
  

  

  

  

  468تا  425، ص1399پاییز و زمستان ، 14بومی ایران، سال ششم، شماره  هاي دو فصلنامه علمی دانش

  doi.org/10.22054/qjik.2021.62034.1277      پژوهشی            : نوع مقاله  

بندزنی نتی چینینگرشی بر حرفه س

  

  **،  سجاد مؤذن  *باف حمیدرضا آرامی پارچه

27/8/1400:تاریخ پذیرش  11/4/1400:تاریخ دریافت

  

  چکیده

آوري  حفظ و جمع. بندزنی است یکی از هنرها و صنایع سنتی در معرض فراموشی، چینی

رانی تجربیات، دانش و فنون به کار رفته در این حرفه در جهت پاسداشت فرهنگ ای

اي و مصاحبه با  براي گردآوري اطالعات از مطالعات میدانی و کتابخانه. ضرورت دارد

نظران و پیشکسوتان این هنر استفاده گردید و به پیشینه، شناخت و معرفی ابزار  صاحب

 .ها در مرمت ظروف چینی و سفالی پرداخته شد کارگیري آن سنتی، مواد و روش تهیه و به

کاري، بست زدن، چسب  وف شامل بازچینی قطعات شکسته، سوراخمراحل مرمت این ظر

هاي  انواع چسب. باشد بخشی مضاعف میبندي و استحکام زدن و مراحل تکمیلی ترك

ها، به دلیل  سنتی طبیعی، گیاهی و حیوانی و همچنین آهک جهت تهیه بعضی از چسب

اهمیت . گیرند اده قرار میبندي، در این هنر مورد استف مقاوم بودن در برابر رطوبت و آب

جهت است که بازشناسی و  ها و فنون و مواد و مصالح به کار رفته بدین مطالعه این حرفه

هاي زیست اصیل ایرانی را در پی دارد  حفاظت از صنایع سنتی، حفاظت از اخالق و سنت

به حفاظت از میراث فرهنگی منحصر . تواند پشتوانه حفاظت از آثار فرهنگی باشد و می

همه اجزائی که در  آثار معماري و میراث ملموس نیست و باید براي حفظ جامعیت آن
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  مقدمه

هاي جدید، صنایع سنتی  و تغییر شرایط زندگی و ورود ابزار و روش هاي علوم پیشرفت

هاي  ازآنجاکه براي حفظ اصالت. دهد را در معرض خطر فراموشی و نابودي قرار می

مانده از آن قوم داراي اهمیت  فرهنگی هر قوم، حفظ آثار ملموس و ناملموس باقی

نرها الزمه حفاظت از آن حیاتی است؛ توجه ویژه به صنایع سنتی وابسته به آن ه

این صنایع عالوه بر بازنمایی فنون اصیل، حاوي اخالق . عنوان یک کل است فرهنگ به

گر شدن به معنی صرف آموختن فنون  صنعت. اي صناعات سنتی نیز هستند حرفه

مندان آن صنعت محسوب  اي از حرفه اي خاص نبود، بلکه پیوستن به حلقه حرفه

مراتب و آداب خاص خود  هاي سنتی ایرانی داراي سلسله هاي حرفه حلقه. شد می

حفاظت از هرکدام از آن صنایع، . بودند، که در مجموع به اخالق آن حرفه معروف بود

هاي  به معنی حفاظت از کالبد و فراکالبد آن صنعت سنتی و در اصل حفظ اصالت

سنتی سخن به هاي  بعضی از منابع در باب مشاغل و حرفهدر . فرهنگی ایرانی است

شده  شغل اشاره 550به بیش از نامه مشاغل سنتی ایران دانشمیان آمده، ازجمله در کتاب 

البته امروزه از اکثر آنها فقط نامی باقی مانده . بندزنی است ها حرفه چینی که یکی از آن

فرهنگ مادي و معنوي عنوان نمودي از  به –است و موضوع حفظ فرهنگ مشاغل سنتی

هر  چراکه. امري ضروري است -هن ایران که قدمتی چند هزارساله داردسرزمین ک

ها کاخ عظیم فرهنگ را  فرهنگ شده و این خرده فرهنگ ساخته فرهنگ از تعدادي خرده

هاي  هاي سازنده فرهنگ هستند و اگر خشت منزله خشت ها به فرهنگ خرده. سازند می

هاي سنتی  صنایع و حرفه. ریزدفرهنگ را از پیکر آن جدا کنیم کاخ فرهنگ فرومی

ور،  هوش(هایی هستند که مثل موجودي زنده داراي پویائی هستند  فرهنگ خرده

آید  ها همچون اجزاء پیکره فرهنگی یک جامعه به شمار می فرهنگ این خرده). 5:1398

ترین آنها نیز در تکامل فرهنگی هر جامعه نقشی مهم دارند و نادیده  که حتی کوچک

.ناپذیري را در پی خواهد داشت هاي جبران ها زیانگرفتن آن
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نوعی در ساختار و تکامل فرهنگی  توانند به هاي جامعه می هر یک از افراد و گروه

هاي دینی انسان همواره موجودي اجتماعی است  بنا بر آموزه. جامعه ایفاي نقش نمایند

ود نقشی اجتماعی و ها و عالئق خ و قادر است که متناسب با استعدادها، توانمندي

ساز پیشرفت خود و جامعه در ابعادي اجتماعی، اقتصادي و  اي داشته باشد و زمینه حرفه

عملکرد . تواند در مسیر و طریق سلوك معنوي قرارگیرد و همچنین می. باشد... معنوي و

هاي مهم یک شهر اسالمی به شمار  صحیح اصناف، صناعات و اهل کار و هنر، از مؤلفه

هاي  اي صناعات، به بررسی تکالیف اخالقی آنان در گروه و اخالق حرفه رود می

داشت تا بنا بر  پرداخت و بزرگان و پیشکسوتان هر حرفه را بر آن می مختلف می

به همین جهت و به دلیل اهمیت نقش . تکلیف و تعهد در این مسیر گام بردارند

هاي متعددي مختص هر  نامه ها و فتوت نامه هاي سنتی در فرهنگ جامعه، مرام حرفه

 ".هاي اخالقی و عملی آن حرفه بودند شد که دربردارنده دستورالعمل حرفه نگاشته می

هاي اخالقی اهل صنعت و پیشه و هنر در  کننده مسئولیت اي صناعات تبیین اخالق حرفه

  :سه عرصه زیر است

)اخالق فردي(عنوان یک انسان مسلمان  بعد فردي به.1

)اخالقیات اجتماعی شغلی(نوان یک صاحب حرفه و پیشه ع بعد شغلی به.2

هاي بلند ملی و  عضوي از جامعه بزرگ اهل خدمت و صناعت کشور با آرمان.3

  دینی

اي از  هاي اخالقی اهل پیشه و هنر، مجموعه اي در صناعات یا سنت اخالق حرفه

یا نوین و  هاي پایدار، چه کهن و دیرپا اخالقیات، آداب ظاهري و آداب معنوي و روش

شریفیان اصفهانی و احمدیان، (امروزي، در عرصه کار، تولید، پیشه، حرفه و هنر است 

  .رود وکار و حرفه به شمار می ها و اصول هر کسب که از دستمایه) 15:1396

بندزنی در حال فراموشی هستند و  بسیاري از این صنایع سنتی ازجمله حرفه چینی

شیوع فرهنگ . اند ها باقی مانده ران در این رشتهشماري از استادکا تعداد انگشت

گیري  دهد به صنایعی که اساس شکل طلبی امروز مجال بروز نمی گرایی و تنوع مصرف
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ها بر اصل لزوم بازگرداندن آنچه قابلیت ادامه حیات دارد، به چرخه زندگی استوار  آن

ات زندگی انسان بندزنی یکی از صنایعی است که به تعمیر ملزوم حرفه چینی. است

جویی در  بازگرداندن ظروف به چرخه زندگی روزمره انسان، عالوه بر صرفه. پردازد می

مصرف منابع، بر نقش حفظ آثار اصیل و داراي سابقه کاربري در زندگی انسان سنتی و 

اي طوالنی توسط  اي که براي دوره هاي ایجادشده در وسیله ها و کیفیت توجه به ارزش

  .استفاده گرفته، تأکید داردانسان مورد 

  

  مبانی نظري

فکر نگهداري از آنچه براي انسان ارزشمند است از دیرباز او را به اتخاذ "پیدایش

مبارزه با زوال، یا در حقیقت طوالنی کردن . هاي خاص حفاظتی فراخوانده است روش

ریخ و در گرفته و در طول تا عمر اشیاء فعالیتی بوده که با آغاز زندگی انسان شکل

حفاظت از آثار تاریخی و ). 137:1380حجت، ("یافته است هاي مختلف تحول فرهنگ

هاي زنده و موجود، در واقع حفاظت از شأن و شخصیت فرهنگی است  فرهنگهنري

به حفاظت و مرمت این آثار یک ضرورت اکنون نیز منشأ اثر است و اهتمام که هم

و ها بایست پیام در روند حفاظت می"شود و لذا  فرهنگی و تمدنی محسوب می

هاي اموال فرهنگی را نگهداري و محافظت نمود و تا حد ممکن آنها را تقویت و  ارزش

ترین موضوعات در مباحث مربوط  یکی از کلیدي"). 3:2003فیلدن، ("ارتقاء بخشید

به حفاظت از میراث فرهنگی، موضوع ارزش است؛ چرا که تمام آنچه در رابطه با 

تنها به  شناسایی، صیانت، حفاظت و معرفی، نه: شود اعم از راث فرهنگی انجام میمی

گیرد؛ بلکه از طریق تعیین و  هایی که میراث فرهنگی داراست صورت می خاطر ارزش

شـود، انجام این امور  هایی که براي هریک لحاظ می ها و اولویت کارگیري این ارزش به

عمیر و مرمت اشیاء و ظروف عالوه بر توجه به ت). 95:1380حجت، ("گردد ممکن می

که مربوط به زمان معاصر باشند،  هاي تاریخی آن ظروف و به فرض آن قدمت و ارزش
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واسطه  هاي مادي به ارزش. شناختی و معنوي نیز استوار است هاي مادي، زیبایی بر ارزش

هاي نهفته در  اییواسطه زیب شناختی به هاي زیبایی ارزش اقتصادي و نادر بودن و ارزش

العاده  هاي هنري خارق هاي بصري و خالقیت آن شیء از قبیل فرم، رنگ، نقش و جلوه

توان در سه گروه  می"ها و معانی وابسته به این آثار را  لذا ارزش. شوند ایجاد می

  :بندي کرد طبقه

  .معنوي و نمادي -تداوم و بقاء -هویتی -شگفتی: هاي عاطفی ارزش -1

 -قدمت و کمیابی -شناختی باستان -تاریخی -استنادي: هاي فرهنگیارزش -2

  .علمی -محیطی منظري و زیست -معمارانه -شناختی و نمادي زیبایی

زاده  اهللا آیت("سیاسی -اجتماعی -اقتصادي -عملکردي: هاي کاربردي ارزش -3

  ).8:1382شیرازي، 

شناختی و تاریخی  اییدر مبحث تعمیر اشیاء، برخی اشیاء فاقد ارزش مادي، زیب

حفاظت . هاي معنوي نهفته در کالبد اثر است ها تنها وابسته به ارزش هستند و اهمیت آن

بار معنوي ممکن است خاطراتی . ها است از این اشیاء بر اساس کیفیت بار معنوي آن

برخی اشیاء نه  1.کند کننده یا صاحب آن ایجاد می باشد که آن شیء در ذهن مشاهده

ارزش مادي و نه معنوي هستند، بلکه تعمیر و مرمت آن ریشه در نوع دیدگاه و داراي 

نگرش جامعه به آن موضوع دارد؛ یعنی فعل مرمت و استفاده از آن شیء داراي ارزش 

ایرانیان از دیرباز در استفاده بهینه و حداکثري از وسایل و اشیاء مورد استفاده در . است

هاي مرفه نیز این موضوع حائز اهمیت  ی در خانوادهحت. زندگی روزمره معروف بودند

جهت شیئی را  که سبک و روش زندگی آنان بر این امر استوار بود که بی طوري به. بود

                                               
تعمیر یک ظرف چینی که ممکن بود از نظر اقتصادي هم ارزش چندانی نداشته باشد، نه فقط به جهت حفظ  -1

اي که یادگار پدربزرگ و مـادربزرگ   قوري. آن ظرف، بلکه بیشتر به جهت حفظ خاطرات و یادمان گذشته است

اند، یک قوري ساده نیست؛ بلکه حامل خاطرات و یادمـانی از گذشـته    ارها در آن قوري چاي دم کردهاست و ب

  .افراد است
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دور نینداخته و حداکثر استفاده از آن را نموده و حتی آن وقت که کارکرد اصلی خود را 

  1.دندکر هاي دیگري از آن استفاده می داد در زمینه از دست می

شده در وهله اول داراي وجه کاربردي  هرچند همه ظروف سفالی و چینی ساخته

ها مانعی براي ظهور و بروز  جاري در زندگی انسان هستند؛ اما عملکردي بودن آن

ها در نگاه اول  بر همین اساس هدف از ساخت آن. هاي هنري نشده است خالقیت

عنوان یک  گیري هر ظرفی به تتر در شکلپاسخ به عملکرد مورد نظر است، اما هدفی مس

کند،  آنچه این ماندگاري را تضمین می. اثر هنري وجود دارد؛ خلق فرمی ماندگار

هاي  به همین دلیل در مرمت این آثار باید به بنیان. هاي هنري موجود در اثر است ارزش

ر نظر در مرمت باید هدف وجودي شیء نیز د". ها توجه شود فکري ایجادکنندگان آن

اي متفاوت از سفالی  شناسی است، به گونه باشد، شیئی که داراي ارزش علمی زمین

زمانی که قرار است سفالی مرمت شود . شود شناختی و ظاهري مرمت می باارزش زیبایی

رفته  ممکن است چیزي به شیء اضافه شود، امکان دارد قسمتی از سفال تاریخی ازمیان

در . دیده باشد ریخته باشد یا لعاب در یک قسمت آسیبباشد یا بخشی از نقوش سفال 

نکته مهم این است . شود هاي مرمت آشکار می مرحله بازسازي است که تفاوت روش

که اگرچه بازسازي فرمی، گاهی هدف ساختاري و حفاظتی دارد، اما در بیشتر موارد با 

در بازسازي، تمایز طورکلی  به). 17:1387حدادي، ("شود شناختی انجام می هدف زیبایی

تمایز بین ". تشخیص باشد هاي اصلی باید قابل شده از قسمت هاي بازسازي قسمت

                                               
واسطه فرهنگ استفاده بهینه و حداکثري از ابزار و وسایل  واسطه فقر و یا نبود امکانات بلکه به در گذشته نه به-1

شان  ساخت و مردم در سبک زندگی مر مهم را عملی میهاي وجود داشت که این ا مورد استفاده در زندگی، حرفه

نمودند و در بعضی مواقع با تغییر کاربرد سعی در استفاده بیشتر از  هاي مختلف حفظ می وسایل و ابزار را به روش

هاي حصـیري آن آسـیب    مرورزمان بخش کردند و به براي مثال وقتی از بادبزن حصیري استفاده می. ها داشتند آن

ها از آن استفاده  کردند و تا مدت دوختند و تزئین می هاي کهنه می هاي لباس دورتادور آن را با تکه پارچه دید، می

هـاي   تر جاروهاي سنتی آنها را با نخ قالی تقویت و بـا تکـه   نمودند و یا جهت افزایش عمر و استفاده راحت می

  .کردند پارچه روي دسته آن را روکش می
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هاي زیر  توان به یکی از روش هاي اصلی را می شده با قسمت هاي بازسازي قسمت

  :انجام داد

  .شده زبرتر از سطح اصلی در نظر گرفته شود بافت قسمت بازسازي.1

  .تر در نظر گرفته شود روشن رنگ این قسمت یک تا دو پرده.2

حدادي، ("تر از سطح اصلی باشد اختالف سطح، سطح این قسمت پایین.3

18:1387.(

  

  هاي تحقیق سؤال

بندزنی چیست؟ حرفه چینی.1

ها، ابزار و موادي براي مرمت  بندزنی از چه تکنیک استادکاران حرفه چینی.2

کردند؟ ظروف استفاده می

  

پیشینه تحقیق

هاي محلی  و مشاغل سنتی و قدیمی شهرهاي مختلف کشور کتابها  در مورد حرفه

شده است؛  متعددي تألیف شده و در هرکدام به شرح آن مشاغل و حرف پرداخته

اثر غالمحسین صدري افشار  فرهنگ مشاغل سنتیتوان به کتاب  ها می ازجمله آن

خانی  رمضان اثر صدیقه فرهنگ مشاغل استان یزد، کتاب )1394: تهران، انتشارات آگه(

مشاغل سنتی -دانشنامه فرهنگ و تمدن ، کتاب )1393: یزد، انتشارات اندیشمندان(

: بیرجند، انتشارات فکر بکر(اهللا رجبی و حسین زنگویی  نجیباثر خراسان جنوبی 

اثر فریدون الهیاري و  صنایع و تجارت استان اصفهان، تاریخ حرفکتاب، )1391

صنایع کهن در دوره کتاب، )1393: ید حسین فهمیدهاصفهان، انتشارات شه(دیگران 

، کتاب )1393: تهران، انتشارات پیکره(رضا بهارلو  ترجمه علی -ویلم ام فلوراثر  قاجار

که به شرح ) 1382: تهران، انتشارات پروین(اثر سعید انوري  مرقع اصناف عهد قاجار
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ب مذکور به هنر و حرفه هرچند در کت. اشاره کردعکسی اصناف دوره قاجار پرداخته، 

 دانشنامه مشاغل سنتی ایرانکتاباي نشده، اما در آثاري همچون  بندزنی اشاره چینی

هنرهاي سنتی کتاب، )1398: انتشارات دانشگاه تهران(ور  مجلد اول اثر زردشت هوش

کتابو ) 1387: اردبیل، انتشارات محقق اردبیلی(اثر سولماز مردانه شده اردبیل  فراموش

به هنر و ) 1397: اصفهان، انتشارات نقش مانا(اثر محمد صیرفیان  وران پیشین یشهپ

  .شده است بندزنی و کلوابندي پرداخته حرفه چینی

نیز به معنا و مفهوم  زاده فرهنگ لغات عامیانه جمالو  نامه دهخدا لغتدر کتاب 

در کتب تاریخی ها  عالوه بر این. شده است بندزن و کلوابند اشاره لغاتی مثل چینی

اثر ویلم  جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجارهمچون مجلد دوم کتاب 

بندزنی و قرار گرفتن این حرفه در اصنافی  فلور، ترجمه ابوالقاسم سري از حرفه چینی

صورت ضمیمه مذکوره در ماده ". شده است اند اشاره که شامل پرداخت مالیات گردیده

 1305آذرماه  30هاي صنفی و مالیات سرشماري مصوب  ي مالیاتاول قانون الغا

مالیات صنف سماکی -1. شمسی
1

رانی مالیات صنف کلَک -2)فروشی ماهی(
2

 -153بندزن  مالیات صنف چینی -152فروش  مالیات صنف نفت-151) ... قایقرانی(

نده مصنوعات ساز(ساز  مالیات صنف حلبی -266) ... ساز کاسه(گر  مالیات صنف کاسه

دوز مالیات صنف ذَهابی -267) فلزي از جنس حلبی
3

جدول ). دوز دوز یا کفش گیوه(

هاي صنفی و مالیات  قلم مالیات ضمیمه ماده اول قانون مالیات 267فوق مشتمل بر 

  ).124:1365فلور، ("سید محمد تدین -رئیس مجلس شوراي ملی. سرشماري است

 اصنافجغرافیاي انسانی و طبیعی و آمار ، انجغرافیاي اصفههمچنین در کتاب  

نوع  199دار اصفهان به  خان تحویل خان پسر محمدابراهیم به قلم میرزا حسین شهر

  .ها صنف کلوابند است جماعت صنفی اشاره گردیده است که یکی از آن

      

                                               
1. samAki
2. kalakrani
3. zahAbidoz
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گرد،  جماعت کلوابند، اشخاصی هستند که هم دکان دارند و هم دوره -189نوع "

  ).122:1342دار،  تحویل("زنند چینی شکسته و یا رفتنی را بست میظروف 

بندزنی در اشعار قدیم و شعر نو معاصر و  همچنین نام حرفه و هنر چینی

البته عالوه بر . شود هاي ایرانی و محاورات عامیانه دیده و شنیده می المثل ضرب

هاي  ها و رساله اباند، کت هایی که به شرح و توضیح حرف و مشاغل پرداخته کتاب

شود  هایی که روح مشاغل و اخالق عملی آن حرفه شناخته می نامه متعددي درباره فتوت

  .کند، تألیف گردیده است و منش و سلوك هر پیشه و صنف را تشریح می

با توجه به آنچه ذکر گردید و مطالعه و مرور منابع مذکور، آنچه مشهود است اکثر 

اند و به جزییات فنون و  بندزنی داشته حرفه چینی وار بر موارد مروري فهرست

در این مقاله تمامی مراحل کار، فنون، . هاي این حرفه پرداخته نشده است کاري ریزه

هاي میدانی و مصاحبه با  ابزار و مصالح مورد استفاده و جزئیات متنوع آن با بررسی

ي فنون اصیل در امر مرمت و کارگیر لزوم به. اندك استادکاران زنده این فن ارائه گردید

حفاظت از آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی بر اهمیت پرداختن به موضوعاتی از این 

همچنین معرفی هنر کینتسوگی ژاپنی که در مجامع علمی و هنري . دست اشاره دارد

دنیا معرفی گردیده و جایگاهی خاص یافته بر اهمیت این حرفه سنتی اصیل و ایرانی و 

بازشناسی هنر و . کند در بازخوانی فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی، تأکید می نقشی آن

بندزنی اولین گام در جهت بازیابی شأن و جایگاه این حرفه سنتی و  حرفه سنتی چینی

فرد  ایجاد زمینه احیاء تفکر و مبانی نظري ایجادکننده و همچنین فنون اصیل منحصربه

  .آن است

  

  یبندزن سیر تاریخی هنر چینی

سازي و ساخت ظروف و مصنوعاتی از جنس چینی کشور چین  خاستگاه صنعت چینی

است؛ لذا بررسی پیشینه سوابق و گذشته این هنر در کشور چین و ژاپن که باعث 
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الزم است در . اي طوالنی دارد شکوفایی و پیشرفت این حرفه شد و در این حوزه سابقه

بندزنی که در کشور ژاپن مرسوم  چینی این زمینه به معرفی و شرح هنري مشابه هنر

  .اي جهانی دارد پرداخته شود است و شهرت و آوازه

از کلمات  1کینتسوگی اصطالح ژاپنی "):کینتسوگی(بندزنی در ژاپن  هنر چینی 

شده است و در مجموع به  تشکیل) ترمیم(به معنی  3)تسوگی(و ) طال(به معنی  2)کین(

آوري و تمیز  ین هنر اول قطعات جسم شکسته جمعدر ا. معناي ترمیم با طال است

که از رزین گیاهی  4)اوروشی(سپس باید این قطعات را با یک الك طبیعی . گردد می

ازآن از چندین  پس. شده است، دوباره به یکدیگر چسباند تهیه) نوعی پیچک سمی(

ات دیگري شود و سپس مقداري پودر طال یا فلز ها استفاده می الیه الك بر روي ترك

این پودر کامالً با . شود ها ریخته می همچون نقره، برنز، برنج و مس روي الك بین ترك

هنر کینتسوگی یا ترمیم چینی شکسته شده . شود الك که هنوز خشک نشده ترکیب می

  در این. با طال در قرن پانزدهم در ژاپن پدید آمد

ها پرداخته  نمایان کردن آنها و عیوب به برجسته و  جاي پنهان کردن ترك هنر به

هاي  با ترمیم بخش. پذیري اثر است شود؛ این اقدام جلوه و نمادي از بهبود و انعطاف می

سازد  پذیرد و نمایان می دیده گذشته خود را می رسد جسم آسیب دیده، به نظر می آسیب

ینتسوگی ک. گردد تر از قبل از شکستن می تر، زیباتر و باارزش صورت متناقضی قوي و به

یابد، هر فرآیند بهبود و ترمیم را با یک  طور که گسترش می اي است که همان استعاره

سازد، خواه این ترمیم مربوط به یک زخم  گر می نور و چهره جدید روشن و جلوه

قدري محبوب است  هنر گینتسوگی به. جسمی و کالبدي یا یک شکست عاطفی باشد

هایشان را  بهاترین فنجان یا گلدان ت عمدي گرانصور شناسان به که برخی از زیبایی

توان  با الهام از فلسفه کینتسوگی می. کنند شکنند و با روش کینتسوگی مرمت می می

                                               
1. kintsugi
2. kin
3. tsugi
4. urushi
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همانند یک کینتسوگی زنده، . براي بهبود شخصیت، تمامیت و شکوه جدیدي پیدا کرد

"تر سازند تحول و قويتوانند ما را م ها روبرو هستیم، می هایی که در زندگی با آن آزمون

)Santini, 2018: 10&11.(  

ویژه برگرفته از رویکرد بودایی ذن است درك  اگر مفهوم فلسفه ژاپن را که به"

کنیم، خواهیم فهمید که چگونه نقص یک فضیلت بزرگ است و هدف کینتسوگی ثبت 

ا را بیشتر ه جاي از بین بردن نقایص، آن این هنر به. اي از گذر زمان است نقص و نشانه

. شود ها از فلز ارزشمند طال استفاده می به همین دلیل نیز درترمیم ترك. سازد آشکار می

موجب  -ها جاي پنهان کردن آن به -تر ساختن آسیب شناسی ذن، برجسته در زیبایی

هاي  پذیرش تغییر و سرنوشت و همچنین تجربیات و آسیب. گردد قدرتمندتر شدن می

 ,Kaniskan)"کند تري تبدیل می ها را به افراد قوي ی، انسانجمع شده در طول زندگ

2018: 163).  

  

  )Kaniskan, 2018: 173(شده با هنر کینتسوگی هاي مرمت گلدان-1عکس 
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هاي هنر کینتسوگی، ماکینایوشی یکی از سبک"
1

است، که در آن عالوه بر تعمیر، 

ها  یکی دیگر از سبک. شود یطرح روي شیء سرامیکی با ترسیم ادامه طرح تکمیل م

یوبیتسوگی
2

در این روش، یک قطعه سرامیکی متفاوت و غیر مرتبط به قسمت . نام دارد 

,Kaniskan("شود ترمیم شده چسبانده می رفته به قطعه شکسته یا ازدست 2018: 

166.(  

  

  )Kaniskan, 2018: 167(یوبیتسوگیشده با روش کاسه قرن پانزدهم ترمیم -2عکس 

  

  )Kaniskan, 2018: 166(جزئیات مربوط به تکنیک ماکینایوشی -3عکس 

)Kaniskan, 2018: 164(طال ظرف چاي مربوط به قرن هجدهم، تکمیل طرح با آب -4عکس 

  

                                               
1. Makienaoshi
2. Yobitsugi
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امروزه با یک جستجوي ساده در مورد هنرکینتسوگی کتب و مقاالت متعددي 

منابعی . نماید این هنر را معرفی می شود که سابقه، جزئیات و مراحل کار یافت می

فلسفه هنرکینتسوگی را با زندگی جوامع امروزي گره زده و آن را سمبلی در مقابله با 

عنوان  هاي زندگی معرفی نموده و از دستاوردهاي آن به ها و ناکامی ها، آسیب شکست

استفاده و هاي ناشی از آن  اي در برخورد با نامالیمات زندگی و آسیب روش و نمونه

این منابع نه فقط . نمایند ها ارائه می هاي ویژه و کاربردي در برخورد با شکست توصیه

ها در زندگی سخنی به میان  هاي ناشی از شکست در پنهان نمودن ردپا و عارضه

ها تأکید دارند و از آن  عکس کشیدن و نمایان نمودن آن شکست آورند، بلکه در به نمی

کنند و تجربیات و  کننده نقاط ضعف شخص یاد می ده و جبرانعنوان عنصر سازن به

شمارند و آن را به رخ دیگران  ها را دستاوردي ارزشمند می دستاوردهاي ناشی از آسیب

  .کشند می

چینی سخت ابتدا در چین به کمک ":بندزنی در ایران گیري هنر چینی شکل

فلدسـپات بـوده ساخته طور طبیعی مخلـوطی از کـائولن، سـیلیس و  خاکی که به

 900-1000(هـاي دوران چـو  شناسـی آرامگـاه هاي باستان هرچند در کاوش. شد می

اند اما  شده گراد پخته درجه سانتی 1200اند که در دماي  قطعـات لعابداري پیدا شده) م.ق

-960(بسیاري از محققین پیدایش ظروف چینی به مفهوم امروزي را به دوره سونگ 

ویژه استان  این مناطق و به. دهنـد در مناطق جنوب شرقی چین نسبت مـی) م.ق 1279

از آغاز قرن نهم میالدي ظروف ساخت چین، . سی، مهد تولید چینی بوده است -کیانگ

گردید هرچند میزان این صادرات انبوه نبود، و بخشی از این  به خاورمیانه صادر می

روف زیتونی رنگی که به سالدون هاي سفید اولیه و بخشی دیگر ظ ظروف، چینی

کاربرد چینی در آن دوران محدود به طبقات حاکمه و . گردید اند را شامل می معروف

و در قدیم اوانی چینی را : آمده) قرن ششم هجـري(در جواهرنامه نظامی . سالطین بوده

عزتی تمام بوده است و اوانی که خلفا و سالطین و ملوك از آن اطعام و شراب 

اند و آن را از زر و نقره عزیزتر داشته و اهل تنعم را بدان التفاتی تمام بـوده و  هخورد
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هاي چینی به  تاریخ بیهقی ورود اولین نمونه. اند خریده تـر می بـه قیمتـی هرچـه تمـام

طبق این . داند الرشید می خاور نزدیـک و ایـران را در حـدود دوران خالفـت هارون

جزئی . فرستد الرشید می میر خراسان هـدایایی را بـه دربـار هارونسند علی ابن عیسی ا

،غفاري("از این هدایا ظروف چینی بوده است که تا آن زمان مشابه آن دیده نشده بود

  ).34و  33: 1391

هاي نقاشی،  ها و سبک ها در قرن هفتم هجري، شیوه پس از تهاجمات مغول"

ها و  مایه با ورود و معرفی نقش. دیک متحول شدآالت در جوامع شرق نز تزئین و چینی

در . هاي نقاشی چینی به داخل ایران، هنرهاي ایرانی تغییراتی را تجربه کردند سبک

الدین اردبیلی که در سال  خانه مجموعه شیخ صفی مورد ظروف چینی عمارت چینی

هدف از . عباس اول بنا شد، حائز اهمیت و توجه خاصی است به دستور شاه. ق.ه 1007

اي بود که امپراتور مینگ پادشاه  ساخت چنین تاالري، حفاظت و نمایش ظروف چینی

تا "اما در دوره معاصر ).1:1387مردانه، ("عباس اول اهداء کرده بود کشور چین به شاه

هاي مسی مورد استفاده بود، کمتر کسی از ظروف چینی براي  ساخته زمانی که دست

ویژه آذربایجان  آالت اولیه از روسیه وارد ایران، به چینی. کرد یمصارف روزمره استفاده م

هاي  مرورزمان گسترش یافت و در حدود سال آالت به استفاده از چینی. و اردبیل شد

وارداتی بودن این . کم جایگزین ظروف مسی جهت صرف غذا شد شمسی، کم 1320

شدن ظروف چینی،  محصول و قیمت باالي آن، باعث شده بود که در صورت معیوب

ها را دور نیندازد و ایراد را رفع کرده و  کننده آن پر شدن، مصرف شکستگی، ترك و لب

به همین علت و در جهت رفع چنین نیازي، شغلی به نام . استفاده آن را از سرگیرد

استادکاران این فن . بندزنی در شهرهاي اردبیل، تبریز، اصفهان و شیراز مرسوم شد چینی

عنوان استادکار  گرفتند و بعد از بازگشت به موطن خود به ه این حرفه را یاد میدر روسی

  ).2:همان("دادند به انجام این شغل پرداخته و افرادي را نیز آموزش می

بندزنی در جامعه و فرهنگ ایرانی جایگاهی خاص پیدا کرد و در  هنر و پیشه چینی

المثل  مثال ضرب عنوان اختصاص داد؛ به المثل و اشعاري را به خود ادبیات فارسی ضرب
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؛ که کنایه به کسی دارد که در انجام زدي چینی خود را بند می، تو اگر بندزن بودي

که در مفهوم .خواهد مشکالت دیگران را حل کند کارهاي خود ناتوان است، ولی می

سهیلی،(است  "اگر بیل زنی باغچه خودت رو بیل بزن "توالمثل،  برابر با ضرب

بندزنی در  امروزه نام حرفه چینی. که در ادبیات فارسی رواج بیشتري دارد). 22:1385

توان به  خورد؛ از این میان می هاي بسیاري از شاعران معاصر به چشم می اشعار و سروده

البته ادبیات .اشاره نمودبندزن، دفتر عبودیت، شاعر معاصر حسین سوري شعر چینی"

تر از بند زدن ظروف شکسته است و  بندزنی بسیار گسترده چینیفرهنگ ایرانی در مورد 

رود که به بند زدن ارزشمندترین عنصر کالبدي و معنوي انسان، یعنی  تا آنجا پیش می

در ادبیات . شود دل که مرکز احساسات و عواطف و ارتباط با عالم معناست منتهی می

افتد و تنها دل  از ارزش و بها می شده که هر چیز که بشکند ایرانی به این موضوع اشاره

واسطه شکسته شدن دل  کند و به اي پیدا می است که در صورت شکستن ارزش ویژه

شود، ارتباط  وقتی دلی شکسته و غمگین می".شود مسیر ارتباط با عالم معنا هموارتر می

و  رتشکسته، انسان را بیشتر متوجه ضعف و حقا دل. گردد او با عالم معنا بیشتر می

کند و عاملی است براي پیوند بیشتر میان  واماندگی او در برابر آفریننده هستی می

بنابراین مقصود از شکستگی دل همان انفجار روحی و معنوي است که . مخلوق و خالق

"گردد با داشتن حالت تسلیم در پیشگاه خداوندي به واالترین مقام روحانی نائل می

هاي  ر ادبیات و فرهنگ ایرانی شرط بند زدن دلد). 258:1373جعفري تبریزي، (

رنگی و دوري از  هایی همچون صداقت، صبوري، کمک به دیگران، یک شکسته ارزش

عنوان  هاي سنتی گذشتگان ما که امروزه از آن به بندزنی و همه حرفه چینی. ها است بدي

  .ان ما داردبینی عمیق و معنوي پیشینی کنیم، ریشه در جهان میراث ناملموس یاد می
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  روش تحقیق

اي و میدانی  گیري و تنظیم این مقاله از دو شیوه تحقیقی مطالعات کتابخانه در شکل

بررسی پیشینه این هنر در ادبیات خارج از ایران با جستجو و ترجمه و . استفاده شد

مطالعه کتب و مقاالت مرتبط با موضوع استخراج گردید که در بخش تاریخچه هنر 

همچنین در ادبیات داخلی نیز با جستجو و مطالعه . دزنی به آن پرداخته شدبن چینی

در . منابعی که در پیشینه تحقیق به آنها اشاره گردیده، روند مطالعه و تحقیق ادامه یافت

هاي متعدد  راستاي تکمیل و غنا بخشی و مستند نمودن مطالب مکتوب، از مصاحبه

ازجمله اخوان (غل مرتبط شامل عطاري داران و صاحبان مشا شفاهی با مجموعه

ازجمله مهدي (فروشی  و عتیقه) حسینعلی و رضا روشنی و مصطفی و رمضان صرامی

ازجمله حسن زمانی و مرتضی (بندزنی  و اساتید هنر چینی) نیکخواه و حسن خواجه

.بهره گرفته شد) اصالنی

  

شناسی واژه

با مرور در ادبیات فارسی و بندزنی  شناسی مختصر هنر چینی در ابتدا به واژه

  .شود ها پرداخته می نامه لغت

نوعی ظرف شکستنی است که از گل و به طرز مخصوص سازند و در چینی"

جا سازند و باز  اي لطیف که اول به چین کردندي و امروز در همه سفالینه. کوره پزند

ین سبب به چینی آوردند و بد ظرف آبگینه که در قدیم از چین می. بدان نام چینی دهند

ظروف سفالی که با خاك مخصوص . قسمی ظروف سفالین منقش. شهرت گرفته است

  .پزند و لعاب بر آن دهند

به هم پیوستن قطعات کاسه و بشقاب شکسته و امثال آن با  :چینی بند زدن

  بندهاي کوچک فلزي، کاسه دوختن
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ی و سفال را به دوز، شعاب، که قطعات شکسته چین بند، کاسه کاسه :بندزن چینی

).8417:1377دهخدا، ("کمک بندهاي کوچک فلزي به هم متصل کند، طَبق بند

فرهنگ (کَل به معنی رخنه گرفتن و وصل کردن چیزي باشد به چیزي دیگر "

و به حرفه آن کلوایی ) رخنه گیر(به استادکار آن را در اصفهان کلوابند ). فارسی معین

ر لهجه اصفهانی به معنی بند زدن چینی و همان است د). حاشیه برهان چ معین(گویند 

دهخدا، (")زاده فرهنگ لغات عامیانه جمال. (که در خراسان آن را  ورش زدن گویند

18502:1377.(

ها سازند  رواقی که در عمارت. اي که ظروف چینی در آن باشد خانه   :خانه چینی"

یب دهند و ظروف چینی و هاي مختصر نزدیک به هم به طرح غریب در آن ترت و طاق

دهخدا، ("هاي الوان در آن گذارند براي خوشایندگی و آرایش آن مکان شیشه

8417:1377.(

اسم محلی است در اصفهان از یک سمت جنب عمارت دولتی و از    :خانه چینی"

الدوله،  صنیع("هاي دیگر پشت بازار مسگرها و میدان شاه واقع است طرف

2372:1368.(  

  

  تحقیق هاي یافته

  خانه چینی

. بري دارد شود که تزئینات گچی خاصی به نام تُنگ خانه به محلی گفته می چینی 

هاي گچی است که از زمان عباسیان در شهر سامرا و  اي از آذین بري گونه تزئینات تنگ"

. گردید و در دوره صفویه رشد و تکامل بسیاري یافت زمان ایلخانی و تیموري اجرا می

شده  ناهاي معاصر چون هتل عباسی اصفهان نیز از این شیوه بهره گرفتهدر ساخت ب

خانه آرامگاه شیخ صفی در شهر اردبیل و در کاخ  این آرایه در تاالر چینی. است

هاي ارامنه در شهر  خانه بازار قیصریه و برخی از خانه بهشت، شربت قاپو، هشت عالی
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ها را  بري این نوع از گچ"). 120:1390بیگ و سعادتی،  ولی("اصفهان به کار رفته است

گذاشتند و وقتی نوازندگان  به شکل ظروف و اشیاء مختلف در زوایاي متفاوت تاالر می

نمودند صداي آن در هیچ جاي دیگر قصر شنیده  در آن فضا شروع به نواختن می

ه عباس براي آنک شاه. شکست هاي ایجادشده صدا را درون اتاق می شد، زیرا حفره نمی

هاي دیگر قصر شنیده نشود از میهمانان ویژه خود  اش در مکان صداي مذاکرات محرمانه

نام "البته، ). 12:1398باشی و یحیایی انزهایی،  پنجه("کرد در این مکان پذیرایی می

اي از ظروف چینی نیست، به نظر  خانه صرفًا به معناي محل نگهداري مجموعه چینی

ت تزیینات یکپارچه و درخشانی است که مانند لعاب رسد این اسم به خاطر حال می

  ).29:1362گالدیري، ("کند خودنمایی می

  
  ).120:1390بیگ و سعادتی،  ولی(الدین  خانه بقعه شیخ صفی چینیبري  طرح تنگ -5عکس 
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  جهان اصفهان  قاپو در میدان نقش خانه عمارت عالی چینی-6عکس 

  ).12:1398باشی ویحیایی انزهایی،  پنجه(

  

هاي متفاوت دیگري  بندزن با نام چنانچه ذکر شد در منابع از استادکار چینی

بند یادشده  و طبق -ورش -کلوابند -گیر رخنه -شعاب -دوز کاسه -بند کاسه: همچون

بندزن یا کلوابند چینی. است
1

هنرمندي است که ظروف شکسته چینی مانند ) کَلوآبند(

دیده و  ظروف سفالی همچون خمره و قدح آسیبکاسه، بشقاب، قوري، گلدان و 

مرغ  ساز حاصل از سفیده تخم وسیله مواد دست نمود و باظرافت به شکسته را تعمیر می

به یکدیگر  2)مرغ و آهک است چسب سنتی که مخلوطی از سفیده تخم(و آهک 

بندي  و در بعضی از موارد ظروفی مانند قوري را ترك. زد چسباند و بست می می

صورت طوق بر گردن و کف  را به) معموًال از جنس آهن(او ابتدا سیمی فلزي . کندمی

شده از جنس حلبی که طول آن بستگی به ارتفاع  اندازد و تعدادي نوار بریده قوري می

                                               
1. kalvAband

اي است که به مقدار و میزان چسب مورد  مرغ در تهیه چسب سنتی به گونه نسبت استفاده آهک و سفیده تخم-2

یند تا جایی که محصول اصـطالحاً حالـت   نما مرغ اضافه و مدام مخلوط می نیاز پودر آهک نرم را به سفیده تخم

  .عسلی به خود بگیرد



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   444

  

متر باشد را به طوق باالي ظرف و کف ظرف وصل  ظرف و عرض آن نیم سانتی

در بعضی موارد یک عدد طوق را بر قسمت . چیند نماید و اضافات آن را با قیچی می می

لوله قوري و یک طوق در کف ظروف و طوق دیگر نیز در قسمت لبه ظروف کار 

. چکش، سندان، انبردست و قیچی است: ابزار مورد استفاده در این شغل شامل. کند می

در دادند و  گرد بودند و دائمًا محل کار خود را تغییر می ها معموًال دوره بندزن چینی

اي و چرخشی استقراریافته و به انجام  صورت دوره محالت و روستاهاي مختلف به

هاي دیگري  بندزنی مهارت البته این استادکاران عالوه بر هنر چینی. پرداختند خدمات می

و تیز ) تعمیر ظروف فلزي و سماور(کاري ظروف فلزي و دواتگري  همچون لحیم

گر و گنگوکار نیز  بندزن، چیالن از منابع به چینیدر بعضی . کردن چاقو و قیچی داشتند

  .اند گفته

  

  بندزنی ابزار و روش کار در چینی

)بندي اصطالح سرهم(تمیز کردن و در کنار هم قرار دادن اجزاء شکسته ظرف .1

زدن سوراخ در دو طرف خط شکست براي قرارگیري بست : کاري سوراخ.2

)يکار اصطالح الماس کاري یا مته. (فلزي در آن

شده و جا  آماده کردن بست فلزي متناسب با فاصله دو سوراخ زده: بست زدن.3

)اصطالح کوك زدن یا کلوا کردن. (زدن بست در سر جاي خود و محکم کردن آن

عنوان چسب و بتونه  مرغ به تهیه مخلوط آهک و سفیده تخم: چسب زدن.4

)کاري ا بتونهاصطالح چسب کاري ی. (شده نمودن و چسباندن اجزاء با چسب تهیه

بندي  دیده با ترك بخشی مضاعف ظروف آسیب شامل استحکام: مراحل تکمیلی.5

  )کشی اصطالح ترك. (و فنون تکمیلی

  :بندزنی در سه حوزه کاربرد دارد چینی

مرمت ظروف چینی مانند قوري، کاسه و بشقاب.1
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مانند خمره، قدح و تشت سفالی) لعاب بی -دار لعاب(مرمت ظروف سفالی .2

  هاي روشنایی نفتی اي مانند پایه چراغ ظروف شیشهمرمت .3

عمده اختالف کار درترمیم موارد مذکور در ابعاد کار، فن تعمیر، ابزار و مواد است 

. کردند و براي مرمت هرکدام از موارد از ابزار و تکنیک و مصالح خاصی استفاده می

اري، چکش، سندان و ک ساز و شامل ابزار سوراخ ابزار کار در این حرفه ساده و دست

جهت بریدن ) قیچی مسگري(بري  جهت ساخت بست و قیچی ورق) گاز انبر(انبر 

کاري براي  ابزار سوراخ. بندي نمودن ظروف است نوارهاي فلزي باریک براي ترك

کاري در ظروف  ظروف چینی و سفال متفاوت بود و عالوه بر تفاوت در فرایند سوراخ

شد و براي ظروف  ردید که از حجره جواهرفروشی تهیه میگ چینی از الماس استفاده می

شود  دیده بود و توسط آهنگر ساخته می ساز که از جنس فوالد آب سفالی از مته دست

.گردید استفاده می

شمسی ساکن محله  1334متولد سال ) شوندگان از مصاحبه(استاد حسن زمانی 

تجربه کاري در این حرفه، از سال سابقه و  50شهر استان اصفهان با  خیزان خمینی

بندزنی  پدر، پدربزرگ و عموهایش نیز در حرفه چینی. معدود بازماندگان این هنر است

او در این روزها در محالت قدیمی و بازارهاي روز . اند گري فعالیت داشته و دوات

پردازد و هر روز خود را در قسمتی از شهر  حاضر و به ارائه خدمات مختلف مذکور می

دانند که فالن روز او را در کجا  گذراند و مردم هر محل یا منطقه می ا مناطق اطراف میی

آباد، روزي در  بازار، روز دیگر در محله جوي توان یافت؛ روزي در دوشنبه می

صورت چرخشی در  قهدریجان و روزهایی نیز در خانه؛ بر همین اساس ایام هفته را به

  .حال کار است

رسد،  بندزن می وقتی ظرفی شکسته و به دست چینی: بان استادشرح روش کار از ز

وکاستی نداشته باشد و چنانچه جزئی از آن مفقود  شود که کم ابتدا اجزاء آن بررسی می

استفاده نباشد از قطعات ظروف شکسته دیگر و غیرقابل  واسطه خرد شدن قابل و یا به

در ابتدا قطعات تمیز و . شودبندزن نزد خود دارد جایگزین آن می مرمت که چینی
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. شوند طور موقت به یکدیگر چسبانده می شسته و پس از خشک شدن قطعات به

هاي کاغذ و چسب سریش گیاهی که  هاي کاغذي که از تکه معموًال این کار با چسب

شود و پس از بند زدن با شسته شدن با آب برطرف  صورت موقت استفاده می به

گردد و  ورعسل جهت اتصال موقت و تکمیل ظرف استفاده میگردد و یا از موم زنب می

  .شود وکاست با قطعات جایگزین تکمیل می در صورت کم. شوند قطعات بازچینی می

که قطعات ظرف هر یک در سر جاي خود قرار گرفت و شکل اصلی  پس از آن

در عملیات . ها است ظرف نمایان گردید، نوبت سوراخ زدن در دو سوي محل ترك

شود، بلکه عمق  صورت کامل سوراخ نمی کاري ظروف چینی و سفالی ظرف به راخسو

طور کامل در آن قرار گیرد؛ معموالً  اي است که زبانه بست فلزي به اندازه سوراخ فقط به

بسته به نوع و درصد آسیب و . ها برابر نصف ضخامت ظروف است عمق این سوراخ

هاي فلزي که اندازه آن  کاري بست ت سوراخزمان یا بعد از اتمام عملیا شکستگی، هم

گیرد و  بسته به فاصله بین دو سوراخ طرفین ترك است، آماده و در جاي خود قرار می

هاي فلزي، درزها و  کاري و اتصال قطعات با بست نهایتاً پس از اتمام کار سوراخ

سنتی دیده توسط چسب  هاي آسیب ها و بخش ها و فضاهاي ایجادشده زیر بست سوراخ

مرغ و  شود و معموًال مخلوطی از سفیده تخم بندزن آماده می که توسط استادکار چینی

شود و با خشک شدن چسب، کار مرمت  پودر آهک نرم است، پرشده و پوشش داده می

  .یابد پایان می
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  بندزن و داوتگر  استاد حسن زمانی، چینی-7عکس 

  ).شهر اصفهان ینیبازار خم دوشنبه: 1399نگارندگان، تابستان (

  

  )بندي اصطالح سرهم(دیده  آوري قطعات و اجزاء ظرف آسیب جمع.1

دیده تنها دچار ترك شده و اجزاء از یکدیگر جدا  گاهی ظرف چینی آسیب

گردند و روند اجراي  اند، شامل این مرحله نمی ظروفی که تنها ترك خورده. شوند نمی

اما ظروفی که به قطعات متعدد . ودش کاري شروع می ها از مرحله سوراخ تعمیر آن

رسند و پس از کنترل  بندزن می که به دست استادکار چینی اند، بعد از آن شده تقسیم

استفاده  ها مفقود و یا غیر قابل وکاستی داشته باشد و جزئی از آن قطعات، چنانکه کم

ن قطعه بندزن از قطعات ظروف شکسته دیگر که نزد خود دارد، جایگزین آ باشد، چینی

  .نماید کند و اجزاء ظرف را تکمیل می می
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  کاغذي  اتصال موقت قطعات شکسته شده با چسب-8عکس 

  .)کارگاه شخصی نگارنده: 1399نگارندگان، تابستان (

  

ها باشد  شوند و چنانچه آلودگی بر سطوح آن در ادامه کار اجزاء تمیز و شسته می

صورت موقت در کنار همدیگر  ها را به پس از خشک شدن قطعات آن. گردد برطرف می

این . گردد و هر جزء را در سر جاي خود قرار داده و شکل و ظاهر اولیه ظرف احیاء می

هاي کاغذ و  هاي کاغذي که از تکه هاي موقت همچون چسب دهنده کار معموالً با اتصال

 -صورت بست موقت به-چسب سریش گیاهی و یا به کمک نخ، ریسمان و یا کش 

بندزن جهت قرارگیري موقت اجزاء در  در این مرحله بنا به تجربه چینی. گردد نجام میا

کنار یکدیگر ممکن است از موم زنبورعسل و یا سریشم گیاهی نیز استفاده شود؛ که 

پس از بند زدن و مستحکم شدن نسبی ظرف و قبل از چسب زدن و بتونه کردن، 

شوند و یا با شستن با آب  قت، حذف میمصالح و مواد به کار رفته جهت اتصال مو

  .شود برطرف می
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  )کاري اصطالح الماس کاري و مته(کاري  سوراخ.2

هاي شکستگی که به هم  این عملیات زدن سوراخ در دو طرف ترك یا محل

فاصله بین دو سوراخ متناسب با اندازه بست فلزي است که بعداً . چسبانده شده است

کاري توسط ابزار سنتی نخ و کمان و میله  یند سوراخفرا. روي آن قرار خواهد گرفت

کاري جا گرفته است و تکه  چوبی که در سر آن قیف برنجی نگهدارندة الماس سوراخ

چوب دایره شکل که در مرکز آن فرورفتگی ایجادشده است و معموًال از پوسته چوبی 

شده و به آن کپه نارگیل ساخته می
1

نخ کمان را یک دور  .شد گفتند انجام می می) کپِه(

پیچیدند و الماس سر قیف برنجی را در محل  به دور قلم چوبی حامل قیف برنجی می

با حرکت . داشتند سوراخ و کپه را در طرف دیگر قلم چوبی قرار داده و با دست نگه می

گردد و سبب  کمان به سمت عقب و جلو یک حرکت دورانی در قلم چوبی ایجاد می

قطر سوراخ . شود روي سطح چینی شده و سوراخ ایجاد می گردش دورانی الماس

. گردید بستگی به ابعاد الماس داشته و عمق سوراخ متناسب باضخامت چینی کنترل می

. شد و عمق آن در حدود نصف ضخامت ظرف بود طور کامل انجام نمی این سوراخ به

  محل. هاي کوچک فلزي است شده محل قرارگیري بستهاي ایجاد سوراخ

ها بستگی به نوع شکستگی داشته و  شود و فاصله بین بست هاي که زده می سوراخ

بایست عمود بر خط ترك یا  که بست می در هر ظرف متفاوت است؛ اما نکته مهم این

  .شکستگی باشد

بندزن از  ترین ابزار در دسترس چینی عنوان اصلی به) کاري ابزار سوراخ(کمان "

  :شده است هاي زیر تشکیل قسمت

که در ) شبیه مدادهاي امروزي(اي قیفی شکل از جنس برنج  وسیله:قیف برنجی -

  .شود قسمت انتهایی آن، الماس جاسازي می

                                               
1. kapeh
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هاي  اندازه یک دانه کریستال شکر، از مغازه هاي ریز به الماس:الماس -

  .شد شد و در قسمت انتهایی نوك قیف برنجی جاسازي می جواهرفروشی تهیه می

متر و  سانتی 30این چوب به طول تقریبی : نازك از جنس درخت بیدتکه چوب  -

  .متر و حالت فنري دارد قطر تقریبی یک سانتی

دوزي به قسمت قیفی  وسیله نخ لحاف تکه چوب درخت بید به:دوزي نخ لحاف -

  ).14و 13:1387مردانه، ("گشت شکل متصل می

  

  
  بندزنی  اده در هنر چینیکاري مورد استف ابزار سوراخجزئیات و  -9عکس 

  ).1399اتود، طراحی و تنظیم نگارندگان، تابستان (

  

  
  بندزنی  کاري مورد استفاده در هنر چینی ابزار سوراخ-10عکس 

).مجموعه شخصی نگارنده: 1399نگارندگان، تابستان (



  

  

  

  

451   |  بندزنی، آرامی و مؤذن نگرشی بر حرفه سنتی چینی

  کاري  نمایش فرآیند سوراخ -11عکس 

  ).1399اتود، طراحی و تنظیم نگارندگان، تابستان (

  

  
  زدن سوراخ جهت قرارگیري بست -12عکس 

  ).شهر اصفهان آباد، خمینی محله جوي: 1399نگارندگان، تابستان (
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  کاري قوري شکسته  بندزن در حال سوراخ استادکار چینی-13عکس 

  ).شهر اصفهان آباد، خمینی محله جوي: 1399نگارندگان، تابستان (

  

)اي کردناصطالح کوك زدن یا کلو(زدن  بست.3

. کاري نوبت بند زدن آن است پس از عملیات سوراخ: نحوه ساخت و اتصال بست

شده  هاي از پیش تعیین ها در محل هاي فلزي و جاگذاري آن این فرایند با ساخت بست

  :شود براي انجام این کار از ابزار زیر استفاده می. شود انجام می

متر که این  میلی 5/1تا  1ود هاي آهنی نازك به ضخامت حد مفتول:مفتول -"

کوبند تا  ها را روي سندان با چکش می اندازه مناسب چیده و سپس مفتول ها را به مفتول

  .مسطح و براي کوك یا بند زدن آماده شوند

  :شد هاي حرفه مسگري در کار بندزنی براي دو منظور استفاده می از سندان: سندان - 

کشوسیله چ کوبیدن مفتول در روي آن به  

ریز قوري از  ویژه دهانه آب هایی از قوري شکسته به درست کردن قسمت

  جنس برنج



  

  

  

  

453   |  بندزنی، آرامی و مؤذن نگرشی بر حرفه سنتی چینی

  :شد چکش معمولی کوچک که براي دو منظور استفاده می -

کوبیدن و پهن کردن مفتول بر روي سندان  

15و  14:1387مردانه، ("کوبیدن بند یا کوك در قسمت بندخورده.(

  

  
  لزي سازي بست ف مراحل آماده -14عکس 

  ).1399اتود، طراحی و تنظیم نگارندگان، تابستان (

  

  
عکس و تنظیم نگارندگان، تابستان (بندزنی  ابزار و وسایل مورد استفاده در هنر چینی -15عکس 

  ).شهر اصفهان بازار خمینی دوشنبه: 1399
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هاي  البته بست. شد از جنس آهن یا برنج بود بستی که براي بند زدن استفاده می

هاي آهن گالوانیزه،  پس از آمدن سیم. شود زدگی می در تماس با آب دچار زنگ آهنی

واسطه خاصیت  هاي برنجی به استفاده از مفتول. ها استفاده شد بیشتر از این جنس مفتول

قطر این . زدگی جاذبه بیشتري دارد ارتجاعی و رنگ زیبا و طالئی آن و عدم زنگ

متر در ظروف چینی تا  میلی 1دازه ظرف شکسته بین هاي مفتولی بسته به ابعاد و ان سیم

ابتدا سیم مفتولی گرد را . گردد ها و ظروف سفالی استفاده می متر در خمره میلی 5

اندازه دلخواه آن را  آورند و سپس به صورت تسمه درمی وسیله چکش و سندان به به

. ل حرف ب درآیدنمایند تا به شک چیده و متناسب با عمق سوراخ دو سر آن را خم می

که بست پس از جاسازي در  درجه، به دلیل آن 90ایجاد زائده و خمش با زاویه بیشتر از 

سادگی از جاي خود خارج نشود،  شده به مکان مورد نظر و پر کردن آن با چسب ساخته

ها، نوبت  ها و جاگذاري بست پس از زدن سوراخ. فنی مهم در این بخش از کار است

ها و فضاي  ظرف شکسته و پر کردن فضاي خالی بین بست و سوراخچسباندن نهایی 

  .شده استها و اجزاء جدا خالی احتمالی بین ترك

  

  
  ).شهر اصفهان آباد خمینی محله جوي: 1399نگارندگان، تابستان (سازي بست  آماده-16عکس 
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گالري : 1399نگارندگان، تابستان (شده است  کاسه قدیمی که با بست زدن مرمت -17عکس 

  ).جهان اصفهان، سراي هنرمندان اسپادانا جات مهدي نیکخواه، میدان نقش عتیقه

  

  )کاري اصطالح بتونه(چسب زدن .4

  هاي سنتی انواع و نحوه تهیه مالت چسب

توان در دو دسته اصلی، چسب با منشاء حیوانی و با منشاء  هاي سنتی را می چسب

  :اند از بندي نمود که عبارت گیاهی تقسیم

سریشُم معمولی، سریشم ماهی، چسب پوست : هاي حیوانی مانند چسب. الف"

  .مرغ با آهک، چسب آلبومین خون، گلوتن و کازئین خرگوش، چسب سفیده تخم

سریش، شواز، کتیرا، صمغ عربی، گلوتن و نشاسته، : هاي گیاهی مانند چسب.ب

  ).15:1387مردانه، ("عصاره ریوند از ریشه گیاه ریواس

باشد که از نسج متصل به پوست،  هاي حیوانی می یشُم ازجمله چسبسر"

چسب (سریشم پوست . اند شده ساخته) پلی آمید(استخوان سایر نسج، از پروئین 

سریشم پوست چه در حالت . کنند را از پوست خام گاو و گوسفند تهیه می) پارشمن

سریشم . مولکولی استژل و چه در حالت فیلم داراي بیشترین دوام و باالترین وزن 

سریشم ماهی را از پوست یا باله . آورند استخوان را از اغلب حیوانات اهلی به دست می
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سریشم در آب سرد حل . ژالتین، شکل خالص سریشم است. کنند شناي ماهی تهیه می

درجه و  60با اعمال حرارت، ژل سریشم ماهی در . کند شود و تولید ژل سریشم می می

طور  از محلول سریشم به. شود گراد حل می درجه سانتی 50-30انی در ژل سریشم حیو

بخشی اشیاي عاج، استخوان و همچنین سفال و چینی  عمده براي چسباندن و استحکام

به افرادي که در تهیه و تولید ).154و  153:1378چارلزولسن، ("شده است  استفاده

عموًال عرضه سریشم در مغازه و م. گویند میپز  سریشُماند  سریشم فعالیت داشته

براي تهیه سریشم استخوان، . گیرد فروشی صورت می هاي عطاري و یا رنگ حجره

هاي  هاي قصابی، فروشگاه استخوان و پسماند باقیمانده از الشه حیوانات اهلی از مغازه

هاي بزرگ به همراه مقداري آب  آوري و در پاتیل ها جمع پزي مرغ و ماهی و کله

ها در آب حل گردیده و مواد  دهند، تا جایی که نسج موجود در استخوان میحرارت 

ور هستند منتقل  ها خارج و به آب جوشی که در داخل آن غوطه پروتئینی موجود در آن

پس از طی این فرایند مواد موجود در پاتیل را از صافی عبور داده و مایع . گردد

پس از سرد شدن، مایع موجود . زندری شده را درون ظروفی مانند سینی می حاصل

ها را زیر نور خورشید و یا تحت حرارت  آید و در فرآیند نهایی آن صورت ژل درمی به

قبل از استفاده . دهند تا رطوبت خود را از دست بدهد و جامد گردد غیرمستقیم قرار می

داري آب شده، مقدار مورد نیاز از آن را در ظرفی به همراه مق از سریشم حیوانی خشک

روي حرارت مالیمی غیرمستقیم که معموًال در ظروف دو جداره این کار صورت 

گیرد که در بین دو ظرف آب گرم بوده و از حرارت حاصل از بخارآن سریشم جامد  می

از سریشم حیوانی جهت . اصطالح عسلی گردد موجود درآب ظرف دوم حل شود و به

جهت چسباندن ورقه خاتم روي سطح  کاري سنتی چسباندن قطعات چوب و در خاتم

الزم به . گردید هاي سنتی نیز استفاده می چوب و نیز آهار دادن نخ جهت بافت پارچه

ها و مواد باقیمانده از فرآیند مذکور پس از خشک شدن آسیاب  ذکر است استخوان

  .رود هاي غذایی براي دام و طیور به شمار می ترین مکمل گردد و یکی از مهم می
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وسیله ذوب و تخلیص کندوهاي زنبورعسل به  موم زنبور را به: م زنبورعسلمو"

ها، استرها و اسیدهاي  اي است از هیدروکربن این ماده مخلوط پیچیده. آورند دست می

ولی با باال . شود ها، اندکی حل می موم زنبور در تعداد محدودي از حالل. چرب آزاد

  ).162:همان("شودرفتن حرارت میزان انحالل آن بیشتر می

  ها و خمیرهاي بندزنی چسب

هاي گیاهی یا حیوانی  بندي معموالً از پروتئین در فرآیند تهیه چسب یا مالت آب

بندزن و در همان زمان  ها توسط خود استادکار چینی گونه از چسب این. گردد استفاده می

از زمان اندکی دیگر گردد، چراکه اضافه آن بعد  مورد نیاز و به مقدار الزم آماده می

هاي سنتی  البته امروزه ازجمله صنایع فعال در ساخت چسب. استفاده نخواهد بود قابل

سازي مهریز  توان صنایع سریشم کند، می هاي حیوانی و گیاهی استفاده می که از پروتئین

بنا به گفته استاد حسن زمانی جهت تهیه چسب از شیر بز، سفیده . یزد را نام برد

هاي گیاهی مانند انواع نشاسته حاصل از حبوبات و  غ، سریشم حیوانی و پروتئینمر تخم

بندزنی چسب  ترین چسب در چینی ترین و پرمصرف معروف". گردید صمغ استفاده می

مرغ آمیخته با مقداري آهک نرم بوده که معروف به زامیشکه  حیوانی شامل سفیده تخم

ها به پنجره نیز به کار  ها و الصاق آن عمارتهاي  که این ماده در نگهداري شیشه. است

اندازه موردنیاز در ظرفی ریخته و پودر  مرغ را به سفیده تخم). 15:1387مردانه، ("رود می

نمایند، تا جاي که غلظتی مانند  آهک شکفته را به آن اضافه و مرتبًا آن را مخلوط می

ترین ارکان  یکی از مهم. ندگوی غلظت عسل به خود بگیرد که اصطالحاً به آن عسلی می

بندزنی شیوه اتصال قطعات جدا شده از یک ظرف به یکدیگر است؛  کار در حرفه چینی

که در چسباندن ظرف و اشیاء شکسته از موادي استفاده گردد که دوام و بقاء  طوري به

با . شده را در مقابل رطوبت و بعضاً رطوبت همراه با حرارت حفظ کند ظروف مرمت

ه اینکه معموًال ظروف مذکور پس از مرمت همواره با آب و رطوبت سروکار توجه ب

دهنده چسب مورد استفاده، آهک است؛ به دلیل  ترین عناصر تشکیل دارند، یکی از مهم
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تنها خاصیت خود را از دست  شده با آهک در برابر رطوبت نه که چسب یا مالت تهیه آن

بندي و پر کردن فضاهاي خالی و  جهت آب لذا. شود تر هم می دهد، بلکه مقاوم نمی

نرم و الک شده  1آهک شکفتهگونه ظروف در تهیه چسب مورد نیاز از  چسباندن این

  ).1399بندزنی، تابستان  استخراج از مصاحبه با اساتید حرفه چینی(شود  استفاده می

 در بعضی موارد ظرف بست زده را قبل از آنکه با چسب بچسبانند و بتونه کنند،

ها، آن را درون شیر بز قرار  پس از قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر و قرار دادن بست

مالیدند؛ این عمل موجب جوش  ها می ها و شکستگی دادند و یا شیر بز در محل ترك می

هاي  پس از آماده شدن چسب، درزها و حفره. شد خوردن ملکولی بین اجزاء شکسته می

ها را با  هاي ایجادشده و فضاي اطراف بست سوراخاحتمالی و همچنین فضاي بین 

گذارند تا  نمایند و پس از آن ظرف را کنار می وسیله انگشت سبابه پر می چسب به

  ).همان(فرآیند خشک شدن چسب سپري شود 

هاي نفتی  اي چراغ هاي شیشه ذکر است جهت چسباندن پایه نکته دیگري که قابل

گرفت؛ زاغ و نبات را در ظرفی به همراه  رار مینوع دیگري از چسب مورد استفاده ق

آمده به غلظت عسل  دست جوشانیدند تا جایی که مایع به کردند و می کمی آب، گرم می

  ).همان(نمودند  اي جدا شده استفاده می برسد و سپس براي چسباندن اجزاي شیشه

  

                                               
. دهـد  شده با آب رخ می آهک پخته نوعی تغییر شیمیایی است که در صورت ترکیب سنگآهکشکفته شدن-1

  .این نوع آهک داراي پایداري مناسبی بوده و داراي رنگ سفید و حالت پودري است
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ظروف چینی و سفال فرآیند تهیه پودر نرم آهک براي تهیه چسب سنتی جهت مرمت  -18عکس 

  ).اصفهان کارگاه شخصی نگارندگان: 1399عکس و تنظیم نگارندگان، تابستان (

  

  )اصطالح ترك کشی(ظروف و مراحل تکمیلی  1بندي تَرك.5

گرفته به کار بردن عناصر فلزي  یکی از کارهاي دیگري که در این هنر انجام می

  .بندزنی بود بخشی و تکمیل فرایند چینی جهت استحکام

رفت و  ترین مراحل تکمیلی چینی بند زدن به شمار می بندي ظروف از مهم ترك

دار استفاده  طورکلی براي ظروف شکم بیشتر در ظروفی مانند گلدان و قوري و به

به گفته استاد مرتضی اصالنی. شود می
2

بندي قوري، حلقه کردن سیم  اولین مرحله ترك 

                                               
1. tarkbandi

شمسی ساکن منطقه طوقچی اصفهان که در انـواع   1349متولد ) شوندگان از مصاحبه(صالنی استاد مرتضی ا-2

هاي مختلف، همچـون سـاخت    استاد اکنون در منزل خود مشغول به فعالیت در زمینه. جوشکاري تخصص دارد

کاري، منقل فوالدي، زنجیر یزدي فوالدي براي مصارفی چون آویز و لوستر، زنجیر کشکول و زنجیرهـاي سـوار  
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اندازه محیط باالي ظرف و  له یک مفتول بهدر این مرح. براي باال و پائین ظرف است

نمایند و آن را در سر جاي خود  اندازه محیط پایین ظرف انتخاب می یک مفتول به

هاي مختلف بنا به سلیقه  صورت حلقه دایره قرار داده و دو سر مفتول را به روش به

ست که هاي نازك فلزي ا مرحله بعدي اجراي تسمه. کنند هنرمند پیچانده و محکم می

هاي باال و  ها در مفتول گیرد و ابتدا و انتهاي این تسمه بین مفتول باال و پائین قرار می

متر و  میلی 7تا  5ها بین  معموًال پهناي این تسمه. شوند پائین چفت و محکم می

دار استفاده  هاي حلبی لعاب که بیشتر از ورق. متر است ها کمتر از نیم میلی ضخامت آن

  .گردد می

  

  
  بندي  شده با اجراي فن ترك قوري مرمت-19عکس 

  ).مجموعه شخصی نگارنده: 1399نگارندگان، تابستان (

  

                                                                                                             
بندزنی  هاي فوالدي هستند و همچنین در حرفه چینی هاي زورخانه، قفل براي جار و لوستر و زنگ) مدبِر(هرزگرد 

  .یابد بندي معموالً از باالي ظرف شروع و در پایین آن خاتمه می بنا به تجربیات ایشان ترك. مهارت دارند
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  بندي بر روي قوري چینی  مراحل انجام ترك -20عکس 

  ).1399اتود، طراحی و تنظیم نگارندگان، تابستان (

  

  
  بندي شده مربوط به دوره صفوي  گلدان سفالی ترك -21عکس 

  ).جهان اصفهان جات مهدي نیکخواه، میدان نقش گالري عتیقه: 1399، تابستان نگارندگان(
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که این ظروف جهت شستشو با رطوبت و آب سروکار داشتند و  ازآنجایی

هاي برنجی نازك و  زدند، در کارهاي مرغوب از ورق مرورزمان عناصر آهنی زنگ می به

داد البته در  ی به ظروف میاش زیبایی خاص واسطه رنگ طالئی شد که به استفاده می

ها  تعداد این ترکه. گردید هایی از جنس نقره نیز استفاده می کارهاي نفیس و خاص ورق

در آخر اطراف . شود متناسب با قطر میانه ظرف و بنا به سلیقه هنرمند انتخاب می

هاي باریک را با چسب حاصل از  هاي باال و پایین ظرف و نوارها یا همان ورقه مفتول

ازجمله کارهاي دیگري . گردد مرغ و آهک پر و بتونه نموده و کار تمام می سفیده تخم

که در صورت شکستن آبریز یا سر لوله قوري و بعضًا براي جلوگیري از آسیب دیدن 

گرفت؛ به این صورت که یک ورق برنجی یا آهنی را  آن و یا زیبا نمودن آن انجام می

قیچی و سوهان شکل دلخواه که همان فرم سر لوله آورند و با  صورت لوله درمی به

که دو سر آن را به یکدیگر متصل و درگیر  دادند و پس از آن قوري بود را به آن می

شده به سر لوله قوري چسبانده و بتونه  نمودند و آن را با همان مالت چسب تهیه می

  ).1399تان بندزنی، تابس استخراج از مصاحبه با اساتید حرفه چینی(کردند  می

  

  مرمت ظروف سفالی

توجه این ظروف، روش کار و ابزار و  واسطه حجیم بودن و ضخامت قابل به

کاري با ابزاري متفاوت  سوراخ. مصالح متفاوت از کار بر روي ظروف چینی است

وبرگشت افقی به  گرفت، با این تفاوت که در ابزار کمان حرکت رفت صورت می

شود،  کاري که براي سفال استفاده می ، اما در ابزار سوراخگردد حرکت دورانی تبدیل می

با توجه به . گردد صورت عمودي به حرکت دورانی تبدیل می وبرگشت به حرکت رفت

صورت ترك است و تمامی  ابعاد و نوع کاربرد این ظروف، معموًال آسیب وارده به

ن قطعات و کنار پس از تمیز کرد. گردد بندزنی انجام می مراحل همچون مرمت چینی

شده و پس از آن  کاري با ابزار مخصوص انجام ها عملیات سوراخ یکدیگر قرار دادن آن

  .گردد هاي مورد نیاز آماده و بروي کار نصب می بست
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  ).1399اتود، طراحی و تنظیم نگارندگان، تابستان (کاري ظروف سفالی  ابزار سوراخ-22عکس 

  

  
  کاري  سوراخنوع دیگري از ابزار  -23عکس 

  ).مجموعه شخصی نگارنده: 1399نگارندگان، تابستان (
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هاي دارهاي قالی یا  هاي استاد حسن زمانی در ساخت بست، از مفتول بنا به گفته

صورت تسمه  گردید؛ که ابتدا به کمک چکش بروي سندان به هاي آهنی استفاده می سیخ

گردید  هاي آن خم می ست آماده و لبهها ب اندازه بین سوراخ شد و با توجه به درآورده می

اصطالح در  ها قرار گیرد و به و زاویه خمش آن در حدي بود که با فشار داخل سوراخ

  .ها چفت شود سوراخ

خصوص با ابعاد بزرگ فرایند چسباندن نیز کمی  در مرمت ظروف سفالی به

حصل را براي متفاوت بود؛ در ابتدا پنبه را ریزریز نموده و در شیر بز ریخته و ما

کاري و  پس از انجام سوراخ. نمودند چسباندن اولیه خمره و قدح و مانند آن استفاده می

ها و فضاي  مرغ و آهک را به روي ترك زنی، مالت یا چسب سفیده تخم عملیات بست

ها را  کردند تا جایی که تمام آن مالیدند و آنها را پر می ها می ها و بست خالی بین سوراخ

در مرمت ظروف سفالی از . ماند داد و سوراخ یا ترکی بدون چسب باقی نمی یپوشش م

مصالح سنتی همچون سریشم حیوانی و سریشم ماهی نیز جهت تهیه چسب به همراه 

  .شد بندي استفاده می بندي و عایق آهک براي آب
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  هاي سفالی بندزده شده  هایی از ظروف و خمره عکس -24عکس 

  )جهان اصفهان میرزا و چهارسوق مسعود، میدان نقش چایخانه خواجه چاه حاج: 1399ن نگارندگان، تابستا(

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي  شناسی، داراي ارزش هاي تاریخی، هنري و زیبایی آثار تاریخی عالوه بر ارزش

گرفته در دانش چند  هاي اصیل و ماندگار شکل این آثار یادآور سنت. معنوي نیز هستند

ها  حفاظت از این آثار و تعمیر آن. هاي متنوع ایران هستند حوه زیست در بومهزارساله ن
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. اند ها را شکل داده باید هماهنگ و برخواسته از دل فنون و مصالح اصیلی باشد که آن

اند، که  اي در هنرهاي ایرانی به وجود آمده و رشد یافته در همین راستا صنایع سنتی

ها، خود آن صنعت و دانش وابسته به آن، گویاي  نعالوه بر اهمیت محصول نهایی آ

. نظام خلقت است چگونگی تعامل انسان ایرانی با محیط پیرامون و دیدگاه او به

زیستی، استفاده بهینه از آنچه موجود و حاصل تالش گذشتگان است، عدم  ساده

 ها گذشته و گرایی، توجه به وجوه معنوي جاري در اشیائی که عمري بر آن مصرف

شوند؛  ها محسوب می اند و یادگاري از آن انسان توسط پیشینیان مورد استفاده قرار گرفته

عمربخشی مجدد به ظروف چینی و سفالی یکی . هاي این فرهنگ غنی هستند شاخصه

از این صنایع است و وسایلی را که داراي کاربري مستمر در زندگی انسان هستند و بر 

اند، را به  تنوع و یادآور خاطرات فراوان گذشتگانهمین اساس داراي بار معنوي م

ساز، مصالح طبیعی و فنونی که باعث  ابزارهاي ساده و دست. گرداند چرخه حیات برمی

شوند محصول نهایی تعمیر، معمر به نظر آید و همین مسئله نیز بر وجاهت و جذبه  می

ا بازخوانی فنون این هنر که ب. کند افزاید؛ این هنر ساده را الیق ماندگاري می آن می

توان ظروف  اند، می حاصل تجربیات مستمر گذشتگان است که در طول زمان کامل شده

هاي مادي و معنوي هستند و با تکیه بر فنون بومی و  چینی و سفالی که حامل ارزش

ترین  اند، را به هماهنگ گرفته استفاده از مواد و مصالح طبیعی ساده و در دسترس شکل

بندزنی سعی بر آن است که با ابزار  در هنر چینی. ممکن با وضع اصیل مرمت کرد شکل

گردید و مواد و مصالح  ها توسط خود هنرمند تهیه و ساخته می ساز، که بیشتر آن دست

هاي  بومی بسیار ساده و ابتدائی بسیاري از ظروف قدیمی و سنتی را مرمت نمود تا سال

کاربردهاي معمولی خود یادآور بسیاري از خاطرات متمادي حیات یابد و عالوه بر 

فرد ایران را در خود  هاي منحصربه گذشتگان و فنون و شگردهاي خاص زیست در بوم

  .به یادگار گذاشته باشد
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، )1396. (صفهانی، مهرداد؛ رستگار جزي، پرویز و قاسم پور راوندي، محسنآقا شریفیان ا-

هاي فقه و حقوق  فصلنامه پژوهش، »اي صناعات در فقه شیعه و متون صنفی اخالق حرفه«
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الدین محمد بلخی،  حلیل مثنوي جاللتفسیر و نقد و ت، )1373. (جعفري تبریزي، محمدتقی-

.نشر اسالمی، چاپ دوازدهم: ، تهران1جلد 

، ها و جالها چسب –هاي آلی حالل: مواد مورد استفاده در مرمت، )1378. (چارلزولسن، هوري-

  .نشر دانشگاه هنر، چاپ اول: ابوالفضل سمنانی و حمید فرهمند بروجنی، تهران: ترجمۀ

، سال دانش مرمت و میراث فرهنگی، »ظ و مرمت آثار سفالیحف«، )1387. (حدادي، محمد-

  .22- 1: 2چهارم، شماره 
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  .نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم: ، تهران12و جلد  6، جلد لغتنامه دهخدا، )1377. (اکبر دهخدا، علی- 
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  .دانشگاه تهران، چاپ اول
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