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امللخص
تعمل الخبرة الجمالية و التقنية في انتاج العمل الفني و تحقيق نتائج بصياغات جمالية مبتكرة
تستنطق املديات الجمالية والتعبيرية و الانعكاسات الفكرية للخزف  ،متجاوزه تقاليده  ،و تسجل
حضوره الفاعل في الحياة  ،و الوفاء له و أن تعرض للكسر أو التلف بتوظيف تقنيات هي بنت البيئة
اليابانية .
تتمثل مشكلة البحث في دراسة كيفية توظيف تقنية (  ) Kintsugiو مجاوراتها لتحقيق والدات
جديدة للقطع الخزفية بعد تعرضها ملثؤررات اارجية تسب لها الكسر ،و حضور الفكر الياباني محركا
ضاغطا للحفاظ على ديمومة الخزف و الوفاء له  ،و تكمن أهمية البحث كمرجع يعنى بتقنية من
تقنيات الخزف املعاصرة  ،يرفد املكتبة  ،و مصدرا للدارسين والباحثين في مجال تقنيات الخزف الياباني
 ،أما هدف البحث فيرتكز في التعرف على الكيفية التي تم بها توظيف تقنية (  )Kintsugiفي مواجهة
الاجهادات التي تتعرض لها القطع الخزف والضاغط الفكر املحر لها ،و يتحدد البحث بنتاجات
الخزف الياباني ( الذي تعرض إلى اجهاد ادى الى كسر) و معالجته بتقنية(  ،) Kintsugiبينما جاءت
النتائج لتبين الكيفية التي عملت بها تقنية ) )kintsugiو التقنيات املشتقة منها و هي تعيد بنيت القطع
الخزفية و تحقق والدت كيانات جديدة تلبية لضاغط فلسفة (  ( wabi-sabiالتي تقبل ألاشياء بعيوبها
بعد تعرضها لتبدل الحال املستمر كخصيصة من اصائص الوجود  ،وهي ترى الجمال في عدم الكمال
املقدمة :
زاد التبدل التقني قدرة الانسان على تطوير حياته وتجاوز حدود الوجود  ،حين ايقن أن املعرفة
التقنية الحدود لها  ،إذ انتقلت به إلى عالم اساس وجوده رقافات تنوعت يبن الفن ،و الصناعة  ،والعلم
 ،احدرت تبدالت و طفرات القت قطيعة بين الانسان وماضيه  ،السيما ان العلوم التقنية و تنميتها
تشكل البنية التحتية في الامم املتحضرة و ديمومتها عبر القرون .
بينما تمثل التقنية في الفن طرق عملية معينة تطبق لبلوغ نتائج معينة ينقاد بها الفنان حتى الابداع،
و في فن الخزف تواجه القطع الخزفية مخاطر الكسر عند تعرضها الجهاد داالية (داال الفرن) او
اارجية (عوامل البيئة) لذا يصع الحفاظ عليها الا في ظروف الاستقرار ،وملا كانت اليابان من أكثر
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البيئات عرضة لعوامل قاسية ،وضعت الخزاف أمام تحديات ،فاستعان بالفكر و التقنية ملواجهتها و
التغل عليها  ،و التعبير عن وفلسفته لهذا الوجود بتقنيات هي بنت بيئتها  ،تجاوز بنتاجاتها حدود
الوجود و تحدياته .
وتكمن مشكلة البحث بدراسة تقنية (  ) Kintsugiو كيفية توظيفها في تحقيق والدات جديدة
للقطع الخزفية بعد تعرضها ملثؤررات اارجية تسب لها الكسر ،و حضور الفكر الياباني و انسجامها
معه ليستمر حضورها الفاعل في الحياة .
اما اهمية البحث فتكمن في كونه مرجع يعنى بتقنية من تقنيات الخزف ،يرفد املكتبة العراقية
والعربية ،و مصدر يهم الدارسين والباحثين في مجال التقنيات وااصة ما يتعلق بالخزف الياباني .
ويهدف التعرف على الكيفية التي تم بها توظيف تقني (  ) Kintsugiفي مواجهة تحديات بيئة الخزف ،
وحضور في الفكر كظاغط في توظيفها .
و يتحدددد البح ددث بنتاج ددات الخددزف الياب دداني ( ال ددذي تعددرض إل ددى اجه دداد ادى إلددى الكس ددر) و املع ددال بتقني ددة
( ) Kintsugiو مجاوراتها .
املاعلجةة :
َ
م
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
م
َ
تعني ُم َعالجة امل َواد ألا َّول َّية ،ت محليل َها َو َسب ُرها ،وعال املشكلة هو البحث عن أاطائها وت َّ
صحيحها ،أما
ِّ
ِّ ِّ ِّ
مادة َّ
عال َّ
ُ
بماد ٍة أارى يعني أجرى بينهما تفاعل .https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
التقنية:
تعرف التقنية على أنها كيفية فنية أو عملية أوصناعية تمكن من اتقان العمل و احكامه وهي
تيهئ إلى أسباب تكون العلم  ،الذي بدوره يثؤدي إلى كشف طرق فنية جديدة إذا ما تقيد التقني بالطرق
املستنبطة من العلم  ،اما تقنيات الفنون الجميلة فهي مجموعة الطرق املتبعة في استعمال الاالت أو
الادوات و املواد (.ابو شيحة ،ص  ، ) 333وال يمكن فصل التقنية عن أي منجز فني منذ نشأة الفن
ولحد الان  ،اصوصا (أن كل فن مرتبط بمجموعة من الحيل التقنية وآلالية ) (هاوزر ،ص ، )353اذ
تلزم التقنيات الفخار و الخزف في ألادوار التي مر بها  ،بعملية استنباط واكتساب و اضافه املعارف
الجديدة للخروج بمنجزات فخارية فنية  ،حتى أصبحت طرق صناعة الفخار نظاما تقنيا رابتا قابل
للكتشاف وإلاضافة إلنتاج مختلف املنجزات الخزفية على مر العصور ،و ساعد استحداث تقنيات
مختلفة الخزف املعاصر على تجاوز الشكل التقليدي للبناء والتحول الى صياغات جمالية مبتكرة ،
محملة ببعد فكر ٌي ورمز ٌي وتعبير ٌي بفعل قدرةالتقنيات في إظهار واستنطاق املديات الجمالية والتعبيرية
للمادة  ،و تعمل الخبرة الجمالية و التقنية و املهارة اليدوية في تحقيق نتائج فنية قصدية في املنجز
الخزفي .
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إلاطلر النظري
مرجاعيلت الفكر اليلبلن:
عاشددت اليابددان عزلددة جغرافيددة ابعدددتها عددن مندداطق التحضددر فددي الهنددد و الشددرق الاوسددط و حددوض
البحددر املتوسددط طددول قددرون  ،و أقدددم مددا دون عددن الديانددة أن الالهددة كانددت تولددد ذكددر و انمددى  ،رددم تمددوت ،
حتى صدر ألامر من شديو الالهدة الدى ارندين منهدا  ،ان يخلقدا اليابدان ،و مندذ ذلدم اليدوم لدم تشدهد اليابدان الا
هذه ألاسرة الحاكمة الامبراطورية  ،وأقددم هدذه الدديانات نشدأت مدن عبدادة الاسدلف (شدنتو) اي ( طريدق
الالهددة) لتتمثددل بعقيدددة معبليددة وعبددادة اسددلف القبيلددة  ،و عقيدددة الدولدده التددي تعبددد الحدداكمين الاسددلف (
الالهددة الددذين اسسددوا للدولددة بناءهددا) ،حلددت البوذيددة محلهددا كونهددا مسددرفة التواضددع فددي أوامرهددا و جزاءهددا
الددذي تعددد بدده  ،و سدداعد البوذيددة حاجددات الشددع الدينيددة و حاجددات الدولددة السياسددية (ديورانددت ،ص -8
. ) 55
اتصددف اليابددانيون باالعتدددال فددي الدددين واالصددوا ظاهريددا للتقددوى و للصددلة و للفلسددفة التددي تنتهددي بهددم
الددى التفدداحل ،حتددى كهنددة بددوذا رجدداال فدديهم الددوالء و العلددم و الرحمددة  ،مددنهم الرسددامين و النحدداتين  ،كددان لهددم
ألاردر العميدق فدي ألادب و الفندون  ،كدانوا يزرعددون ألامدل فدي نفدوس النداس ( روزنتدال ،ص  ، )398 ، 353وقددد
فرضد ددت السد ددلطة السياسد ددية عزلد ددة علد ددى الد ددبلد ( دروي د د ،ص  ، ) 38حافظد ددت علد ددى عد ددادات و تقالي د دد
الشددع اليابدداني و وحدتدده ،ونتيجددة للضددغوط وقعددت اليابددان أول معاهدددة فددي العددام (  )4851مددع الدددول
الغربية  ،انفتحت بموجبها اليابان على امريكا و تلتها بريطانيا و روسيا و هولندا و فرنسا .
أهتم د ددت الياب د ددان ب د ددالتعليم ،و ارس د ددال بعث د ددات م د ددن رج د ددال الحك د ددم و الط د ددلب لجم د ددع املع د ددارف و جل د د
املعلومددات و البيانددات التددي تحقددق الاصددلحات  ،و اتجهددت لصددبة اليابددان بصددبغة النهضددة الغربيددة  ،و بأقددل
من نصف قرن أصبحت قوة هائلة على املسرح الاسيوي و العالم  ( .ديورانت،ص . )53
مرجاعيلت اجخزف اليلبلني :
يستمد الفن الياباني فلسفته من عوالم محيطه الخارجي  ،و يرى الفنان املحيط بمزيج لرحيته
التخيلية الكتشاف أسرار ومعاني وافايا الطبيعة  ،و بعد انتهاء الحرب العاملية ألاولى مر اليابان بمرحلة
انتعاش رقافي وفني ،فشاركوا بالعديد من املحافل الفنية في باريس  ،مستفيدين من تطور الفكر الفني ،
و بدأت حركات فنية نشأت من مزيج مدارس الفن الفرنسية والانطباعية تواجه مثؤسسات الفن
اليابانية .
وياتي الخزف الياباني جزءا من ازف الشرق ألاقص ى  ،يتميب بطابع من الرقة والرشاقة ،كان في
(القرن السابع ) مجرد صناعة االية من ملسة الفن  ،يتم بص املادة على نحو غليظ لتكون آنية
للستعمال اليومي حتى قدوم (الصناع الكوريين )*؛ رم أصبحت الصناعة فنا  ،فكان لهم الفضل في
نشر سمعة مدينة(ساتسوما) في أرجاء العالم مقرونة بتلم املصنوعات الخزفية املصقولة ذات ألالوان
م
الزاهية  ،التي نطلق عليها اليوم اسم مدينة إيطالية (فاينس)** .
في القرن الثامن عشر احتفظت مصانع (هيبن) بزعامتها ملنتجات الخزف؛ وظلت مصنوعات الخزف
َ
ألازرق املسماة (منشاواكي) قرنا كامل ( )4813-4553في طليعته البورسلن الياباني  ،رم ن َق َل (زنجورو
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هوزن) الزعامة في القرن التاسع عشر إلى مدينة( كيوتو)  ،بتقليد بارع ملصنوعات (متشاواكي) ،وفي الربع
ألااير من ذلم القرن  ،طورت اليابان صناعة الطلي بامليناء حتى تزعمت العالم  ،بينما تدهورت فروع
أارى في املرحلة نفسها بسب زيادة الطل في أوربا  ،فانتجوا نمط اليتفق و الذائقة اليابانية بما يحمل
من إسراف في الزارفه  ،اضعفت تقاليد الفن و اررت على مهارت العاملين عليه  ،وجاءت الصناعة
آلالية فحل إلانتاج الكبير محل الجودة  ،كما حل الاستهل الكبير محل الذوق (ديورانت ،ص. )431
التأسيس اجةمللي:
وم د ددن الص د ددع ايج د دداد قاع د دددة تح د دددد مع د ددايير الجمي د ددل ف د ددي الف د ددن  ،فق د ددد تع د ددددت و ااتلف د ددت الاراء
الفلسدفية و تفسدديرها للظدواهر الجماليددة و طبيعدة الجمددال  ،فددالبعم يدرى الجمددال فدي الطبيعددة الجامدددة و
الحيدده  ،و ااددرون يددرون الجمددال فددي طبيعددة الانسددان نفسدده  ،صددفة ذاتيددة كامندده  ،انتجددت فندا جمدديل مددن
تفاعله مدع الطبيعدة و مورورده الحضداري و نتداج لهراكمده املعرفدي  ،عبدر عدن ذاتده و اغنداه برحيدة جماليدة ،
فستنتج الفلسفة ان الخبرة الجمالية انسانيا تعبر عن قدرة ابداعية .
و يدداتي الجمددال كعلددم يهددتم بددالحكم التقددوياي فددي التفريددق بددين الجميددل و البشددع ،و تحديددد اي طددابع أو
أيددة مجموعددة سددمات مش ددهركة فددي ادرا ألاغ دراض التددي تثي ددر الانفعددال الجمددالي (روزنتددال ،ص ، ) 315وه ددو
تجس دديد حل د ي لعلق ددة الانس ددان ب ددالواقع والطبيع ددة و طاقته ددا واب ددداعها الح ددر للجمي ددل  ،واملتع ددة ب ددالعرض
الحددر لقدراتدده و قوتدده الابداعيددة ( صددليبا،ص. ) 415و تقددوم علددى طل د الجمددال لذاتدده  ،ال ملنفعتدده  ،وهددو
صفة تلحظ في الاشياء  ،و تبعث في النفس السرورا و الرض ى عند الفلسفة ( ابو شيخة،ص .) 139
بينما يجد كانت (ان عالم الفن الجميل و سط بين العاملين الحل ي و العقلي  ،اي هدو حلقدة اتصدال
بددين العقددل النظددري و العقددل العملددي  ،او العلددم و الااددلق ) (ابددو شدديخة ،ص  ، )453فالجميددل يهدراءى فددي
صدورة تقددع ضددمن حدددود ادراكنددا العقلدي  ،و عكددس ذلددم يدددال الشددائ فددي حددود الددل متندداهي وصددوال الددى مددا
يسددميه كانددت ( الجددلل و الجليددل ) ( املسددكيني ،ص  )451ومددن توظيددف التحليددل العقلددي للكشددف عددن
الحقائق في املواد و ألاشكال ،و صوال الى الابداع  ،فدالفن السدامي يحمدل التوافدق بدين الدذات الانسدانية
و الطبيعددة ليحقددق الحددس الجمددالي  ،فاإلبددداع الجمددالي ( ابددو دبسددة،ص ) 89و يددرى ( هيكددل ) الجمددال تعبيددر
عن الروح املطلق  ،و أن الجمال الفني أرقى من الجمال الطبيعدي ( ننده ابدداع الدروح املطلدق  ،و هدو ألارقدى
نندده يحمددل طابعهددا و يكددون أسدداى مددن الطبيعددة ) ( مطددر ،ص  )443؛ و بددااتلف الددولي الجمددالي يختلددف
الاحساس بالجمال من انسان لألار .
بينمدا يدددر ( برجسدون ) الجمددال عدن طريدق الحددس بمعاصددرة املوضدوع و النفدداذ الدى باطندده ،
فكأنن ددا بالح دددس نل ددي الجم ددال ( اب ددو دب ددس ،ص ، ) 438بينم ددا يج ددد ( كروتش ددة ) ان فلس ددفة اللغ ددة ه ددي
(اسدماعيل ،ص) 14
فلسفة الفن  ،فاللغة نوع من التعبير  ،و علم الجمدال هدو التعبيدر الشدامل
و الجمال هو الصورة الذهنية التي تعبدر عدن ظدواهر الشدائ املددر  ،و يجدد (ديدوي ) الحدس الجمدالي حسدا
حيواني دا  ،ف دل يوجددد مقياسددا للتميي ددب بددين الجمددالي و اللجم ددالي  ،وأن مفهددوم الجم ددال واسددع يشددمل كددل م ددا
يولددد املتعددة سددواء كانددت تأمددل لوحددة ام ركددوب سدديارة مريحددة ) ؛ امددا (جددا ماريتددان ) يددرى ان الجمددال فددي
الفددن  ،اعددادة ترتي د للجمددال الالهددي  ،و أن للفنددان اعتمددد الرمددوز للتعبيددر بعيدددا عددن الواقددع  ،أمددا املتعددة
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الجماليد ددة فه د ددي حدس د ددية متص د ددلة بااللوهي د ددة  ،فه د ددو ي د ددرى ان ( س د ددبحانه ) مص د دددر الجم د ددال وان امه د ددبج
الانسدان بااللوهيددة مصدددر املتعددة الجماليددة ( بلددوز ،ص . ) 38،39وقدد مددر الفكددر الفلسددفي عامددة و فلسددفة
الجمد ددال ااصد ددة بمراحد ددل متعد ددددة انتقلد ددت ض د ددمن افكارفلسد ددفية متصد ددارعة و مخد دداض طويد ددل عاش د ددتها
الانسددانية  ،مددن دراسددات جماليددة الددى دراسددات شددعرية انتقلددت بالبشددرية ضددمن ازاحددات فكريددة قلبددت رحيددا
الانسددان للفددن و غيددرت الذائقددة الجماليددة  ،فبعددد ان كددان الجمددال فددي الفددن الثابددت املتحفددي و املبنددي علددى
وفدق رحيددا جماليددة فرضددتها النخبدة  ،انتقلددت بددألفن الددى الشددارع و بالذائقدة الجماليددة الددى املهمددل و املتددداول و
التافه  ،ليغدوا الفن غير رابت نقلته شاشدات العدرض و املصدابي  ،بعدد أن غيدر الفكدر ادوات الفدن مدع مدا
رافقه من تغير في املفاهيم .
في اليابان تعرف الفلسفة اليابانين على نظريات املفكريين الاوربين الغربين مما دعم الفلسفة
اليابانية املادية و قوض دور املثالية الكنفوشية و الكنفوشية الجديدة و التصوف البوذي  ،فتطور
الفكر املادي و املادية امللحدة واكد ان الطبيعة من عناصر امسة مادية النهائية تتصرف على وفق
ارادتها  ،و نادى باملساواة بين الناس و رفم امللكية الخاصة  ،وكان الاعتقاد أن مهمة الفكر الفلسفي
هوتطوير الثقافة على وفق اطط و اذواق الطبقات العليا و الربط بين الكونفوشية و الفلسفة املثالية
الاوربية  ،فظهر اتجاه دلى للمساواة الاجتماعية و اار حاول أن يقيم مركبا من افكار الكنفوشية و
الكنفوشية الجديدة و الشنتوية والبوذية من جهة و الفلسفة التقليدية الاملانية و املذه النقدي
التجريبي من جهة اارى  ،و جاء الفيلسوف املادي امللحد ( ناكي ) الذي اسهم في تطور الفكر العلاي
الاجتمالي التقدمي و نشر افكار الفلسفة التقليدية الاملانية و املثالية املحدرة الفينومينولوجيا و فلسفة
الحياة و الذرائعية و الوجودية و كان أكثرها انتشارا فلسفة (كيتارو) املعبرة عن البوذية التصوفية في
مفاهيم الفلسفة الاوربية الغربيةو ربطها بالفلسفة الاملانية (الكانتية  ،الحدسية  ،البرجماتية ،
الوجودية ) وقد انتشرت النظرة املاركسية بشكل فاعل فيما بعد ( دروي  ،ص .) 398 ، 353
و قد نشأت في اليابان فلسفة جمالية تساى ( ,) wabi-sabiوهي ترى الجمال وسط كل ش ئ  ,وتقبل
ألاشياء على طبيعتها ،و بعيوبها وشوائبها وترهلتها وتآكلتها وحتى بفنائها ..هي فلسفة تعرف احيانا
بأنها إيجاد الجمال في عدم الكمال أوإلاكتفاء بعدم إلاكتمال ،و هو مفهوم مشتق من تعاليم البوذية
التي تنادي بالعلمات الثلث للوجود ( التغير أو إستمرارية تبدل الحال ،و املعاناة  ،و الفراغ أو غياب
الطابع الذاتي (طبيعة النفس) ) .
ُ
و اصائص فلسفة (الوابي سابي***) الجمالية تتمثل بد ( عدم التمارل ،البساطة والاقتصاد والتقشف،
والتواضع ،والتعاطف أو تقبل آلاار) ،وتقدير دورة حياة كل عنصر من عناصر الطبيعة وعمليات نموها
ووهنها،وهي تمثل أكثر ميبة تقليدية يابانية تخص مفاهيم الجمال و تقديراته الجمالية وقيمها و تربي
املجتمع على إلاقرار بأن كل شائ أصيل هو في الواقع له رلرة حقائق بسيطة ( ال ش ئ يدوم ,ال شائ ينتهي
،وال ش ئ كامل أو مثالي و توصف بأنها جمال عدم الكمال أو جمالية العيوب )  ،و في كت الفن نجد والد
ُ
وابي -سابي تقهرن بالحكمة من بساطة الطبيعة و بما يعرف بدالجمال املعي  ،الذي عادة ما يرى في
أنماط الخزف الياباني وتحديدا في احتفاليات الشاي ،حيث ألاوعية الخزفية املستخدمة ،والتي تبدو في
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الغال مههرئة ،و قديمة ،و بسيطة ،وغير متكلفة بالتفاصيل وألالوان و ألاشكال ،تجد فيها فلسفة (
وابي -سابي) إلارارة والجمال.
تقنيلت الاظهلر في اجخزف اليلبلني :
ظهرت في اليابان الكثير من أسالي الخزف منها ما ارتبط اسمها بمنطقة من مناطق اليابان
و بعضها أرتبط اسمها بأسماء عوائل او اشخاص ،إذ توجد في اليابان مايزيد على (، **** )13تقنية
مختلفة عرفت منذ قرون و الزالت تحتفظ بتقاليدها الاولى  ،فقد انتج الخزافون القطع املعاصرة  ،مع
الاحتفاظ بانشكال والتقنيات التي تنتقل من نسخة القطعة القديمة من الانموذج نفسه ألاولي تقريبا
من قبل أربعمائة سنة ،وهو الق ش يء جديد من املورث الذي يحظى بالتقديس في عالم متنوع من
الفخار الياباني.
من بين تقنيات الخزف الياباني  ،تهتم دراستنا بتقنية (  ، ) Kintsugiوهي تقنية تعطي حياة جديدة (
والدة جديدة ) للقطع الخزفية التالفة والقديمة والتاريخية ،وتحقيق ورحية جمالية جديدة على الرغم
من العيوب بل تبدو كما لو أن القطعة ألاصلية تم اعادة تصميمها مع الذه  ،نشأت في القرن الد
(.)45
يتم لصق القطع املكسورة معا باستخدام ورني (  )urushiمستخرج من شجرة الصمة الصينية،
وتغطي طبقة نهائية من(  ) urushiمع مسحوق الذه الخالص رم تخلط ويضاف النفط  ،و بمجرد
أن يجف ويتصل  ،تنظف القطعة نزالت آلارار السامة للنفط  ،مما يجعل استخدام الورني آمن ،
و أقل تكلفة  ،واكثر جماال و تساى في اليابانية (نجارة الذهبية) أو( رأب الصدع مع الذه ).
تعمل هذه التقنية ( ( kintsugiالتي تحول قطع السيراميم املكسورة الى حياة جديدة باستخدام
الذه مع ورني أو الايبوكل ي (تكنولوجيا البوليمرات) واملواد الفنية التي هي أقوى ولها عمر أطول من
املواد التقليدية و املقاومة للماء و للخدوش وأي نوع من أنواع التآكل والخالية من ألاوكسجين ،لربط
الفواصل أو شظايا الخزف ليعطي وسيلة جمالية إلصلح الفخار املكسور ،يستخدم الذه (تأرير
الذه ) و انواع اارى من املعادن املسحوقة ( مطحونة ) كالفضة والنحاس والبرونز  ،اذ تستخدم بدال
من أوراق الذه الخالص ،و يتم إنشاء تأرير الذه مع مزيج من النحاس النقي والنحاس والزنم،
وتأرير الفضة من مسحوق ألالومنيوم والنحاس.
يتم الاصلح باضافة الذه على طول املناطق املراد إصلحها ،وإذا كانت القطعة املكسورة فقدت
قسما منها  ،فيتم اصلحها مع تقنية تعرف باسم ) ) makienaoshiحيث يستبدل الجزء املفقود و
يعال بالذه ويزين مع مراعات الحفاظ على تصميم شكل القطعة الاصلي فضل عن الحفاظ على
امللمس  ،وفي تقنية إصلح اارى تساى (  ( yobitsugiحيث يتم لصق أجزاء من سيراميم قطع مختلفة
وغير ذات صلة في املنطقة املكسورة أو املفقودة من القطعة املستعادةwww.lakesidepottery.com
و تجد تقنية ( ( kintsugiمرجعياتها في فلسفة الفكر الياباني و فلسفة ( الوابي سابي ) في الحفاظ
على الاشياء من حولنا حتى اذا تعرضت للكسر باصلحها بطريقة جمالية فنية تكسبها قيم جمالية
جديدة و تخلق منها شائ جديد يجمع بين التعلق بالقديم و روعة و جمال الجديد  ،فل يكون مجرد
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حدث كالكسراو التضرر في حياة الشائ ينهى و جوده  ،وقبوله حتى بعد تعرضه للضرر بعد اصلحه
والسعى الى اكسائه بجمالية ااصة و الحفاظ عليه  ،فالتغيير و التعرض لطارئ هو سنة الحياة على كل
الاشياء و منها الانسان إذ أن كل ما في الوجود يعي باجمعه وسط ظروف متغير،متقلبة حتى على
البشر على مر الزمن ،يراها الفكر الياباني أكثر وضوحا في تحطم السيراميم  ،وكنوع من الرأفة و
العرفان بالجميل يج عدم رمي الاشياء بل الحفاظ عليها و اعادة صياغة شكلها بجمالية .
إجراءات البحث  /مجتمع البحث:
و يتمثددل مجتمددع البح ددث بنتاجددات الخ ددزف اليابدداني الت ددي تعددرض إل ددى اجهدداد ( داالي ددة او اارجيددة ادى إل ددى
الكسر) و املعال بتقنية (  ) Kintsugiو )  )makienaoshiو (.) yobitsugi
عينة البحث:
تم ااتيار عينة البحث من نماذج مختارة من الخزف الياباني املعاصر على و فق ما تقدم
من مرجعيات الفكر الياباني و الرحية الفلسفية للجمال و ما تحمل من اصوصية فلسفية (فلسفة
 ) wabi-sabiوجمال عدم اكتمال الاشياء و الوفاء لها  ،و توظيف تقنية ( ( kintsugiعلى الخزفيات
اليابانية املكسورة  ،تم ااتيار مجموعة من القطع الخزفية التي بلورت هذا الفكر .
انموذج(: )1
انية فخارية ارتفاعها (45سم ) منبسطة  ،بفوهة صغيرة في املنتصف  ،يغطي سطحها زجاج ذو
معامل تمدد عالي يظهر تكسر طبقة الزجاج  ،تم اعادتها بتقنية
( ( kintsugiبإضافة الذه على طول املناطق املكسورة املراد
اصلحها  ،و هو بهذا يعيد انتاجها بنظام شكل جديد ازاح القديم
والق كيانا جديدا يخهبن في دالالته حضور العمل في حياة
التلقي و تواصله  ،و قدرة الفنان في توظيف الطارئ املتبدل  ،و
رحية الجمال في كل شائ  ،بل هي تكتفي بعدم الاكتمال مفهوم
للجمال وما زرعته فلسفة ( ) wabi-sabiمن تقبل ألاشياء على ما
و بتكسراتها  ،و هو يعزز العلقة
هي عليه بشوائبها
انموذج ( )1فازة منبسطة بيضاء ،
الحميمة و العرفان ملا قدمت القطعة من ادمة ال تنتهي  ،بل
اعيدت بتقنية ( (kintsugi
اعاد انتاجها برحية جديدة محتفظة بخدمتها  ،و حضورها
العاطفي .
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انموذج (: )2
آنيد د ددة ازفيد د ددة بفوه د د دة كبيد د ددرة ،أبعادهد د ددا ( 33 ×33سد د ددم )  ،مشد د ددكلة
و فقدددت اج دزاء منهددا  ،تددم اعادتهددا
بالعجلددة الدددوارة  ،كسددرت،
و
بتقني ددة ) ) makienaoshiبمعالج ددة الج ددزء املفق ددود بال ددذه
الايبوكل د د ي بطريق د ددة تزيني د دده م د ددع مراع د دداة الحف د دداظ عل د ددى تص د ددميم ش د ددكل
القطعددة وملمس ددها الاصددلي  ،وهددو يددرى جمالهددا بالحفدداظ علددى طبيعتهددا ،
م د ددع م د ددا به د ددا م د ددن عي د ددوب  ،و ظهوره د ددا بمظه د ددر م د ددن ع د دددم الكم د ددال يع د ددود
بمرجعياته الى بوذا و علمات الوجدود مدن تبددل الحدال املسدتمر و غيداب
الطابع الذاتي  ،فهو يسدعى إلدى حفدظ الربداط العداطفي و تقبدل الاادر اذا
ما مر بتقلبات الايام و تبددالت الوجدود املسدتمر  ،حتدى و أن كدان فقددان
جدزءا منهددا  ،كفعددل سدداري علددى الوجددود يقبلدده كددل مددن بددالوجود و يددرى
من الله الجمال في عدم الكمال .

انموذج ( )2انية فخارية ،
( 30×20سم
ابعادها
)، )makienaoshi

انموذج ( : )3
ص ددحن ازف ددي  ،قط ددره (35س ددم )  ،كس ددر  ،و فق دددت اج دزاء من دده  ،ت ددم
اص ددلحه بتقني ددة ( ( yobitsugiحي ددث ي ددتم لص ددق أج دزاء م ددن قط ددع
س د د دديراميم مختلف د د ددة ألاش د د ددكال و ألال د د ددوان (غي د د ددر ذات ص د د ددلة) ف د د ددي املنطق د د ددة
املكسدورة (التددي فقددت قطعهددا )  ،وقدد حافظدت علدى بنيددة الشدكل ألاصددلي
 ،مثؤكدا ان الكيان الجديد الذي انجز بضافة قطع جديدة الى الاصدل انمدا
هو ضداغط يحدر الخدزاف للحفداظ علدى ارتباطده بدالقطع وهدو يجددد رحيتده
الجماليددة باالكتفدداء بعدددم الاكتمددال مددع ايماندده بددالتغير املسددتمر الددذي يطددال
انموذج ( )3صحن خزفي
كددل شد يء كعلمدة مددن علمدات الوجددود بتبدددل الحددال و ضددرورة قبددول الااددر
اعيدت بتقنية
كم ددا ه ددو بك ددل م ددا ب دده م ددن عي ددوب ف ددي فلس ددفة جمالي ددة انش ددأها الياب ددان ب دددافع
)(yobitsugi
واق ددع بيات دده الص ددع و التح ددديات الت ددي يواجهه ددا  ،ك ددان لزام ددا علي دده أن يكس ددر امل ددألوف و ي ددزي الثاب دت لي ددرى
الجمال بعين بياته كما هو بكل ما به من عيوب افرزت جمال عدم الاكتمال .
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انموذج (: )4
صحن ازفي  ،قطره (35سم )  ،كسر  ،و فقدت اجزاء منده  ،تدم
ُ
اصددلحه بالتقني ددات الددثلث مع ددا  ،اضددافة ال ددذه علددى ط ددول املن دداطق
امل د دراد إصد ددلحها ،رد ددم عد ددال الجد ددزء املفقد ددود بالد ددذه  ،و اضد دداف
أجد د دزاء م د ددن الخ د ددزف  ،قط د ددع مختلف د ددة وغي د ددر ذات ص د ددلة ف د ددي املنطق د ددة
املكس د ددورة ( املفق د ددودة ) م د ددع مراع د ددات الحف د دداظ عل د ددى تص د ددميم ش د ددكل
وملمس القطعدة الاصدلي ،فيكدون النداتج كياندا جديددا مدن قطدع العمدل
الاصدلي و أاددرى جديدددة ولفهددا معددا بمهدارة و هددو يوظددف ادواتدده مددن لددون
انموذج ( )4صحن خزفي ،
و تقني د ددة و مه د ددارة يدوي د ددة و داف د ددع فك د ددري يجعل د دده حريصد د دا عل د ددى انق د دداذ
اعيدت بتوظيف التقنيات الثالث
املكس ددور و تعد ددويم املفق ددود  ،و ربد ددط الكد ددل الاص ددلي و الجديد ددد ككد ددل
واحددد مجتمددع  ،يحمددل لدده الحضددور و القب ددول و التعدداطف و هددو يعلددم أن مددا اوص ددله الددى مددا هددو عليدده أم ددر
اددارج عندده هددو سدداري علددى كددل ش د يء  ،فلدديس أمامدده سددوى مللمت ده واعددادة تجميع ده برحيددة تعبيريددة و جماليددة
جديدة مع احتفاظه بمكانته الاولى .
انموذج (: )5
كدرة ازفيدة  ،قطرهدا (35سدم )  ،كسدرت  ،و تدم اعادتهدا بتقنيدة ( (
 kintsugiبضددافة الددذه علددى طددول املندداطق املكسددورة اذ جمعددت لتأاددذ
الش ددكل الك ددروي  ،فق ددد اعي ددد انتاجه ددا ككي ددان جدي ددد يخه ددبن ف ددي دالالت دده
حضور العمل في حيداة التلقدي و تواصدلها وتقبدل التبددل و التغييدر  ،و يدرى
الجمدال فددي كدل الاشدكال وأن لدم يكتمددل الشدكل ألاول وهددو مفهدوم الجمددال
كم ددا ت دراه فلس ددفة ( ) wabi-sabiتقب ددل الاش ددياء عل ددى م ددا ه ددي علي دده و
الوفداء و العرفددان ملدا قدددمت القطعددة مدن ادمددة  ،بددل اعداد انتاجهددا برحيددة
جديدة محتفظة بحضورها العاطفي .

انموذج ( )5كرة خزفية اعيدت
بتقنية
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انموذج (: )6
ف ددازة ازفيد دة  ،ابعاده ددا (35س ددم ×33س ددم )  ،كس ددرت  ،و فق دددت
اجدزاء مندده  ،تددم اعادتهددا بتقنيتدين  ،تقنيددة ( (kintsugiو اضددافة الددذه
علددى طددول املندداطق املدراد إصددلحها ،وتقنيددة ) ) makienaoshiبمعالجدة
الجد ددزء املفقد ددود بالد ددذه  ،مد ددع الحفد دداظ علد ددى تصد ددميم شد ددكل وملمد ددس
القطعددة الاصددلي ،انددتج كياندا جديدددا بمهددارة و هددو يوظددف ادواتدده بددافع
فك ددري يجعل دده حريصد دا عل ددى انق دداذ املكس ددور و تع ددويم املفق ددود  ،و رب ددط
الكددل ككددل واحددد مجتمددع بحضددوره و تلقيدده وهددو متعدداطف معدده ليقيندده
أن كل شائ في الوجود عرضه ملا اصاب العمدل مدن كسدر  ،فوجدد مللمتده
واعددادة تجميع ده برحيددة تعبيريددة و جماليددة جديدددة مددع احتفاظدده بمكانتدده
الاولى أمر حتاي .

انموذج ( )6فازة خزفية اعيدت
بتقنية ) ) makienaoshiو
بتقنية

((kintsugi

عرض النتلئج:
 .4عملددت تقني دات اصددلح القطددع الخزفيددة املكسددورة بجمددع قطددع الجسددم الخزفددي معددا  ،او بمعالج دة
و الالدوان (غيدر ذات صدلة فدي
الجزء املفقود ،او بجمع أجزاء مدن قطدع ازفيدة مختلفدة الاشدكال
املنطقددة املكسددورة التددي فقدددت قطعهددا ) مددع الحفدداظ علددى تصددميم شددكل القطعددة الاصددلي وهددي تنددتج
كيان جديدة للقطع الخزفية.
 .3عملددت التقنيددات بشددكل منفددرد او مجتمددع لتحددافظ علددى استمرحضددور القطددع الخزفيددة بشددكل فاعددل
فدي الحيداة بعدد تعرضدها ملدثؤررات اارجيدة سدببت لهدا الكسدر تلبيدة لضداغط فلسدفة ( ) wabi-sabi
التددي تددرى الجمددال فددي تقبددل ألاشددياء علددى طبيعتهددا بعيوبهددا و عدددم اكتمالهددا وهددي تعبددر عددن حددال الوجددود
في إستمرارية تبدل الحال وما يقابله مدن تعداطف وتقددير دورة حيداة كدل عنصدر فدي الوجدود كمدا هدو
بسيط  ،غير تمارل ،متواضع .
 .3تمكن الخدزاف بخبرتده و مهارتده و معرفتده التقنيدة مدن الوصدول الدى نتدائج شدكلية جماليدة تعدزز الفكدر
الضاغط  ،اذ وجدت التقنيات الحلول لكل ما واجهها من حاالت بحاجه الى معالجات دقيق.
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الهوامش
* .عندما عاد جي هيديوش ي من حملتهم على كوريا ومعهم عدد كبير من ألاسرى  ،ااتيروا قصدا
 ،بينهم كثير من رجال الفن  ،وفي سنة  4591أحضر (شيمازويو شيهيرو) إلى مدينة "ساتسوما" مائة
من مهرة الكوريين  ،بينهم سبعة عشر َّ
ازافا .
** .كان من أعلم فن الخزف هو( ازف كيوتو) ،واسمه ( ِّننل ي)  ،ولم يكتف هذا الرجل بابتكاره
طلء الخزف بامليناء  ،بل أضاف إلى ذلم رشاقة واعتدالا في املصنوعات  ،مما جعلها نفيسة في
أعين هواة هذا الفن  ،حتى أن الناس أقبلوا على ازف (فاينس) املزارف  ،و بعم املنازل انقلبت
تحفة ازفية .
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 بمنأى عن الناس مع بساطة،  ترمز ملعنى يعبر عن الوحدة في العي مع الطبيعة:  وابي.***
، و بعد قرون من دمج وتداال تأريرات جمالية وبوذية من الصين،  والهدوء و السكينة،الريف
. سابي ) تتشكل كفلسفة أو مجموعة مفاهيم في الفكر الياباني-بدأت (وابي
تستخدم للداللة على جمالية الصفاء أو السكينة التي تأتي. الوهن والذبول، تعنى السكون: سابي
. مع التقدم بالعمر والنمو
:  بعم تقنيات الخزف الياباني القديمة.****
Kakiemon,,Kinrande , Koto-yaki , Kutani, Ko Kutani (old ،Hizen,Arita.Hakuji,Imari, Iro-e Jiki
kutani), Nabeshima,Seihakuji.
The technical treatment for pottery body by (kintsugi) technique in
Japanese pottery
Nabeel Mustafa Mohammed
Abstract
The aesthetic and technical expertise works in producing the artistic work
and achieving results in aesthetic formulations that reflect the aesthetic,
expressive and reflective dimensions of the pottery, surpassing its traditions,
recording its active presence in life, fulfilling it, and offering to break or
damage by employing techniques that are the daughter of the Japanese
environment.
The research problem is to study how( Kintsugi) and its environs are used to
achieve new births of pottery pieces after exposure to external influences that
cause them to break. The presence of Japanese thought is a pressure engine to
maintain the permanence and fulfillment of porcelain, The importance of
research as a reference to the technology of contemporary pottery, the library,
and a source of scholars and researchers in the field of Japanese pottery, . The
aim of the research is to identify how the( Kintsugi) technique was used in
the face of the stresses exerted on the ceramic pieces and the compressor, ,
And the research is determined by the Japanese porcelain products (which
was subjected to stress broke) and processed by the technology (Kintsugi), ),
While the results show how the (kintsugi) technique worked and the
techniques derived from it. It reconstructs the ceramic pieces and creates new
entities to meet the pressure of the (wabi-sabi) philosophy, which accepts
things with its defects after being subjected to the constant change of status
as a characteristic of existence, it sees beauty in imperfection.
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