








































في طور  قرون  منذ  غني  ثقافي  تراث  وجود  ومع    
التقليدية  كالِحرف  بالفنون،  اليابان  تحتفل  التكوين، 
واالبتكارات الحديثة على حد سواء. تتجاوز هنا الفنون 
االستعراضية حواجز اللغة، ويمكن لرحلة إلى متحف 
عن  تبحث  كنت  إذا  والتاريخ.  الفن  في  تغمرك  أن 
تجربة ثقافية ال تُنسى، فإن اليابان تعج بالكثير لتقدمه. 
الحية،  الوطنية  الكنوز  من  لعدد  موطنًا  اليابان  تُعد 
والحفاظ  الفن  إلتقان  حياتهم  الذين كرسوا  والحرفيين 
عليه من أجل األجيال القادمة. تعّرف على التقاليد التي 
يحتفظ بها هؤالء الحرفيون عندما تقابلهم وتعّرف على 
مقدار العمل الذي يتم بذله عند تشكيل أبسط عنصر.. 
فهي تجربة ستعّزز تقديرك للفروقات البسيطة المتمثلة 

في ِحرفتهم. 3
صل

الف

الفصل 3 / التقليد والتراث

متحف أداتشي للفنون

متحف Bizen Osafune Japanese Sword Museum )بيزن أوسافوني للسيوف اليابانية(

استكشف منطقة نيشي-أوا

GINZAN ONSEN

Hanbe Garden )حديقة هانبى(

Historical Somaro Maiko Teahouse )مقهى سومارو مايكو التاريخي(

HOSOO TEXTILES

Iroha Nihon )إيروها نيهون( - اكتشف روح اليابان

Ise-Shima Fishing Village )قرية الصيد ايسي شيما(

Izumo Taisha Grand Shrine )مزار إيزومو تايشا الكبير(

متحف KAGA YUZEN )كاغا يوزين(

Kanazawa Geisha Performance )عرض كانازاوا غيشا(

مهرجان الخريف في كانوما

MUJYOAN

OKINAWA KARATE

Otaru Kihinkan )أوتارو كيهينكان(

Shinshoji Zen Museum and Gardens )متحف وحدائق شينشوجي ِزْن(

Sojiin in Koya-san )فندق سوجين في كويا سان(

TAMIYA RADEN

TENKU NO CHANOMA

Shikoku Ohenro Pilgrimage )رحلة حج شيكوكو هنرو(

Traditional Geiko Performance )عرض جيكو التقليدي(

TSUIKI COPPERWARE - GYOKUSENDO

ARITA تجارب فريدة في

Wajima Lacquerware )أدوات واجيما الخسبية المطلية(

مشاهدة تمرين مصارعة السومو

YOBANASHI SAHAN TEA CEREMONY

اإلقامة في القلعة

 التقليد 
والتراث
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الفصل 3 / التقليد والتراث

  يضم متحف أداتشي للفنون مجموعة تضم أكثر من 2,000 عمل فني ياباني، كما يضم حديقة يابانية حائزة 
على جوائز، ويتم الحفاظ عليها على مستوى الكمال الفني على مدار العام من جانب سبعة من البستانيين 

المقيمين. أشبه بالحديقة التي تتغير مع الفصول، يمكن للزوار االستمتاع بتناوب العروض.

متحف أداتشي للفنون

037

http://www.adachi-museum.or.jp/en/
320 Furukawa-cho, Yasugi-shi, Shimane

  تعود شهرة محافظة أوكاياما فيما يخص صناعة السيوف عالية الجودة إلى العصور القديمة، عندما كانت 
بزيارة  تفضل  العالم،  في  الساموراي  سيوف  مجموعات  أفضل  من  واحدة  على  للحصول  بيزن.  تُسمى 
متحف Bizen Osafune Japanese Sword، حيث يمكنك أيًضا مشاهدة صانعي السيوف أثناء عملهم، 

ويمكنك حتى طلب سيف مصنوع حسب الطلب.

 Bizen Osafune Japanese Sword Museum متحف
)بيزن أوسافوني للسيوف اليابانية(

038

https://www.okayama-japan.jp/en/spot/1073
966 Osafune, Osafune-cho, Setouchi-shi, Okayama

  يهيمن جبل تسوروجي على منطقة نيشي-أوا الجميلة في شيكوكو. اكتشف على منحدراته طرق متفاوتة 
منزل  تجربة  يمكنك  باإلقامة،  يتعلق  فيما  ساحرة.  وقرى  وشالالت  مائية  جداول  وجود  مع  الصعوبة، 
ريفي تقليدي مسقوف بالقش في قرية أوتشياي أو يمكنك اإلقامة في مزرعة واالستمتاع بتجربة الزراعة 

المستدامة.

استكشف منطقة نيشي-أوا

039

https://nishi-awa.jp/shokutonou/en/experience/
Miyoshi-shi, Tokushima

  ادخل إلى أرض العجائب ذات الينابيع الساخنة في Ginzan Onsen. توجد حمامات كبيرة في مركز 
المدينة، تذكرنا بفيلم المخرج هاياو ميازاكي Spirited Away )المخطوفة(. ويعود العديد منها إلى مطلع 
الغابة  مع  واضًحا  تناقًضا  البيضاء  المتينة  وجدرانها  المكشوفة  عوارضها  تقدم  حيث  العشرين،  القرن 

الخرسانية في طوكي

GINZAN ONSEN

040

http://www.ginzanonsen.jp/
Obanazawa-shi, Yamagata

Photo: Takemi Nishi
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  تقّدم Hanbe Garden )حديقة هانبي( نظرة ثاقبة على التقاليد القديمة للديانة الشنتوية. على أراضيها 
التوبياري، واستمتع  بأشكال  الُمزخرفة  الشالالت والبحيرات واألشجار  للغاية، شاهد  المشذبة بشكل جيد 
بوجبة يابانية من المكونات الموسمية ومأكوالت هيروشيما البحرية الطازجة، وانغمس في موسيقى الشنتو 

الحية وعرض للرقص.

Hanbe Garden )حديقة هانبى(

041

https://hanbe.jp/
8-12 Honura-cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima

  يمزج مقهى سومارو بين تاريخ ساكاتا الغني والتأثيرات الملموسة من كيوتو. من آثار الوقت الذي كانت 
فيه ساكاتا ميناًء صاخبًا، سومارو هو واحد من األماكن القليلة لمشاهدة عروض مايكو بانتظام خارج كيوتو. 
كما يوجد عروض غداء خاصة، حيث يمكنك االستمتاع بوجبات غداء األوبنتو )صناديق الطعام( الطازجة 

من األطعمة المحلية الشهية.

 Historical Somaro Maiko Teahouse 
)مقهى سومارو مايكو التاريخي(

042

https://www.somaro.net/englishhome
1-2-20 Hiyoshi-cho, Sakata-shi, Yamagata

  تأسس Hosoo عام 1688، وهو مصنع في كيوتو متخصص في حياكة المنسوجات واإلشراف على 
صناعة الكيمونو إلى جانب وضع خطط كبيرة لمنسوجات مقاطعة نيشيجين وثقافة الكيمونو. عندما تشتري 
الجودة تدعمها قرون  اليابانية عالية  الحرف  فإنك ال تحصل فقط على قطعة من   ،Hosoo أحد منتجات 

من التقاليد والفنون، ولكنك أيًضا تدعم مهمة Hosoo في تعزيز مستقبل الثقافة الحرفية اليابانية الغنية.

HOSOO TEXTILES

043

https://www.hosoo.co.jp/en/
412 Kakimoto-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 

  يقّدم Iroha Nihon )إيروها نيهون( وصوالً فريًدا إلى القلب الروحي لليابان، ويقّدم غرفًا خاصة في 
معبد ِزْن البوذي المغلق عادةً للجمهور. استمتع بالهدوء والعزلة في المعبد، حيث سيرشدك الرهبان للقيام 

بأنشطة متنوعة إلظهار فِكر الِزْن وممارساته.

Iroha Nihon )إيروها نيهون( - اكتشف روح اليابان

044

http://nf-iroha.jp/english/
Kyoto-shi, Kyoto

©IROHA NIHON -Experience the Soul of Japan-

somaro
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الفصل 3 / التقليد والتراث

  تشبه زيارة قرية الصيد هذه العودة بالزمن إلى الوراء. يمكن للزوار مقابلة غواصات “أما” الالتي يعتمدن 
على الغوص الحر في المحيط الهادئ منذ آالف السنين من أجل الحصول على اللؤلؤ وسرطان البحر وهدايا 
البحر األخرى. قم بجولة خاصة الكتشاف هذه الثقافة المحفوظة منذ فترة طويلة واستمتع بتناول وجبة من 

المأكوالت البحرية الطازجة في كوخ صيد تقليدي.

Ise-Shima Fishing Village )قرية الصيد ايسي شيما(

045

https://miescape.jp/en/
Ise-shi, Mie

  يُعد إيزومو تايشا أقدم وأهم مزار شنتوي في اليابان ، وهو يكرس أوكونينوشي، إله بناء األمة والزواج. 
في شهر نوفمبر من كل عام، يُقال إن آلهة الشنتو التي يبلغ عددها ثمانية ماليين إله تجتمع في إيزومو تايشا 

لعقد اجتماع، تاركة بقية اليابان بدون آلهة لمدة شهر.

 Izumo Taisha Grand Shrine 
)مزار إيزومو تايشا الكبير(

046

http://www.izumo-kankou.gr.jp/english/
195 Taisha-cho, Kizukihigashi, Izumo-shi, Shimane

  كانازاوا هي إحدى الجواهر الخفية في اليابان، حيث موطن إحدى أقوى العائالت في اليابان في فترة 
المحفوظة جيًدا  القديمة  المدينة  تجذبك  بالقطار.  بسهولة من طوكيو  إليها  الوصول  يمكن  ذلك  إيدو، ومع 
الستكشافها، ومع وجود الخبراء في “مغامرات كانزاوا”، يمكنك الحصول على جولة منّسقة ترّكز على 

اهتماماتك الخاصة.

متحف KAGA YUZEN )كاغا يوزين(

047

https://kanazawaadventures.com/
info@kanazawaadventures.com

Kanazawa-shi, Ishikawa

التقليدية والرقص  أداء األغاني  الغيشا بتسلية الضيوف من خالل  المقاهي في كانازاوا، تقوم  ثقافة    في 
وغيرها من المهارات المصقولة بدقة. إن األماكن الحصرية التي يؤدون فيها تكون مخصصة للمدعوين 

فقط، ولكن بالتعاون مع مدينة كانازاوا، تم تقديم فرصة نادرة للزوار للحجز لحضور عرض الغيشا.

 Kanazawa Geisha Performance 
)عرض كانازاوا غيشا(

048

https://business.form-mailer.jp/lp/25642e7277658
Kanazawa-shi, Ishikawa

Kanazawa City Tourism Association

Hall for sacred dances
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  يُعد مهرجان الخريف في كانوما أحد أروع األحداث في توتشيغي، حيث يجذب حوالي 300,000 شخص 
إلى مدينة كانوما في شهر أكتوبر من كل عام. يضم المهرجان 27 عربة ياتاي الكرنفالية )تعود 14 منها 
إلى فترة إيدو( والتي أصبحت منصات محمولة تحمل فنانين عبر المدينة إلجراء مبارزات موسيقية مع 

بعضهم البعض.

مهرجان الخريف في كانوما

049

https://visitkanuma.jp/
Kanuma-shi, Tochigi

  Otaru Kihinkan )أوتارو كيهينكان( هو نصب تذكاري للحرف اليدوية اليابانية والهندسة المعمارية في 
العشرينيات من القرن الماضي، وقد شيدته عائلة ثرية كانت تعمل في صيد األسماك. تعرض الفيال الُمحافظ 
عليها بمحبة وإخالص أعماالً خشبية مطلية، وخشب الورد المصنوع من قِبل المعجبين، وأبواب منزلقة مرسوم 
عليها يدويًا. كما يمكن للزوار استكشاف الحدائق واالستمتاع بالمنتجات الموسمية والمأكوالت البحرية المحلية.

Otaru Kihinkan )أوتارو كيهينكان(

052

http://www.otaru-kihinkan.jp/en/
3-63 Shukutsu, Otaru-shi, Hokkaido

الفن الجمالي   ،wabi-sabi هي غرفة شاي قابلة للطي وقابلة للحمل مستوحاة من طراز Mujyoan  
التقليدية واالبتكارات  باستخدام األساليب  تم تصميمها وإنشاؤها  الثبات وعدم االكتمال. وقد  لعدم  الياباني 

الجديدة، بابتكار من حرفيين من مدينة أوكاوا بمحافظة فوكوكا.

MUJYOAN

050

https://www.happo-en.com/banquet/plan_en/detail.php?p=1007
1-1-1 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 

  أوكيناوا هي أكثر بكثير من مجرد جزيرة رائعة ذات شواطئ خالبة وثقافة مبهجة. بعد أن كانت تُمارس 
في الخفاء لقرون، صارت فنون الدفاع عن النفس — والثقافة القديمة — للكاراتيه متاحة اآلن للمسافرين 

المميزين الستكشافها بأنفسهم.

OKINAWA KARATE

051

https://karate.ocvb.or.jp/
Okinawa Industry Support Center 2F, 1831-1 Oroku, Naha-shi, Okinawa

©Ageshio Japan Co.,Ltd

Kanuma City
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  استكشف المباني التاريخية واألراضي الشاسعة حول متحف وحدائق شينشوجي ِزْن واستمتع بروح تقاليد 
الِزْن. قم بتجربة تأمل زازين أو حفل شاي تقليدي، وبمشاهدة مجموعة المخطوطات القديمة في المتحف 

ولوحات الِزْن وخط سيد ِزْن هاكوين الملهم.

  استناًدا إلى تاريخ مدينة كيوتانغو في إنتاج المنسوجات، حيث ابتكرت Tamiya Raden طريقة فريدة 
من نوعها تسمى حياكة الرادين )Raden(، وهي عبارة عن مزيج من حرفيتين يدويتين تقليديتين. بفضل 
بريقها، فإن إبداعاتها المعقدة أذهلت اليابان والعالم. اطلع على حياكة الرادين )Raden( وجّربها في جولة 

خاصة في هذا االستوديو.

  يقع فندق سوجين على جبل كويا المقدس، ويوفر أماكن إقامة أصلية في معبد بوذي. بخالف الفندق، يوفر 
هذا shukubo )الشوكوبو(، أو فرصة اإلقامة في المعبد مالًذا روحانيًا في بيئة مثالية تطل على حدائق 

المعبد. استغرق في النوم على أصوات الغابة واستيقظ على ترانيم الرهبان الهادئة.

  خذ معك فنجان الشاي الخاص بك إلى الجبال في Tenku no Chanoma، وهي غرفة الحتساء الشاي 
في الهواء الطلق تقع على منحدر شديد االنحدار في محافظة شيزوكا. استمتع بتجربة خاصة لشرب الشاي 
في “Tea Room in the Sky” الفريدة من نوعها، التي تطل على مزارع الشاي الخصبة في المنطقة، 

وتطل أيًضا على جبل فوجي.

 Shinshoji Zen Museum and Gardens 
)متحف وحدائق شينشوجي ِزْن(

TAMIYA RADEN

Sojiin in Koya-san )فندق سوجين في كويا سان(

TENKU NO CHANOMA

053

055

054

056

https://tamiyaraden.com/
312 Miyake, Tango-cho, Kyotango-shi, Kyoto

https://szmg.jp/en/
91 Kamisanna, Numakuma-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima

chanoma@aobeat.co.jp
270 Nunozawa, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

soujiin@kind.ocn.ne.jp
143 Koyasan, Koya-cho, Ito-gun, Wakayama
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  في جزيرة شيكوكو التي تقع غرب اليابان، سار الحجاج على طريق شيكوكو هنرو ألكثر من 1000 عام 
في مسار حلقي يبلغ طوله أكثر من 1200 كيلومتر. يساعد استكشاف شيكوكو الزائرين على دمج جزء 
من المسلك في خططهم، حيث يمثل التنزه الذي يُفسح المجال لعوالم التقاليد والشعائر تجربة ساحرة تجمع 

بين الطبيعة والروحانية.

  تأسس Gyokusendo في عام 1816، وهو خبير في تقنية تسويكي لتشكيل النحاس بالطرق. ونظًرا ألن 
تقنية تسويكي تتطلب اهتماًما كبيًرا بالتفاصيل، فإن إبداعات Gyokusendo كلها مصنوعة يدويًا بدقة. 
قم بزيارة االستوديو الخاص به في تسوبامي، آخر معقل لتقنية تسويكي، إللقاء نظرة عن كثب على أوجه 

التعقيد في هذه الحرفة.

كيتشو  أراشيياما  التي يضيفها مطعم  األناقة  لمسة  إلى  باإلضافة  الموسمية  اليابانية  بالمأكوالت  استمتع    
في كيوتو، أحد أكثر المطاعم تميًزا وشهرة في العالم. مع بدء تناول وجبة العشاء، يتم تقديم رقصة جيكو 

التقليدية للضيوف والتي يؤديها فنانو جيكو أو مايكو وهم يرتدون الكيمونو، لقضاء أمسية ال تُنسى.

  باعتبارها منشأ البورسلين الياباني، تشتهر Arita في مقاطعة Saga بببورسلين أنيق وعالي الجودة يسمى 
Arita Ware. استمتع بتجربة غامرة في تراث Arita الغني في جولة خاصة فاخرة، حيث سيصطحبك 

مرشدك — خبير أدوات Arita — إلى أفران تعمل لفترة طويلة وأخرى جديدة على حد سواء.

Shikoku Ohenro Pilgrimage )رحلة حج شيكوكو هنرو(

TSUIKI COPPERWARE - 
GYOKUSENDO

 Traditional Geiko Performance 
)عرض جيكو التقليدي(

ARITA تجارب فريدة في

057

059

058

060

https://www.gyokusendo.com/en/
2-2-21 Chuo-Dori, Tsubame-shi, Niigata

https://www.discovershikoku.com/

https://aritasu.jp/product/english_guide_tour_arita/
Arita-cho, Nishimatsuura-gun, Saga

https://luxuryjapan.tv
info@luxuryjapan.tv

Kyoto-shi, Kyoto
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  تم تأسيس Wajimaya-Zenni في عام 1813، وهو واحد من أقدم المصانع التي ما تزال تُصنّع أدوات 
العرض  وصالة  المصنع  لزوار  يمكن  اليابان.  في  رسمية  تقليدية  حرفة  وهي  المطلية،  الخشبية  واجيما 
المجموعات  ومشاهدة  الحرفيين،  ومقابلة  وتزيينها،  المطلية  الخشبية  واجيما  أدوات  كيفية صنع  مشاهدة 

في المتحف.

  حفل الشاي الياباني الكامل هو حدث رسمي، ولكن فقط عند تلقي دعوة من Yobanashi Sahan، يمكن 
للضيوف االستمتاع بحفل شاي مدته أربع ساعات، مكون من طبق كايسيكي ريوري إلى جانب مشروب 
 Sahan الساكي )مشروب كحولي غير حالل( والشاي، دون االنشغال بمراعاة آداب االحتفاالت. ويلعب

أيًضا دوًرا إضافيًا كحانة تقدم مشروبات الكوكتيل الممتازة.

اليابانية منذ أكثر  الثقافة    مصارعة السومو ليست مجرد عرض رائع، بل إنها جزء عميق ُمتأصل في 
من 1500 عام. وبينما تقدم بطوالت السومو عرًضا رائًعا، فإن جولة خاصة إلى معسكر تدريبي لرياضة 

السومو تعد بطريقة أصلية وحصرية وشخصية لالستفادة من الثقافة.

Wajima Lacquerware )أدوات واجيما الخسبية المطلية(

YOBANASHI SAHAN 
TEA CEREMONY

مشاهدة تمرين مصارعة السومو

061

063

062

http://yobanashi-sahan.jp/
2-23-11 Kamiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo

http://wajimayazenni.co.jp/en/
63 Heisei-machi, Wajima-shi, Ishikawa

https://www.japanprivatetour.com/tour/interact-with-
sumo-wrestlers-over-lunch/

قلعة أوزو في محافظة إهيمه وقلعة هيرادو في محافظة  الفارهة في  ب حياة أحد زعماء داي ميو    جرِّ
ناغاساكي، وهي مباٍن تاريخية تقدم اآلن إقامات خاصة. استمتع بالنوم براحة، وتناول العشاء في رفاهية، 
وشارك في تجارب ثقافية فريدة من نوعها كحفل شاي مثالً بأسلوب كان يمارسه أمراء الحرب اإلقطاعيين.

064
اإلقامة في القلعة

OZU CASTLE STAY •
HIRADO CASTLE STAY •

https://castlestay.ozucastle.com/en/home
888 Ozu, Ozu-shi, Ehime

https://www.castlestay.jp/en/
1458 Iwanoue-cho, Hirado-shi, Nagasaki

Ozu castle •

Hirado castle •

mits/ PIXTA

Hirado city 
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■レジストレーション・シンボル

FSC森林認証紙（オンプロダクト） 最終更新日：2013年5月31日

■説明文章例
●長め
FSC®（森林管理協議会）が「適切に管理されている」と認めた森林の木材から作った紙を
使用しています。FSCが認めた森林は適切な計画のもと利用され、伐採のあとは植樹などで
森を育てています。FSC森林認証紙を使うことは「森林の利用と保護の両立」を推進し、違
法伐採を防ぐことにつながります。
●短め
この紙は、適切に管理された森林の木材から作られました。

※最初に記載する「FSC」または「Forest Stewardship Council」の右肩に
®をつけてください。

・境界線　はできるだけ使用するようにしてください。
・色のある背景に使用する場合は境界線の形が必ず明確になるよう
　コントラストをつけてください。 

・CMYKでの色は上記数値になります。
・使用できる色が限られる場合、最も濃い色を使用してください。
　陽画、陰画どちらでも構いません。背景との明確なコントラストが
　得られるようにしてください。 

認証番号は取得している企業固有の番号です。

C : 100%
M : 60%
Y : 100%
Bk : 20%

特色1c時など

تستند جميع المعلومات الواردة في هذا الكتيب إلى البيانات اعتباًرا من أغسطس 2021، وهي عرضة للتغيير دون إشعار. 
© 2021 من قبل هيئة السياحة القومية اليابانية.

معلومات عنا

JNTO مقر
1-6-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

معلومات االتصال مبكاتب JNTO حول العامل 
والبلدان واألقاليم التي تقدم الخدمات.

English

Русский

Français

Español

Italiano

العربية

موقع اللغة اإلنجليزية العالمي

https://www.japan.travel/en/ 
TRAVEL JAPAN - الموقع الرسمي

تطبيق الهاتف الذكي
JAPAN OFFICIAL TRAVEL APP
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