تانگ ۀدر اوایل سلسل به صورت محدود ن شمالیچی در های سالدننخستین کوره

ها به دلیل قرارگیری در بود. به این دسته سالدن (Ch'ang-an) ان چانگ مایلی شمال  10در حدود  واقع

سونگ  ۀسفال سالدن در دور ،به طور کلی .(Lee, 1956:12) اطالق گردید سالدن شمالیعنوان  ،چین شمالی

های به ساخت سالدن ،چگینگ جنوبیچوآن در بخش النگ ۀمنطق هایکوره، در این دوره .به اوج خود رسید

های متعددی در خارج چگینگ و در مناطق مختلف شمالی و کورهها، بسیار زیبا پرداختند. عالوه بر این کوره

تا  های یائوجونظیر کوره مینگ و برخی ۀتا دورهای کوون نظیر کورهها ز آنشد، که برخی اجنوبی چین احداث 

 .)  (Meldley, 1974:84به حیات خود ادامه دادندیوآن  ۀدور

 

 یوئه به ایران ۀورود سالدن گون. 1

 استیوئه در سیراف  ۀهای گون، سالدنهاوسهای وایتاساس کاوش بر ایران بهشده  وارد سالدن ترینقدیمی

2A ۀمرحل ه درک
(. Whitehouse, 1968:17) (4)تصویر است م9.ق/ـه 0اواخر قرن  و متعلق بهبه دست آمده  (2)

  به همراه یوئه  ۀسالدن گون B ۀدر ترانش (2069)اسماعیلی،  سیرافدر  نیز ش.ـه2069سال  هایدر کاوش

  .(636: 2069 )اسماعیلی،اند دهگذاری شتاریخ م9.ق/ـه 0دست آمده که به قرن های دیگر سالدن بهگونه

ی عمان و شناسی در مناطق خلیج فارس و دریاهای باستانها و بررسیکاوش با توجه به گزارشکنون، تا 

به قبل از دوران اسالمی  ایران های سالدن دربر وجود سفال گونه مدرکی دال نیز مناطق داخلی ایران، هیچ

 0ت. در مسالک و ممالک ابن خردادبه از منابع جغرافیای تاریخی قرن اسیا الاقل گزارش نشده دست نیامده 

 (. 06:2013)ابن خردادبه،  یاد شده استرنگ به عنوان یکی از کاالهای وارداتی از چین از سفال سبز م9.ق/ـه

مکتوب چینی  نابعم ۀکه بیشتر بر مبنای مطالع (John Guy) جان گای اتمطالع اساس بر ،این بر عالوه

 ۀدر دورولی  حجم تجارت خارجی چین بسیار اندک بوده، ،قمری اول هجریگرفته است، قبل از قرن ورتص

گیرد جات جنوب شرق آسیا با چین رونق میگیاهان معطر خاورمیانه و ادویهتجارت  م( 226 – 932)قرن تانگ 

 :Kennet, 2004 71) شوده میاستفادتجاری  ۀعنوان مادبار به برای اولیناز سفال  م9 /.قـه0و در قرن 

Guy,1986:76,.) سفال و صادرات  دهد کهشناسان نیز نشان میهای باستانعالوه بر مطالعات گای، پژوهش
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 ;Rougeulle, 1990:3; Kennet, 2004, 71)فته استیانرونق  م9.ق/ـه0 قرن پیش ازبه خاورمیانه  جاتچینی

Watson, 2004: 455) .نمودکه در این دوره دولت چین صادر میرا رداتی، سالدنی های وادر میان چینی ،

نیز به  Whitehouse, 1968:17)) در عراق و مصر ،است، که عالوه بر ایرانبوده  (2و  0)تصویر  یوئه ۀسالدن گون

ها در پی افزایش که نخستین چینی چرادست آمده است. در کره نیز وضعیت به همین صورت بوده است 

 ,Whitfield and Chan)شود به این کشور وارد می م23تا اوایل قرن  م9 ی چین در اواخر قرنصادارت خارج

ای قرار و از آن پس مورد تقلید هنرمندان کره شودمی های یوئه به کره صادردر این دوره سالدن .(2009:200

 در آن ین مرکزی که سالدنترقدیمی ،در مسیر ارتباط دریایی ایران و چین (.Won-bok, 2009:16) گیردمی

و در  20و  4های فازهای ، که در آن سالدن یوئه در الیهاستبه دست آمده شانگا در ساحل شرقی آفریقا 

پس از  (.:Kennet, 2004 47) دست آمده استهب م26تا  9/.ق ـه 2 تا 0قرن  ۀمربوط به میان 23-2های ترانشه

 .قـه0اواخر قرن  یعنی دورههای همها سالدندر آنی هستند که ترین مراکزسیراف و صحار از قدیمی ،شانگا
  .(6) دست آمده است به  (یوئه ۀگون)

 

 یوئه ۀسالدن گون. 6

این ظروف در هنگام  ۀرنگ خمیر .است متراکم یبا بافت بسیار ظریف سنگی ۀخمیر ازجنس این نوع ظروف 

مخت در طیف زهای سفال ۀخمیرمعموال  ست.خاکستری تیره متغیر او  از نخودی تا خاکستری روشنپخت 

به رنگ معموال  ،ظریف ۀظروف یوئ ۀکه خمیرحالی در ؛است خاکستری روشن همچون های روشنرنگ

ۀ های سالدن گوندر برخی از کاسه (.:Tampeo, 1989 52) باشدمیخاکستری متوسط )نه روشن و نه تیره( 

به  مایل ،های لبه به علت پخت سریعرنگ لعاب در نزدیکی خت هستند،زم ۀظریف و بدن ۀیوئه که دارای لب

نخودی و یا نخودی صورتی رنگ است  ،تری است در حالی که قسمت ضخیم ظرف به دلیل پخت اندکسخاک
(Ibid). 

های یوئه سالدن ،تانگ ۀدور ۀاما پس از میان ؛(0و  2ویر ا)تص هستند تزیین بدونساده و  ،بیشتر ظروف یوئه

های لوتوس، پرنده، پروانه و ها شامل گلکاریاغلب کنده که (1)تصویر  اندههای زیبایی تزیین شدریکابا کنده

ماهی، اژدها و  نیز منقوش به اهکاریبرخی دیگر از کنده .,Fuqua ) 2007:(12 استهای مختلف اندازچشم

  خوردنوع ظروف به چشم مینیز در این  تزیینات استامپی ،کاریهمچنین عالوه بر کنده .باشدمی گل

(Gompertz, 1963:25). با  یهایبه تولید سالدن نیز سونگ شمالی ۀهای یوئه در دورتقریبا تمام کوره   

  .(6)تصویر  (Fang, 2011:40)پرداختند کنده و همراه با جزییات حکاکی شده می و های برجستهطرح

، کاسه، دانبخور و نیز نظیر فنجان خوریظروف شراب دان،های یوئه شامل کوزه، خلطترین فرممتداول 

ها از های بچهبازیهای تخت )نعلبکی(، سینی و همچنین اسباببشقاب، دیگ، کاسه جعبه،قلمدان، ، کوزه

های یوئه که در خارج از چین و در مناطق سالدن اغلبفرم  (.Ibid:40)قبیل سگ، اسب کوتاه و جوجه است 

 . (:Tampeo, 1989 52)دست آمده شامل کاسه، کوزه و آفتابه است مختلف جهان اسالم به 

 زیتونی، روشن، سبز خاکستری، سبز اغلب که است؛ ظروف این لعاب دلیل به بیشترزیبایی ظروف یوئه 

 ایقهوه هایلکه با سبز صورت به زیاد، وجود آهن دلیل به مواقع برخی در و ایقهوه به مایل سبز ای،قهوه

  (.Ibid)است  دهش گر جلوه
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دار و به رنگ ی، ترکاشیشهلعاب  ۀ متراکم و پخت باال،ظروفی با بدن ،یوئههای به طور کلی، سالدن

مخلوطی از کائولین، فلدسپات، میکا،  ها راباشند که مواد اصلی آنسفید میمایل به  خاکستری تا خاکستری

بسیار اندک است. لعاب  ،ارگانیک این نوع خاک . در مجموع مواددهدتشکیل میموادی دیگر برخی کوارتز و 

به  و بسیار جالدار است آن نیز قلیایی و شبیه به شیشه است و در صورت ضخامت زیاد نیز به شفافیت جید و

 .(Fang, 2011:40) باشدمی ایسبز خاکستری، سبز زیتونی، سبز قهوه یهارنگ

در شمال و بسیار توجه های قابلبه دلیل ظهور کوره، سالدن یوئه سونگ شمالی ۀمیانی سلسل ۀپس از دور

 ،کلی طوربه افول نهاد و در نهایت به  به تدریج رو ،جنوبی چکینگدر  النگ چوانی نظیر یهاهمچنین کوره

رسد دلیل اصلی افول ظروف به نظر می .(9)تصویر  (Chen, 2000: 5-6) شد آن جایگزین ،النگ چوآنهای کوره

 .  (Lee, 1956:43)باشد، نازک بودن نسبی لعاب آنها میم22از قرن  خصوص پسهب یوئه

 

 ایران دریوئه  ۀسالدن گون سیراف نخستین مرکز واردات. 2

بندر سیراف و در  از کهاست،  م9/.قـه0متعلق به اواخر قرن  های وارداتی به ایرانسالدن ۀنخستین نمون

این ظروف تا اواخر  (.Whitehouse, 1968:17) آمده استبه دست مصادف با دوران شکوه سیراف  2A ۀمرحل

کنند النگ ظهور می ۀهای گونسالدن ه،این دورتداوم دارند و در اواخر  م22 /.قـه 0 یعنی اواخر قرن 2C ۀدور

(Ibid:21.) اوایل قرن شوند و تابه سیراف وارد میم 9.ق/ـه0یوئه در اواخر قرن  ۀگون هایبه بیان کلی، سالدن 

ۀ نیم اواخرکنند، اما این روند آرام تا به آرامی شروع به ناپدید شدن میدر این دوره  یابند.میتداوم م 22.ق/ـه0

 Tampeo, 1989: 65).) انجامدمیطول به  م26/ .قـه2 اوایل قرن تا قویل احتمابه و  م22/.ق ـه0دوم 

 

 از سیراف مکشوفهای ویژگی سالدن. 8

زیرا  ؛های سیراف به دست آوردتوان از کاوشیوئه در ایران را می ۀهای گونسالدن بوط بهمربیشترین اطالعات 

و  (Whitehouse 1968هاوس )توسط وایتها آن از های دقیقیهای سالدنی، توصیفعالوه بر حجم فراوان یافته

 . (4)تصویر  صورت گرفته است Tampeo, 1989) )تامپئو 

 ۀهای گوند. سالدننشوبندی میالنگ چوآن تقسیم ۀگون کلی گونۀ یوئه و به دو دستۀهای سیراف سالدن

سپس  داشته،در سیراف تداوم م 26/.ق ـه 2یا اوایل قرن م 22/.ق ـه 0تا قرن  م9قرن /.قـه 0قرن اواخر از  ،یوئه

 .(Whitehouse, 1968:17; Tampeo, 1989:64)د نشومتداول میچوآن النگ ۀگون هایسالدن

رنگ  .تمپر شن هستند و سنگی ۀبا خمیر یهایسفال ،از سیراف مکشوف یوئه هایسالدن ،به طور کلی

سبز تا   خاکستری هایبه رنگها آنلعاب  بوده و خاکستری روشن تا خاکستری تیره از هااین سفال ۀخمیر

 رنگدارای لعاب سبز نیز کیاندهای نمونه. باشدمی مات ترین رنگ زیتونی و سبز خاکستری(ای )متداولقهوه

فقط  و (2 طرح)است   ها سادهاغلب نمونه. های ریز استپوشیده از ترک شانسطحکه  ی هستندشفافو  ضخیم

 ۀعمق با پایهای کمکاسهفرم متداول،  .باشندمیهای لوتوس برگ به شکلهای کنده دارای طرح اندکی تعداد

 ,Whitehouse). دنباشواریخته، آفتابه و کوزه می ۀدهان هایی باسهکاهمچنین صاف و یا برگشته؛  ۀحلقوی و لب

1968:17.) 
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های و یوئه (4-6 های)طرح های معمولییوئهکند: تقسیم می ههای سیراف را به دو دستسالدن ،تامپئو

 .Tampeo, 1989:64)) (2 - 0 های)طرح پیشرفته

 از های این گونه. پایهاست با کف حلقوی بزرگبرگشته  هلبهای کاسهمعمولی شامل  ۀهای یوئسالدن

 های)طرحشود های اولیه را شامل میر نمونهعریض که اکث ۀپای ی بایهاسالدن .2 :استدو نوع  برنیز  هاسالدن

 .(4)طرح  Ibid)) های باریکپایه ی بایهاسالدن .6 .(0 -6

عالوه  .(2- 0 های)طرح باشدمی کاریکنده ۀپای وظریف  ۀهای ساده با لبکاسه شامل نیز پیشرفته یوئه ۀگون

 .Ibid)) دارند شکل قوسی هایپایه و گلبرگبه فرم  یهایلبهنیز  هانمونهبرخی  ،بر آن

تر در های شرقیلین هو و در کورهو شانگ میائو، وانگ یه، یائو یههای ظروف یوئه پیشرفته در کوره

به نظر  (.Ibid: 64)شدند تولید می ،در شمال چکینگواقع یانگتز خانه رود ۀدر دهان کیان ینگو  نینگ بو

تر تولید شده ها اما با کیفیتی نازلدر همان کورهیوئه پیشرفته  ۀهمزمان با گون یوئه استانی ۀرسد که گونمی

 (.Ibid)است 

 

 از سیراف مکشوفچوآن های النگسالدن. 2

های سالدن شمالی انواع گونه) های سالدن در چینراوانی تنوع گونهبا وجود فیوئه،  ۀپس از توقف سالدن گون

که  ییاز آن جا ،. از سوی دیگره استبه دست آمددر سیراف چوآن های جنوبی النگسالدن(، تنها و جنوبی

این های تجاری آن، در حال انتقال به بندری دیگر بود؛ بنابرزوال بوده و فعالیت ۀدر مرحل 0و4 ۀسیراف در دور

 (.Ibid: 65)بسیار اندک است  جاده از آنیافت شالنگ چوآن  هایسالدن

سونگ  ۀهای مربوط به اوایل دورسالدن -الفشوند: چوآن سیراف به دو دسته تقسیم میهای النگسالدن

ها رنگ لعاب آن و رنگ استبه رنگ خاکستری کم و ظریف ،سنگی ۀخمیر دارایها . این سفالم(2261-923)

 . (Ibid)آبی است. از این نمونه بسیار کم در بندر سیراف به دست آمده است سبز 

 با های عمیقکاسه ،این ظروف :م24/.قـ.ه6قرن  و اوایل مینگ م20/.قـه1قرن  ظروف اوایل یوآن ب.

ی هاهای صد تومانی )گلهای استامپی به شکل گلتزییندارای و یا  در بیرون ظرف های شیاردار قالبیتزیین

به دست آمده  نیز مشابه این ظروف در کیش ۀنمونالزم به ذکر است که  .(Ibid) اندفرظهزار پر( در کف 

 .(6طرح )است 

21 ماهروبان 

، سفال سالدن در (2069)اسماعیلی، صورت گرفته در ماهروبان  ختیشناهای باستانها و بررسیدر طی کاوش

IIb  ۀدر دورA ترانشۀ 
(0)

تعدادی سالدن نیز از  .(4)است م9/ .قـه 0است که متعلق به قرن به دست آمده  

 (. 020:2069)اسماعیلی، است م 26 /.قـه2که متعلق به قرن  کشف شدهسطح 

20 کیش 

تا  0ن وقر طول دار وارداتی به کیش درمیزان سفال لعاب کیش، ۀبررسی خود از جزیر اساس بر ،ساووایت ه

م 22تا  9 /.ق ـه 0تا  0قرن  طول در دار وارداتی به سیرافهای لعاببیشتر از سفالبسیار  را م24 تا 22/.ق ـه6

.ق/ ـه 102و م 2696.ق/ـه296های خاور دور متعلق به دوران اوج کیش یعنی بیشتر چینی . به نظر وی،داندمی
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گذاری طور مستقیم به تاریخهگر کیش نیز بکاوش ،موسوی .(Whitehouse, 1976: 147) باشدمیم 2003

متعلق به ها در کنار سایر نمونهدست آمده را های بهبلکه نمونه ،پردازداز این بندر نمی مکشوفهای سالدن

 .(666:2012)موسوی،  داندمی م22تا  22.ق /ـه23تا 0ن وقر

غالب سالدن این  ۀچوآن به عنوان گونالنگ ۀهای کیش از سالدن گوندر بررسیهاوس  وایت که با آن

یوئه به عنوان  ۀگون از ،مورگان ؛(Whitehouse, 1976: 147)برد یوئه نامی نمی ۀو از گون کندمیمنطقه یاد 

های صورت گرفته در کاوش .(Morgan, 1991 :70)کند کیش و دشت میناب یاد می ۀجزیر متداول در سالدن

مشابه  ،شدههای گزارشسالدنتمامی یوئه نشده و  ۀای به گوننیز هیچ اشاره .شـه2012در کیش در سال 

 قرون به متعلق هایسفال نوع از که کند می اشاره هاوس وایت حال، عین در از هرمز است. مکشوفهای سالدن

 کیش در نیز فراوانی های نمونه آمده، دست به سیرجان و سیراف در که م26/ ق.هـ2 قرن تا اسالمی اولیۀ

به  ،باشندهای رایج میسفال ۀهای یوئه در سیراف و سیرجان از گونکه نمونه ییجانو از آ است شده کشف

های سالدن ۀناشناخته ماندن در زمربه علت  ولیاحتمال زیاد سالدن یوئه نیز در کیش متداول بوده است 

 دوران میانه مطالعه شده است. 

 نظیر های تزیینیبا روش ، کهنگ استرلعاب سبزهای بزرگ با کاسه و قدح ،ی کیشهاسالدن غالب شکل

 هایطرح) (666:2012)موسوی،  ستا آرایش شدهبه زبان چینی  یهای، حکاکی و نیز نوشتهبرجسته، نقشنقاشی

های یوئه ندارند. از نظر تزیین نیز سالدن ۀعمق گونهای کمکاسه  هگونه شباهتی باین ظروف هیچ  .(1-6

از کیش  مکشوفسالدن  ۀاند، در حالی که گونکاریکنده مزین بهو برخی  اغلب ساده ،سیراف ۀی یوئگونه

های مشخصات خمیره، تمپر و رنگ دقیق سالدن اند.، حکاکی و کتیبهبرجسته، نقشعمدتا دارای تزیین نقاشی

 شباهت بیشتری میان ،تزیین ظروفنوع فرم و اما براساس  ؛ضبط نشده است و کیش به خوبی سیراف ثبت

  .(9- 1 های)مقایسه کنید طرح کیش و سیراف ظروف مکشوف از خورد تاکیش و هرمز به چشم می سالدنظروف 

23 هرمز 

 هایبررسی دررود. های سفالی در دشت میناب به شمار میترین گونهیوئه از متداول ۀسالدن گون ظاهرا

 (Williamson, 1987:11)ه استدست آمدهب ع یوئههای نوسالدن در ده محوطه از دشت میناب ،ویلیامسون

Morgan, 1991: 70).) های اساس ظروف چینی شانگشا، سفال ها را برآغاز استقرار در این محوطه ،مورگان

  (.Morgan, 1991:70)داند میم 26/.ق ـه 2پیش از قرن  ،یوئه ۀهای گونرنگ و سالدنسخت کرمی

 که شده یافتعدد سفال و چینی خاور دور  K103 ،2996 دشت میناب به نام  ایههمحوط یکی از در

سالدن قطعه تنها یک های مذکور، در میان چینیاما شود. محسوب می هامحوطه آن میان در میزان بیشترین

 (9)طرح د ندهمیاین محوطه را تشکیل رایج  ۀگونهای النگ چوآن دست آمده، در حالی که سالدن هب یوئه

(Ibid:78.) و یا آغاز م 26/.ق ـه2های خاور دور، از اواخر قرن چینی ۀبراساس مجموع گذاری این محوطهتاریخ

بعدی که به ۀ در محوط (.Ibid:71) است م2003مشخص سالبه طور یا ق .ـه6تا قبل از قرن م 20/ق ـ.ه1قرن 

گونه سالدن ، هیچ(16)همان: رودبه شمار می K103 نجایگزی ۀشناخته شده است و محوط K107 ۀنام محوط

.ق ـه22قرن  یعنی مینگ ۀمتعلق به دور  جا،یافت شده از آن هایبلکه تمامی سالدن ،به دست نیامده یوئه ۀگون

  (.Ibid:71) استم 21/
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 مناطق داخلی ایران. 12

های مناطق داخلی ایران از بررسی یوئه در ۀهای گونبیشترین اطالعات از پراکندگی سالدنبه طور کلی، 

در ایران و مناطق  تاریخی ۀمحوط 61یوئه در  ۀسالدن گون ،های ویدر بررسی ویلیامسون به دست آمده است.

اسالمی در داخل  ۀهای مربوط به قرون اولیاز محوطه (.Williamson, 1987:11)جوار به دست آمده است هم

اشاره  Wilkinson, 1973:255))و نیشابور  (Ibid:12) ستخر، ری، گرگانتوان به کرمان، سیرجان، اایران می

های آن اطالعاتی ارائه شده، اما در خصوص ویژگی گزارش نیز تانگ در شوش ۀهای دورکرد. از وجود سالدن

های داخل ایران اطالعات یوئه در محوطه ۀهای گونبه طور کلی از سالدن Koechlin, 1928:7).)نشده است 

های چینی های سفالهای ارائه شده بسیار اندکند. در نیشابور نخستین نمونهدانی در دست نیست و نمونهچن

یعنی مصادف با سیراف است.  Wilkinson, 1973:255)) م9/.ق ـه 0متعلق به قرن یوئه  ۀشامل گون ،وارداتی

 . Ibid)) ( 22)طرح  اندحلقوی ۀهای لعاب زیتونی با پاینیشابور شامل کاسه ۀهای یوئسالدن

 

 های غیر ایرانی بنادر و محوطه. 11

 دست آمده م26 تا 9/.ق ـه2تا  .قـه0ن وقر متعلق بهیوئه  ۀگون هایدر بنادر غیر ایرانی خلیج فارس نیز سالدن

 خراوا متعلق بهیوئه  ۀبه میزان فراوان سالدن گون ،است افق با سیرافهمدر صحار که  ،به عنوان مثال ،است

  .(Kennet, 2004:61) به دست آمده است م9.ق/ـه 0قرن 

ساسانی تا  ۀکه تاریخ آن از دورفارس، در ساحل خلیجالخیمه سأر ۀمنطق کوش در ۀمحوط هایدر کاوش

 است. به دست آمده2424 (Context) بافتیوئه از  ۀگونهای سالدننمونه از  سهاست، تنها  م24/.ق ـه6قرن 

 ۀیعنی اواخر دور II و  I ۀدور ۀماندهای پسسفال به صورتی که حاوی ،ریخته استبسیار به هم بافتالبته این 

بعد  به م26/.ق ـه 2از قرن  نیز سالدن معدودیبسیار  تعداد ،بافتاسالمی است. در این  ۀساسانی و اوایل دور

 (. Ibid)دست آمده است  به

المتف که مربوط به  ۀدر محوطظهور یافت و  بعدبه م20 /.قـه 1النگ چوآن در کوش از قرن  ۀسالدن گون

قطعه  622حالی که در  ؛یوئه به دست نیامده است ۀگونه سالدن گوناست، هیچم 22 تا 24 /.ق ـه23تا  6ن وقر

 میانی ۀهای دورهای سالدنبه همراه سایر گونهم 20و  24/.ق ـه9و  6چوآن متعلق به قرون النگ ۀگون سالدن

 (.Ibid) یافت شده استن محوطه در ای

بصره، توان به می است، کشف شدهها در آن ۀ یوئههای گونکه سالدن های خارج از ایرانمحوطهدیگر  از

  (Ibid)اشاره کرد  سنددر  آبادبرهمن و عربی ۀدر امارات متحد جمیرا ،النهریندر بین کوفه، واسط، سامرا

 

 نتیجه. 10

 : حائز اهمیت است دو منظر از ،چینهای سفال سفال سالدن نسبت به سایر

 بررا در سده هشتزمانی در حدود  ایهگستر ،بیش مداومصورت کما بهبه ایران استمرار واردات آن  الف.

 گیرد. می

 شوند که هر یک در می وارد ایرانبه  از این نوع سفال های متعددیگونه ،قرن هشتدر طی این  ب.

البته در مواردی نیز چند گونه به موازات هم . دگردمی آن جایگزین یدیگر ۀگون سپس و یابدمی رواجای دوره
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   منحنی واردات سالدن به ایران بررسی در  ،از این رو .یابدها رونق میشود و استفاده از آنایران وارد میبه 

 .نمودبازسازی شناسایی و  ایران و چینمیان از استمرار صنعتی و فرهنگی را در روابط  یهایجنبهتوان می
دولت حمایت مورد تجارت خارجی  ،اقتصادی کشور وضعیت جهت بهبود که م(932– 226)تانگ  ۀدر دور

، سفال به عنوان یک محصول صادراتی در اقتصاد این م9.ق/ـه0بار در قرن ؛ برای نخستینگیردقرار میچین 
به طور مستقل بلکه نه بهسفال  ،که پیش از این تاریخالزم به توضیح است . گیردمورد توجه قرار میکشور 

نظیر  م(9.ق/ـه0)قرن این دوره برخی منابع مکتوب شده است. عنوان ظرف حاوی برخی مواد، صادر می

به هر حال، قرن . کننداشاره می (0)حتی سالدنچین  سفال صادراتبه  نیز ابن خردادبهممالک المسالک و ال
نظیر کره، فیلیپین، ژاپن، ایران، عراق  ،گری بسیاری از کشورهای مقصد تجارت چینفالصنعت س در م9.ق/ـه0

گری سفالعت نصتاثیر فراوانی بر  چین های وارداتیکه سفال چرارود، عطفی به شمار میۀنقط و مصر
 است. داشته کشورهای مقصد

 صنعت. الف: داشت رواج چین سراسر در شیوه دویا  ،سفالینه گونهدو  ،تانگ ۀدورگری صنعت سفالدر 

زو در یوئه ۀمنطق جنوب آن کشور، یوئه که در ۀرنگ گونسالدن سبز هایسفال. ب. شمال سفید هایسفال
از طریق بندر  م9.ق/ـه0ها در حجم انبوه در قرن این گونه سفال یهر دو شدند.ایالت چگینگ تولید می

از طریق بندر سیراف  هادر ایران، اولین سالدنشدند. ادر میجنوبی کانتون به جنوب شرق آسیا و خاورمیانه ص
 در. یابدمیرواج نیز جوار سایر مناطق هم در همان زمان درد و وشمی این بندروارد  م9.ق/ـه 0 قرندر اواخر 

 های سیراف بسیار بیشتربه دست آمده است، اما حجم یافته سیراف با زمانهم وارداتی هایسالدن نیز صحار

در  م22 /ق .ـه0تا اواخر  م9ق/.هـ 0یوئه هستند که از اواخر قرن  ۀاز سیراف از گون مکشوفهای سالدناست. 
   شوند و به کلی ناپدید می م26.ق/ ـه2اوایل قرن  تدریج تابهو پس از این تاریخ  ندوم داشتاسیراف تد

یوئه به  ۀسالدن گون م22.ق/ـه 0اواسط قرن  کیش در در د.نگیرالنگ چوآن جای آن را میۀ های گونسالدن
چنین هم .رودمی غالب منطقه به شمار ۀگون ،النگ چوآن سالدن برعکس ولیاست میزان اندک به دست آمده 

/ .قـه 2پیش از قرن به  که همگی متعلق به دست آمدهیوئه  ۀسفال گونتعدادی  ،دشت مینابۀ ده محوط در

به دست  یوئه تنها یک نمونه سالدن م20 /.قـه 1متعلق به قرن  ،  K103ۀمحوطاین دشت در  در است. م26
 .است یافت نشدهسالدن یوئه  از ایهیچ نمونه م24.ق/ ـه 6قرن  ۀمتعلق به میان  K107 ۀدر محوط وآمده 

 دهندتشکیل میالنگ چوآن  ۀهای گونسالدنبه دشت میناب را  های خاور دوربیشترین میزان واردات سفال
  . استدرصد کل ظروف وارداتی چین به این محوطه  09ه ک

 :با توجه به بنابراین

ر تطوری آن در و سی م9/ .قـه 0اواخر قرن متعلق به  از سیراف یوئه ۀگون یهانخستین سالدن کشف -2 
 م26.ق/ـه 2تا اوایل قرن  مراحل مختلف این محوطه

 م24و  20.ق/ـه 6و  1 هایسده ق بهمتعل کیش درچوآن های فراوان النگنمونه وجود -6
 م26/.ق ـه 2دشت میناب که همگی متعلق به پیش از قرن  ۀبه دست آمدن سالدن یوئه در ده محوط -0
 چوآنالنگ ۀهای گونو فراوانی سالدن (م24/.قـه6)قرن  K108های یوئه در عدم وجود یافتهو نیز  است

رنگ خمیره، رنگ لعاب،  لحاظها از ی آناساسو تفاوت   های کیش و هرمزشباهت بسیار زیاد نمونه -4 
  ،های یوئه در سیراففرم و تزیین با نمونه
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.ق ـه 0سفال سالدن است که در قرن  ۀسالدن یوئه نخستین گون فراوان احتمالبه رسد که به نظر می 

در مناطق ساحلی و م 26/.ق ـه 2و تا قرن شده به سیراف وارد  یجم انبوهحاز طریق تجارت دریایی در  م9/
های یوئه از مناطق ساحلی و داخلی ایران سالدنم 26 /.قـه2داخلی ایران تداوم داشته است. پس از قرن 

 شود. می های النگ چوآن جایگزین آنسالدن ناپدید و
 بودهها صادرات آن و در نهایت توقف در چین های یوئهافول کورهتنزل و  ،دلیل این امرقوی  احتمالبه 

  به دلیل ظهور  سالدن یوئه ،شمالی سونگ ۀمیانی سلسل ۀپس از دورم 26/.ق ـه 2ا که در قرن چر ؛است

به  به تدریج رو ،جنوبی چکینگدر  النگ چوانی نظیر یهاچنین کورهبسیار در شمال و همتوجه های قابلکوره
اصلی افول  عواملیکی از که رسد . به نظر میندشومی هاآن جایگزین ،سونگهای کورهافول نهاده و در نهایت 

 ۀگون هایزیبای سالدن اتتزیینکیفیت و ، نازک بودن نسبی لعاب آنها و م22پس از قرن  به ویژه ،یوئهظروف 
  . (Lee, 1956:43)باشدمیالنگ چوآن 

  :موارد زیر با توجه بهچنین هم

و  (زمان با سیرافهم)دشت میناب ده محوطه در  وهای سالدن یوئه در سیراف، صحار، هفراوانی یافت -2 
 ،دیگر در سواحل و در اطراف دریای عمان ۀمحوط 66

  ،شوش و تر نظیر سیرجان، استخرمناطق داخلی در هاآن شپراکن -6 
 ،گرگان و ری، نیشابوردر  سالدن های اندکنمونه کشف -0 
این گونه سفال از یک توزیع ساحلی  ، به احتمال زیاد،((Williamson,1987ویلیامسون  و نیز نظر 

شناسی های جدید باستانها و بررسیاست. در کاوش نداشتهچندانی ده و در مناطق داخلی رواجی برخوردار بو
 در نه فصل کاوش ،به عنوان مثال گزارش نشده است. یوئه ۀاسالمی سالدن گون ۀهای قرون اولیدر محوطه نیز
 ماننددر اسالم دوران ص هایسفال نظیر ازی بیامجموعه که به کشف ،(2069پور، )لک شهر اسالمی سیمره در

یک نمونه سالدن یوئه به ، حتی انجامیدهای سفید تولید چین و حتی سفال و بصره سامراسیراف،  هاینمونه
 کهنیز  (2069)کالیس و دیگران، بیستون سرای قدیمی های کالیس در کاروانکاوش ت. دردست نیامده اس

  مشاهده ای از سالدن یوئه ، هیچ نمونهدشکشف های اواخر ساسانی و اوایل اسالمی سفال ای ازمجموعه
دست از آن به یوئهۀ که تعداد زیادی سالدن گون )از مراکز نزدیک به خلیج فارس( برخالف سیرجان. شودنمی
 خصوص در مناطق غربی ایران رواج چندانی نیافته است. این گونه سفال در مناطق داخلی به ،آمده

 

 نوشتپی. 13
 ۀ، الیم9.ق/ـه 0اوایل قرندر است سیراف  2 ۀترین الیه، الیقدیمی ؛مرحله تقسیم شده است 0های سیراف به دوره .2

 0م و اوایل 23.ق/ـه 4قرن  2B ، فازم9.ق/ ـه 0اواخر قرن  2Aقسیم شده است:  فاز باشد که به سه فاز تمی 6 ۀبعدی، الی
بعدی  ۀم است.  الی20.ق /ـه 1م و اوایل 26.ق/ـه 2متعلق به قرن  0 ۀ. الیم22.ق/ ـه 0اواخر قرن  2Cو فاز  م22.ق/ ـه

 م است.24.ق/ـه 6نیز متعلق به قرن  0 ۀم، و الی20.ق/ـه 1مربوط به اواخر قرن  4 ۀالی
 های شانگا، سیراف و صحار یکی باشد.به احتمال زیاد تاریخ سالدن .6
تفکیک گردیده است.  IIbو  a IIنیز به دوفاز  II ۀو دورشده تقسیم   IIو  Iۀدر ماهروبان به دو دور  Aۀترانش .0

 (.020:2069)اسماعیلی، 
 .است نشده شناسایی سفال اینۀ گون. 4
 رنگ. سبز سفال عبارت با .0
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 تصاویر. 14

 

 

 

   

                        

 

 

 
 

  (Chen, 2000:6)  شانگ ۀ، سلسلچین، فاقد نقش، پروسلین -: کوزه پروتو1تصویر 

 

 

 

  

 

                                                          

 

 
 

 

 
 (Chen, 2000:18).شمالی   سونگ، ین: کوزه سالدن، با تزیین کنده، چ0تصویر

 

 یوآن ۀ، سلسلزده، چین: بشقاب سالدن با طرح دو اژدها در وسط، تزیین قالب3تصویر 

75) Medley, 1974:) 
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 (Whitehouse, 1971: pl.IXa) .قـه 3، قرن ، مکشوف از سیراف، چینیوئه ۀهای گون: سالدن4تصویر 

  

 
 

 (Chen, 2000:15) تانگ ۀسلسل ،، چینیوئه ۀ: بشقاب سالدن، گون1تصویر 

 

 (Takahito, 1988:26)   تانگ ۀ، سلسل، چینیوئه ۀ: بشقاب سالدن، گون6تصویر 

  

 
 (Takahito,1988:25) سونگ ۀسلسل ،، چینیوئه ۀگونیک ظرف سالدن،  ۀ: بدن2تصویر 
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 (Takahito, 1988:24) سونگ ۀسلسل ،چین ،یوئه ۀیک ظرف سالدن، گون ۀ: بدن8تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ,Fang 2011:46)  سونگ ۀ، سلسل، چین النگ چوآن ۀ: گلدان سالدن گون2تصویر 

 

 
 (:Tampeo, 1989 64).ق ـه 3، قرن ، مکشوف از سیرافاستانی، چین سالدن گونه یوئه :1طرح 

 

 
 (.:Tampeo, 1989 64).ق ـه 3، قرن ، مکشوف از سیراف، چینمعمولی ۀدن گونه یوئ: سال0طرح 
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 (.:Tampeo, 1989 64).ق ـه 3، قرن ، مکشوف از سیراف، چینمعمولی ۀ: سالدن گونه یوئ3طرح 

 

 

 
 (:Tampeo, 1989 64) .قـه 3،از سیراف ، مکشوف، چین: سالدن نوع یوئه معمولی4طرح 

 

 
 

 (:Tampeo, 1989 313).ق ـه1اواخر قرن  ،، مکشوف از سیرافپیشرفته، چین ۀ: سالدن نوع یوئ1طرح 

 

 

 
 ( :Tampeo, 1989 313).ق ـه 1، اواخر قرن ، مکشوف از سیرافپیشرفته، چین ۀ: سالدن نوع یوئ6طرح
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 ،موسوی) کیش از مکشوف چین، ،(اند نموده شناسایی نگارندگان را سالدن این گونۀ) چوآنالنگ گونۀ سالدن بزرگ قدح: 2طرح 

030:1326) 

 

 
 (030:1326 ،)موسوی ، مکشوف از کیش: کاسه سالدن، چین8طرح 

 

 
 

 

 دشت میناب K103ۀ، مکشوف از محوطبا تزیین کنده، چین : سالدن النگ چوآن 2 رحط

(Morgan, 1991 :73) 

 
 

 Wilkinson,1973:255))متر سانتی 1.1از تپه سبز پوشان نیشابور، ارتفاع: مکشوفیوئه،  ۀسالدن گون ۀ: کاس12 طرح
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