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بررسی نقوش ظروف سفالین چین
کاخ موزه سبز

ماندانا کرمی
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سلسله ((Qing 1411-1111م  ،آخرین امپراتوری چیین بیو .ایین سلسیله حی و  3قیرن وام آور و
توانست بسیاری از خطرهای بیرونی و شورشهای رونی را فع کن و حکومت بسیار ق رتمنی ی را بیه
وجو آور و ق رت نظامی این سلسله به باالترین ح خو ر طی  0222سیا گذشیته رسیی  .ر نهاییت
این حکومت با نفوذ غربیها و آشفتگی های اخلی فروپاشی و حکومت جمهوری چین شک گرفت.
این سلسله از غنی ترین وره های تولی سفا ر چین بو ه است و سفالهای بسییار زیبیا و بیی همتیایی
ر این وره طوالنی با سبکهای متفاوتی از جمله آبی -سیفی  ،تی رنی  ،پلیی کیروم (چنی رن ) تولیی
می ش  .پرسلین های رنگی مینایی رولعابی ر این وره اب اع ش  .تکنیکهای سفا مینیایی پیشیرفت قابی
توجهی کر و تکنیکهای نو ر زمینیه پرسیلین هیای پین رنی شیک گرفیت.سیفالهای ایین وره ر اروپیا
محبوبیت زیا ی پی ا کر و نمونه سفالهای این وره ر بیشتر موزه های معتبر اروپا یافت می شو .
نمونه هیایی ازسیفالهایی وره  Qingر زییر زمیین کیا سیبز وجیو ار کیه از مییان  4عی ظیر
چینی مطالعه ش ه این وره رکا سبز  1 ،ع فاقی رپیو هسیتن کیه البتیه بیا توجیه بیه شیک هانیه و
نمونه های بیشتری که خارج از این مجموعه مشاه ه ش ه است ،قطعا رپو اشته ان (تصیویر .)1ایین
ظرو ارای ان ازه هیای تقریبیا یکسیانی هسیتن و موتیی هیای تزیینیی روی هرچهیار ظیر نقی تی
رن گیاه نخو فرنگی شیرین ) (sweet peaرا نشان می ه .
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بر روی این ظرو ی ه می شو که با توجه به نمونه
نق ی هانجی (الفبای چینی ) یعنی
های خارج از این مجموعه  ،بر روی رپو این ظرو نیز  ،این هانجی وجو اشته است (تصویر)0
 .این هانجی به معنای ثمر یا محصو است که ر ترکیب با هانجی های یگر این معنی را پی ا می کن .
تلفظ این هانجی  shuangxiاست که نما ی از "شا ی مضاع " یعنی از واج است و با مفهیوم " برکیت
تزوی " ارتباط ار  .این هانجی ترکیبی از  shuangبه معنای وتایی و  xiبه معنای شا ی است.
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این نما حتیا امیروزه نییز ر میور هیر آنچیه کیه بیا از واج میرتبط اسیت  ،کیاربر ار و ر تیزیین
ظییرو پرسییلین  ،سییت کییم از قییرن  11یی ه مییی شییو ( تصییاویر  3و  . )1اوج توجییه بییه اییین نمییا ر
از واجهیای امپراتیوری وره  Tong zhiیی ه میی شیو  .اسیتفا ه از ایین نمیا منحصیر بیه ظیرو سیفالی
(پرسلین) نیست بلکه بر روی پارچه و اشیاء الکی و غیره ؛ البته بیا تعی ا محی و تر نسیبت بیه سیفا نییز
ی ه می شو .
این نوع ظرو به تع ا خیلی زیا ر سلسله  Qingتولی می ش ه ان و امروزه ر بازار های عتیقیه
چین و اروپا به راحتی نمونه های آنها را حتا با قیمتهای به نسبت پایین می توان پی ا کر .
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و ظر یگر که ارای رپو و تصاویری از ساح و ریا هستن نیز  ،با توجه به رن
هانه به احتما زیا هم وره با چهار سفا یگر هستن ( تصویر )5
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و شک

