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 السجاد 



  أنواعھ و تأریخھ

   

قة من الوبر إن البساط الشرقي المشغول بطریقة الربط مكّون من نسیج أساسي ثابت وعلیھ طب

كان صوف الخراف ھو المفضل دائماً . مصنوعة من خیوط قصیرة مفضلة عن بعضھا البعض 

للعقدة، وقلیالً ما تم استعمال القطن، ویعتبر الحریر من أغلى المواد المستعملة ألن بریقھ یضفي 

  .زھواً خاصاً على طبقة الشعر العلیا 

، وربما قبل ذلك، یستدل على ذلك من ١٣القرن وقد بدأ بتصدیر السجاد في . الماضي والحاضر

األبسطة التي تظھر في الصور األوروبیة من تلك الفترة، وكانت تستعمل ھذه األبسطة في تزیین 

الكنائس، وبعضھا كان ُیعلق على النوافذ أیام األعیاد وفي االستعراضات، وبعض األحیان استعملت 

یكن مألوًفا في الشرق األوسط، واعتاد الیھود أیضاً تزیین كأغطیة للموائد والجدران، األمر الذي لم 

  . الكنائس باألبسطة، ومع مرور الزمن انتشرت في الغرب عادة بسط السجاد على األرض 

من المعروف أن صناعة السجاد كانت متقدمة بمصر في العصر الفاطمي وكان فیھا نوع فاخر 

ا بھذه الصناعة وكانت تبریز وقاشان وھمذان یسمى القلمون ولكن إیران اشتھرت اكثر من غیرھ

وھراة واصفھان أھم المراكز فیھا وكانت معظم أنواع السجاد تعقد من الحریر ویعقد البعض من 

الصوف ومنھا أنواع منسوجة من الحریر وأخرى اندمجت فیھا أو طرزت بھا خیوط الذھب 

  .والفضة

  السجاد العراقي

  

لشعبیة العراقیة تلقى رواجا وانتشارا واسعا بین الناس على الرغم ال تزال صناعة السجاد والبسط ا

من ارتفاع اسعار المواد االولیة التي تدخل في صناعتھا كالغزول واالصباغ عالوة على االیدي 

كما یحلو للعراقیین ان یسموھا نكھة خاصة حتى ان من ) الزوالي(ان لمحالت السجاد او . العاملة

ساعات طویلة لالنتقاء، ففي كل محل زخارف ونقوش ممیزة كما ان ھناك  یدخل الیھا یحتاج الى

حمى تنافسیة بین اصحاب المحال في حسن التعامل واالستقبال وترغیب المواطن بالشراء حتى 

وھناك خصوصیة للسجاد العراقي تكمن في االنامل التي . یندفع البعض للشراء اكثر من حاجتھ

فني بدیع لتبدو للرائي لوحة فنیة شعبیة جمیلة ومنسقة ال تضاھیھا  صنعتھ وكیفیة تجسیدھا في عمل



لوحة النھا نابعة من حرفي یمتلك موھبة فطریة خالصة تمتد جذورھا في ھذه االرض المعطاء الى 

آالف السنین، ھذا فضال عن وجود سبب اخر ھو طبیعة االصواف العراقیة التي تمتاز بطولھا 

االصواف االجنبیة االخرى التي تدخل في صناعة السجاد العراقي وبجودتھا حیث تضاھي انواع 

  والذي یشتمل على

   

السجاد الحمزاوي والحیاوي یبقى االكثر اقباال في السوق المحلیة رغم ارتفاع اسعاره وذلك لجودتھ  

وكفاءة تحملھ ومقاومتھ كونھ مصنوعا من الصوف العراقي الخالص، في حین ان السجاد المیكانیكي 

لمستورد المصنوع من االصواف االجنبیة اقل جودة وكفاءة وھو مصنوع من الغزول المخلوطة ا

وان عددا غیر قلیل من العوائل العراقیة .. التي تكون قصیرة ومقاومتھا ضعیفة عادة وغیر عملیة

التي تقطن المناطق الجنوبیة في السماوة وقضاء الحمزة وقضاء الحي ال تزال تمارس ھذه المھنة 

وتعدھا جزءا من حیاتھا الیومیة حتى ولو من باب التسلیة وقضاء الوقت برغم ارتفاع المستوى 

وحیاكة السجاد الحمزاوي وھو نوع من انواع السجاد العراقي لھ جذور . المعیشي واالقتصادي

تاریخیة تمتد الى عشرات السنین وكانت یمارسھا الرجال الى جانب صناعة البسط واالزر من 

الخالص فضال عن صناعة العباءة الرجالیة ویعتمدون في صناعتھا على اآلالت البدائیة الصوف 

ثم دخل العنصر النسائي ھذا المیدان باستخدام االوتاد التي تدق على سطح االرض ) الجومة(

النتاج البسط الملساء وھي على االغلب بقیاس ) السدة واللحمة(بقیاسات محددة وتطوى علیھا 

ة السجاد واسالیب نسجة كانت معروفة منذ حوالي االلف االول قبل المیالد ولقد اشاد صناع).م٤×١(

االغریق والرومان بصناعة السجاد العراقي القدیم وذكروا استخدام اسالیب استخدام الخیوط ذات 

وكانت تزین الجدران قصور الملوك البابلیین وانھا . االلوان عندھم وعرفوھا بالسجاجید البابلیة

وجدت منحوتات حجریة اخرى . نت تستخدم آنذاك بزینتھا لقصور الملوك الممالیك المجاورةكا

سجاجید صغیرة استخدمت كسروج لركوب الخیل وتبدو وھي مزینة بوحدات زخرفیة دقیقة معظمھا 

تمیز بكونھا ھندسیة متشابھھ مكرره وتنتھي ھذه السجاجید من الطرفین بھدب معقود مثل ھذه 

 .ألوف في صناعتھا كما ھو واضح منذ االھتداء الیھا الول مرة وحتى الیومالطریقة الم

ومن مظاھر الزینة الخارجیة للبابلیین واالشوریین خاصة والحكام من السومریین واالكدیین عرفت 

منسوجات الفرش النسیج والكراسي والمظالت الملكیة االشوریة اضافة الى قطع السجاد اوالزوالي 



ات المغطیة المزینة للكراسي التي كانت مزینة بحبال وشرائط واھداب وتذكر اغطیة وتذكر المنسوج

الفرش الخاصة باآللھة والملوك التي كانت مزینة بقطع من الذھب، اضافة الى صبغات لونیة التي 

كانت تستخدم في عمل تزینات على شكل اوراد على الفرش واستخدام معدن الفضة ایضا في عمل 

  .بفرش الملوك عند االشوریین خاصةتزینات خاصة 

  

  السجاد االیراني

  

تعد صناعة السجاد من اشھر و اقدم الصناعات الیدویة في ایران وتؤكد الوثائق التاریخیة بأن اول   

سجادة یدویة في العالم تم نسجھا في ایران، وخیر دلیل على ذلك ھو العثور على اقدم سجادة في 

عام  ٣٠٠الي  ٤٠٠عود تاریخیھا الى العصر االخمیني قبل حوالي مقبرة بازیریك جنوب سیبریا ی

  .قبل المیالد

  :و قد شھدت صناعة السجاد االیراني عدة عصور تاریخیة و ھي كاالتي 

اشتھر العصر الساساني قبل نشر االسالم في ایران بصناعة السجاد و  -: ـ عصر ما قبل االسالم 

كبیرة و شاع شھرتھ في االفاق و االمصار من حیث  كان سجاد بھارستان آنذاك یحظى بأھمیة

الجمال و االناقة و الدقة حیث كان ھذا السجاد كما یرویھ المؤرخون منسوج بخیوط من ذھب و 

  .فضة و منقوش برسوم جمیلة و مزود باحجار كریمة 

ن و حتى استمرت صناعة السجاد االیراني منذ بدایة نشر االسالم في ایرا - : العصر االسالمي   -

  العصرین السلجوقي و االیلخاني و تم ابداع النقوش و تصامیم ھندسیة و رسم

   

خطوط مستقیمة في ھذا العصر باالضافة الي الخطوط القوسیة التي كانت متبعة في صناعة السجاد  

   سابقا و من اھم خصائص ھذا العصر ھو ادخال رسوم النمطین االسلیمي و الصیني في نسج السجاد

و قد بلغت صناعة السجاد االیراني ذروتھا في العصر الصفوي حیث تم : الصفوي   عصرال -

تأسیس عدة ورشات لنسج السجاد في كبریات المدن االیرانیة الھامة، تبریز و اصفھان و اردبیل و 

كاشان لالھتمام بھذه الصناعة وتطویرھا وقد تم ادخال عناصر اخرى من الطبیعة الول مرة في 



سجاد كالطیور و الحیوانات و الزھور الناسقة كما تم اضافة الحاشیة الى السجاد و تطویر صناعة ال

  .استعمال خیوط االبریشم في ھذه الصناعة 

امتاز العصر القاجاري بصناعة السجاد في مقیاس صغیر و اھتم المصممون : العصر القاجاري   

یني في ھذه الصناعة ، كما و قد تم تصدیر باستعمال الوان كاشفة و رسوم بالنمطین االسلیمي و الص

  .السجاد االیراني الي اوروبا الول مرة خالل ھذا العصر 

   

اھتم التجار بتصدیر السجاد الى خارج ایران منذ بدایة القرن الثالث عشر : العصر الحاضر    -

تي كان الھجري و بھذا السبب طرأت على صناعة السجاد عدة تغییرات ھامة نظراً للطلبات ال

یستلمھا االیرانیون من الزبائن االجانب و حرص اصحاب ورش نسج السجاد على تلبیة رغبات 

زبائنھم المتعددة بدقة حیث شھدت صناعة السجاد تحول ال مثیل لھ من حیث التصمیم و استعمال 

تم  النقوش وااللوان التقلیدیة مما ادي الى تعرضھا لخطر التحلیل و التجرید ومن ھذا المنطلق

تأسیس شركة السجاد االیراني المساھمة لصیانة ھذا الفن االیراني العریق و حمایة العاملین في 

  . صناعة السجاد 

و ال تزال ھذه الصناعة تخطو خطوات ھامة لسد الحاجة المحلیة من السجاد االیراني الفاخر 

في نسج السجاد تنحصر في  وتصدیر الفائض منھ الى االسواق العاملیة و اھم انماط الرسوم المتبعة

  :تسعة انماط و ھي علي النحو التالي 

  .ھراتي ، سرطاني ، زھري ، شاه عباسي ، مینا خالي ، حنائي ، بید مجنون ، جوشقاني و ترنجي 

  :و تشتھر المدن التالیة بصناعة السجاد االیراني الفاخر و ھي على النحو التالي 

 .، كرمان و اراك اصفھان ، نائین ، كاشان ، تبریز، قم 

  

  :صناعة البسط الیدویة 

عام قبل ان  ٧٠٠تعد صناعة البسط من اھم الصناعات الیدویة في ایران یعود تاریخھا الى حوالي 

یمارس االیرانیون صناعة السجاد و تكثر في ایران ھذه الصناعة التقلیدیة و تختلف نوعیتھا و نمط 

  الطبیعیة المستخدمة في صناعتھا  وط الصوف و االلوانالنسج من منطقة الى منطقة اخرى نظراً لخی



وتستعمل في صناعة البسط الیدویة خیوط قطنیة بیضاء و ھي تشكل القاعدة البیضاء او الھیكل 

االساسي للبساط وكذلك خیوط صوفیة ملونة حسب الطلب و ھي تعد الخامة االساسیة لصناعة 

ربیجان الشرقیة ، محافظة آذربیجان الغربیة و البسط الیدویة و تشتھر مدن اقالیم محافظة آذ

  .كردستان و كرمان بحیازتھا على ارقى انواع البسط الیدویة 

  :ارشادات ھامة حول شراء السجاد االیراني 

  :ـ یجب رعایة الموارد التالیة لدى شراء السجاد االیراني 

  .فـ ان یكون النسیج المستخدم في صناعة السجاد مصنوع من خیوط الصو ١

     .ـ ان تكون النقوش متقنة  ٢

ـ ان تكون االلوان المستخدمة في صناعة السجاد مستخدمة من اجود المواد الطبیعیة و الكیمیاویة  ٣

.  

  .ـ ان تكون كثافة العقد المستخدمة في صناعة السجاد عالیة و في منتھى القوة  ٤

  .و االجسام الغریبة  ـ ان یكون سطح السجاد ناعمي و لمیسي وخالیاً من التجاعید ٥

  .ـ یجب شراء السجاد من مراكز صناعة السجاد الرئیسیة و كذلك المحالت التجاریة المعتمدة  ٦

   

  : االیرانيطریقة حفظ السجاد

  :یجب رعایة المواد و التالیة لحفظ السجاد من التلف و االستھالك  

  .دـ یجب فرش السجاد على ارضیة مستویة تماماً و من دون تجاعی ١

  .ـ یجب تنظیف السجاد و ازالة االوساخ عنھ بانتظام  ٢

  .ـ تجنب سكب الزیوت او سائر المواد الدسمة االخرى على السجاد  ٣

ـ تجنب وضع حافة السجاد على الجانب االخر عن الخزن بل یجب لفھ بالطول و تغطیتھ بقماش  ٤

  .ح السجاد المراد خزنھ نظیف و من االفضل رش مقدار مناسب من مبیدات الحشرات على سط

   

  

  

  



  حسب الدول أنواع السجاد

   

  السجاد التركي

  

یعد من افخم وافخر انواع السجاد عالمیا، یحاك من الحریر ویطعم بالخیوط المقصبة والذھبیة،  

كما تضاف الیھا بعض الكتابات بالحرف العثماني، . ویغلب على نقشاتھ الطابع الزخرفي االسالمي

ویقوم بتصنیعھ البدو و العمال المھرة بتركیا و یسمى السجاد . متنوعة و زاھیة أما الوانھ فھي

عقدة و ما یمیز السجاد التركي  ١٠٠و  ٤٠األناضولي تتراوح فیھ العقد في البوصة المربعة بین 

  .الیدوي استخدام صانعیھ للون األحمر الفاقع للسجادة كلھا أو جزء كبیر منھا 

اال انھ . ویتمیز بغنى الوانھ وتنوعھا. ادئة وكالسیكیة مثل الورد واالزھارالسجاد الصیني نقشاتھ ھ

  .ویستعمل الصوف العالي الجودة على وجھ السجادة. یفقد من رونقھ وقیمتھ مع مرور الزمن

  

  السجاد القوقازي 

   

و  تعرف منطقة القوقاز بین البحر األسود و بحر قزوین بإنتاج السجاد الممیز بألوانھ الزرقاء

الصفراء و الخضراء ، و أرقى أنواعھ ھو السوماك المنتج على حدود بحر قزوین و تعرف العقدة 

المستخدمة في السجاد التركي و القوقاز بالعقدة التركیة یستخدم السجاد القوقازي رموزاً ھندسیة مثل 

بین الزھري الوانھ متنوعة . أو األزھار والحیوانات. النجوم والمربعات أو مستطیل أو مثلث 

. واالزرق واالخضر واالصفر والبرتقالي و یكثر بھ اللون األزرق خاصة على أطراف السجادة 

  ومصنوع معظمھ من الصوف

   

  

  

  

  



  ) العجمي(السجاد اإلیراني 

  

وتعتبر بعض أنواعھ من أغلى السجاد في العالم حیث تصل . وتتم حیاكتھ بالصوف والحریر والقطن

دة من القدم المربعة لبعض االنواع، وھو أھم و أغلى السجاد الیدوي على عدد عقده الى ملیون عق

  باختیار ، ھمزان ، أصفھان ، كرمان ،: اإلطالق و المشھور منھ أنواع 

كاشان ، شیراز ، تبریز و نالحظ إنھا مناطق إنتاج السجاد ولكل منھا طراز معروف حیث یمكن 

فمثالً الكاشان یمتاز بوجود . بلد اإلیراني المنتتج لھ بنظرة واحدة من خبراء السجاد معرفة أصل ال

رسومات أغصان و زراف و طاؤوس و یدخل فیھ كثیر من الخیوط الحریریة أما الشیرازي فیمیزه 

وجود أشكال ھندسیة بدائیة تتمیز باأللوان الطوبي و األحمر مع البیج الفاتح أما التبریزي فمليء 

و في إیران قلما تستخدم المواد . باتات في وسط و أطراف السجادة بالحیوانات الصغیرة وأوراق الن

الكیماویة في صبغ السجاد حیث یكثر استخدام األصباغ الطبیعیة النباتیة باستثناء اللون األحمر 

و تعرف العقدة المستخدمة في السجاد اإلیراني . القرمزي الذي یأخذونھ من البقة القرمزیة الھندیة

  .بالعقدة العجمیة

   

  ) الشینوا(السجاد الصیني 

منطقة صناعتھ بكین ، و یختلف ھذا النوع من السجاد عن سجاد الشرق األوسط في أن خیوط 

الطول والعرض لھ من القطن الكثیف الناعم مع كثرة وجود رسومات السمك و الزھور و 

  . المزھریات و الطیور و القصور و بعض حروف الكتابة الصینیة 

   

  غاني السجاد األف

كانت أفغانستان مصدر إنتاج وافر للسجاد المصنوع من الصوف و ھو سجاد یتمیز ببساطة التصمیم 

وعدم البھرجة في األلوان حیث ال یخرج عن ألوان األحمر و األزرق و البیج وأحیاناً األسود، وھو 

  . المفضل لألوروبیین لما لھ من خیوط أفقیة ورأسیة بسیطة تناسب فرش بیوتھم 

   

  



  سجاد المغرب العربي ومصر 

یسمى السجاد بالزرابي و ینتج في فاس و الرباط و یتمیز بالصوف الكثیف واأللوان : المغرب 

یصنع من صوف رفیع جداً و یزین بألوان : الزربیة : للسجاد ثالث أنواع و ھي : تونس . المحدودة 

یستخدم فیھ لون : المرقوم . الفاتح تمیزه األلوان األبیض و األسود مع البني : العلوشة . صریحة 

  .واحد فاتح و غامق فقط ال غیر 

یعد الكلیم المصري المصنوع من الصوف الخالص من أجود أنواع األكلمة و معروف عنھ : مصر  

صبغتھ الثابتة و استخدام األھرام في تزین وحداتھ و تشتھر بھ منطقتي كرداسة و الحرانیة حیث 

  . یم وتصنیع ھذا النوع من السجاد بھما مدارس متخصصة لتعل

   

  اذربیجان

كل شعب في العالم یمتلك عناصر ثقافیة محددة ویفتخر بلون ثقافي معین یمیزه عن غیره من 

فاذربیجان . الشعوب وھذه ھي حال شعب اذربیجان الذي یفتخر بصناعة السجاد امام العالم كلھ

قاز والعدید من بقاع االرض وبفضل جمال تفتخر بجودة سجادھا الذي اشتھر في كل منطقة القو

السجاد االذري وتنوعھ وجودتھ ال یخلو اي متحف عریق في العالم او اي بیت الحد االثریاء من 

وصناعة السجاد في اذربیجان كانت في الماضي من . وجود سجادة اذریة تزین جدرانھ أو ارضھ

تي كانت تمارسھا االم وبناتھا في وقت اختصاص النساء اللواتي كن ملزمات بتعلم ھذه المھنة ال

  فراغھن لیس بھدف تجاري وانما لخلق جو من الراحة 

فالمرأة في اذربیجان كانت ملزمة بتعلم حیاكة السجاد وتزیینھ تماما مثلما تتقن فن .والدفء في البیت

فان المراة  ووفق الروایات السائدة في اذربیجان من العصور القدیمة. اعداد الطعام وتدبیر المنزل

التي ال تتقن صناعة السجاد كانت تجد صعوبة في ایجاد الزوج المناسب اذ ان اھل العریس المنتظر 

كانوا یأتون الى بیت اھل العروس ویطلبون منھا ان تحیك سجادة ومن خالل عملھا وزخرفتھا 

ز بھا في ولكل اقلیم في اذربیجان سمات وخصائص یمتا. یتعرفون على شخصیتھا وعلى افكارھا

تزیین السجاد وحجمھ وشكلھ وملمسھ الخارجي والوانھ تماما مثل المالبس الشعبیة والفولكلوریة التي 

  .تمیز منطقة عن اخرى

   



  طرق العنایة بالسجاد

   

والسجاد . فال تكتمل أناقة أي منزل اال بسجادة تضفي علیھ الدفء وتبرز فخامة وجمالیة مفروشاتھ

بالید، ما زال یستقطب اھتمام الكثیرات، فھو قطعة فنیة غنیة تدوم لسنین  الشرقي المنسوج والمحاك

وللسجاد الشرقي تاریخ عریق، . السجاد عالم بحد ذاتھ. طویلة، وتزداد جماال وقیمة عاما بعد عام

وفي السابق كان یطغى على مواده الصوف الخالص أو القطن . یحكي قصص الماضي والحاضر

اما رسوماتھ، فتطورت من بدائیة لتصبح أشكاالً . مواد جدیدة كالحریروسرعان ما أدخلت علیھ 

زخرفة وفن تشكل للسجاد عنصرا زخرفیا مھما، لذا یجب اختیار النوعیة الجیدة . مدروسة ومتقنة

والسجاد الیدوي أصبح الیوم نادراً وباھظ الثمن، لذا . منھ، والتي تتماشى مع الدیكور العام للمنزل

یغني السجاد أرضیة منزلك، . الى تعلیقھ على الحائط عوضا عن اللوحات التقلیدیة تعمد الكثیرات

ویعتبر السجاد ارضیة شائعة لغرف الجلوس والنوم، فھو یشیع جوا من . ویضفي علیھا رونقا خاصا

وتتنوع الیوم، أشكال والوان ونقشات السجاد . كما انھ یقلص الضجیج. الراحة واالناقة المطلوبة

ولقیمتھ الغنیة وفخامتھ فإن لھ طریقة خاصة في معاملتھ والعنایة بھ . مع ذوقك وأثاث منزلكلتتماش 

وینصح باستخدام . كیفیة العنایة بالسجاد ـ یجب عدم غسل السجاد اال عند الضرورة القصوى

ـ للتنظیف الیومي، اختاري المكنسة . االسفنجة ألنھا تحافظ على وبرة السجادة عكس قطعة القماش

ـ یفضل تھوئة السجاد وعدم . لكھربائیة، بعدھا امسحیھا بقطعة ماء مبللة بالخل للحفاظ على رونقھاا

ـ قبل تخزین السجاد، ضعي السجاد في الشمس إلزالة الرطوبة . ضربھا خوفا من اتالف خیوطھا

  .منھا، ثم لفیھا على شكل اسطوانة

الصدفة، بل جاء لیسد النقص في فراء  شكل الوبر على البساط الذي ُیشبھ الفراء لم یكن ولید

ففي الغرب اعتادوا الجلوس على مقاعد   الحیوانات الذي كان ُیستعمل للجلوس على األرض،

  .مرتفعة، لذا لم تتطور ھناك فنون األبسطة األرضیة 

مع دخول  ١١فن البسطة المشغولة بطریقة الربط دخل على ما یبدو إلى آسیا الصغرى في القرن 

احتلت األبسطة . ة إلیھا، األبسطة القلیلة التي بقیت من العصور الوسطى أصلھا من ھناك السالجق

  الوبریة مكانة مرموقة بین المنتوجات المصدرة من الشرق إلى الغرب في

  



   

  حمایة السجاد الشرقي

   

تطویر ویواجھ السجاد الیدوي حالیاً تھدیدات عدیدة في جمیع أنحاء العالم، لذا فقد تأسست منظمة 

وتصدیر السجاد العالمیة لمواجھة ھذه التھدیدات وإعداد المقررات لتطویر ھذه الصناعة في 

أصالة تسحر األرضیات رغم التقدم التكنولوجي في .. نماذج من السجاد الشرقي. المستقبل القریب

اختالف صناعة و إنتاج السجاد بأشكال و ألوان و نماذج متنوعة وأسعار منخفضة إال أن الجمیع ب

قدراتھم المالیة یتمنون اقتناء قطعة و لو صغیرة من السجاد الیدوي ، حیث تضفي لمسة سحر على 

منازلھم و ترتقي بقیمة أثاثھم و ھي في ذات الوقت استثمار جید حیث تباع بأسعار تفوق كثیر السعر 

م خیالیة و تقام لھ المشتراة بھ إذ تتضاعف أسعار السجاد الیدوي القدیم و النادر لتصل إلى أرقا

یصنع السجاد الیدوي من الصوف الخالص . مزادات علنیة یحضرھا أثریاء العالم و المتخصصون 

أو القطن أو الحریر أو خلیط منھما و یحدد سعر السجادة الخامة والحجم ودقة التصنیع و الغرز و 

السجادة أكثر ارتفعت قیمتھا شكل التصمیم و كلما كان الرسم دقیقاً یحمل تفاصیل متعددة وكانت عقد 

و تصمیم السجادة الشرقیة إما یحوي رسومات ھندسیة معروفة كمربعات و مثلثات و . المادیة 

معینات و ھو أبسط أنواع التصمیم ، و إما مزین بالنباتات و ھو األكثر طلباً و یتطلب حرفیة أعلى 

ز و الجوز و الورود و موتیفات و معظم األشكال بھذه السجاجید لشجر السرو و الرمان و اللو

ھي موتیفات الوسط ، موتیفات الحدود وأطراف السجادة وموتیفات : السجادة تقسم لثالث أنواع ھي 

العقد التركیة ھي المستخدمة . الزینة والخاصة بتكملة تزیین منطقة ما بین وسط السجادة وحدودھا 

إیران ففي العقدة التركیة یلف الغزل مرتین  في تركیا و القوقاز ، أما العقد العجمیة فتستخدم في

بینما في العقدة العجمیة یلتف . حول خیطي طول متجاورین و یخرج طرف الغزل من الخیطین 

یخرج طرفا الخیط من فوق العقدة التركیة بینما في العقدة العجمیة . الخیط مرة حول الخیط الطولي 

معظم السجاد الشرقي یصنع یدویاً و . الجانب یخرج أحد الطرفین من فوق العقدة و اآلخر من 

المناطق المعروفة بإنتاجھ في العالم ھي األناضول في تركیا ، القوقاز ، الصین ، أفغانستان ، إیران 

  .، المغرب العربي ، مصر ، سوریا ، و ھناك فروق بال شك بین ما ینتج في كل منطقة

  



  

 لمحة عن السجاد الیدوي السوري

   

 ٣٠٠الیدوي في وحدات لصناعات الس�جاد الریفی�ة وفق�اً ألربع�ة أص�ناف ھ�ي الص�نف  یصنع السجاد

وھذه األصناف حددت على ضوء ع�دد العق�د ف�ي ك�ل  ٦٠٠والصنف  ٥٠٠والصنف  ٤٠٠والصنف 

عق�دة ف�ي الص�نف /  ١٦٠٠٠٠/ و ٣٠٠عقدة ف�ي الص�نف /  ٩٠٠٠٠/ متر مربع حیث یكون عددھا 

ویعتب���ر  ٦٠٠عق���دة ف���ي الص���نف /  ٣٦٠٠٠٠/ و  ٥٠٠عق���دة ف���ي الص���نف /  ٢٥٠٠٠٠/ و  ٤٠٠

السجاد الیدوي السوري من أجود األصناف المنتجة عالمی�اً م�ن حی�ث الن�واحي الفنی�ة والم�واد األولی�ة 

  . المستخدمة في صنعھ 

   

  : المواد األولیة 

   

حی�ث ی�تم اس�تخدام الص�وف الص�افي  تستخدم في صناعة السجاد مادة أولیة من أج�ود الم�واد العالمی�ة

وال�ذي ت�تم ص�باغتھ وغزل�ھ ل�دى الش�ركة التجاری�ة الص�ناعیة  ٢/  ١٢وفق خیوط نظامیة من النم�رة 

المتحدة بدمشق أما القطن المستخدم فھو من أجود القط�ن الس�وري وی�تم غزل�ھ ل�دى الش�ركة التجاری�ة 

  . نكلیزیة إ   ١/  ٨,٥الصناعیة المتحدة بدمشق وفق نمرة نظامیة ھي 

   

  : التصامیم 

یتم التصنیع وفق تصامیم مختلفة فمنھا تصامیم بلغاریة ومنھ�ا تص�امیم إیرانی�ة ومنھ�ا تص�امیم عربی�ة 

وق��د تق��رر م��ؤخراً التأكی��د عل��ى إنت��اج تص��امیم عربی��ة محلی��ة تعتم��د عل��ى الزخ��ارف العربی��ة والخ��ط 

عاً ومعین�اً ال ینض�ب ف�ي إنت�اج تص�امیم العربي والق�ى ذل�ك رواج�اً كبی�راً وتب�ین أن ھن�اك مج�االً واس�

ف�ي   كما أنھ یتم التركیز على إنتاج تصامیم بزخارف متكررة بغی�ة ال�تحكم. متنوعة من تراثنا الخالد 

  .مساحات السجاد المصنوع ووفق جمیع األصناف

    

   



  : األلوان 

ل�دى الش�ركة التجاری��ة  لون�اً ی��تم ص�باغتھا/  ٥٠/إن األل�وان المعتم�دة ل�دینا متنوع�ة ج��داً وتن�وف ع�ن 

الصناعیة المتحدة وھذه األلوان ثابتة غیر قابلة للتغییر لما تتضمنھ من م�واد لتثبی�ت األل�وان كم�ا أنھ�ا 

األنیقة والمتین�ة والمقبول�ة م�ن   تتضمن في نفس الوقت مواداً مانعة للعث بھدف تقدیم السجادة الیدویة

  . مختلف األذواق 

   

  : في غسیل السجاد الیدوي 

یستحسن أن یتم غسیل الس�جاد ف�ي المن�زل وذل�ك تحاش�یاً ل�بعض المح�اذیر الت�ي تلحقھ�ا بع�ض الم�واد 

  . الكیماویة المستعملة أثناء الغسیل 

  : لذا یجب أن یتم غسیل السجاد بالطریقة التالیة 

درج�ة مئوی�ة وإذابت�ھ  ٤٠لیتر ماء درجة حرارة  ٢٠مقدار كأس شاي عادي من الصابون السائل في 

شكل جید واستعمال فرشاة ناعمة أو قطعة إسفنج ودلك السجادة بشكل جید وبعدھا تغسل بماء ع�ادي ب

إلى أن تزول بقایا الصابون العالقة على الس�جادة ویح�ذر غس�یل الس�جاد ب�المواد القلوی�ة مث�ل ص�ابون 

  . التاید والمساحیق ذات القلویة العالیة النسبة 

  

  :الیدويآلیة صناعة السجاد 

 . سم  ٣٠٠سم وارتفاعھ  ٢٧٥النول الصغیر وعرضھ من الداخل      -١

  . سم  ٣٠٠سم وارتفاعھ  ٣٤٠النول الوسط وعرضھ من الداخل      -٢

  . سم  ٣٣٥سم وراتفاعھ  ٣٩٠النول الكبیر وعرضھ من الداخل      -٣

  . م س ٤٠٠سم وارتفاعھا  ٦٥٠صنع أنوال جدیدة كبیرة جداً یبلغ عرضھا  ١٩٧٨وقد تم في عام 

   

  

  

  

  



  : أجزاء النول 

   

  : یتألف نول السجاد من األجزاء التالیة 

   

وتصنع من حدید المجاري وكل قائمة من مجراتین متقابلتین ) : الوقافات ( القوائم  - ١

  : وملتحمتین المسافة بینھما تساوي عرض جدید المطاوي ویكون قیاسھا ھو 

سم في النول الكبیر  ١٠x٥  سم ٣٣٥سط و سم في النول الصغیر والو ١٠x٥سم  ٣٠٠طولھا 

  . سم في النول الكبیر جداً  ١٠x٥  سم ٦٥٠و 

سم في األنوال الصغیر  ٣٤٠وتركز القوائم على األرض بواسطة قاعدة مثلثة الشكل محیطھا 

  سم  ٤x٤سم لألنوال الكبیرة وتصنع من حدید الزوایا قیاس  ٣٥٠والوسط و 

  سفلیة وعلویة وھي مطوایتین : المطاوي      -٢

وتصنع من حدید الجسور منفرجة الزاویة ومتساویة األضالع قیاسھا : المطوى السفلي   - أ

١٢xفي  ٣٩٤سم في األنوال الصغیرة ،  ٣٣٠سم لألنوال الصغیرة والوسط وطولھا  ٦

سم في األنوال  ٤٥٥سم وطولھا  ١٤x٧األنوال الوسط وقیاس األضالع في األنوال الكبیرة 

  . الكبیرة 

سم وتساوي في طولھا طول  ١٣x٦ویثبت على رؤوس ھذه المطوى قطعة من حدید المجاري قیاس 

  . سم  ٥x١المطوى وتدعم علیھا بواسطة أعمدة من الحدید المبسط قیاس 

سم والثانیة تركب  x١٢ ٢‘٥ویوضع على ھذه المطوى قطعتان من الخشب األولى أمامیة من قیاس 

  : ویكون طول ھذه القطعة  سم ٤x١٤من األسفل وقیاسھا 

سم في األنوال الكبیرة ویركب  ٣٨٠سم في األنوال الوسط و  ٣٣٠سم في األنوال الصغیرة و  ٢٦٥

  . علیھا قطعة من القماش لحمایة خیوط السداء من االحتكاك مع الخشب 

سم یركب فیھا برغي  ٣سم مجوفة بعمق ٥ویلحم على نھایتھا من الطرفین قطعة حدید قطرھا 

  . لطرف ا

  

   



  .وتختلف عنھا قي بعض األمور تشبھ المطوى السفلي من حیث المواصفات: المطوى العلوي   - ب

  

  

 تركیب نول السجاد

   

  : یتم تركیب السجاد بطریقتین 

   

  . الطریقة األولى تتم والنول ملقى على األرض 

   

  . الطریقة الثانیة تتم والنوال منتصب 

  : بدأ العمل في تركیب النول وتتم وفق التسلسل التالي حیث ی: الطریقة األولى   - أ

توضع القائمتین على األرض بشكل تكون فیھ أماكن براغي الطرف من الخارج وسكة      -١

  . المقعد في األعلى 

یركب المطوى السفلي في المكان المخصص لھ ویمكن تركیب المطوى بحیث تكون سكة      -٢

  . الخشبة في المطوى من جھة األسفل  المقعد من األسفل وعندھا تكون

سم ویحدد المكان  ٤٥یركب المطوى العلوي ولھ موقعان سفلي وعلوي المسافة بینھما      -٣

الذي یركب فیھ المطوى العلوي تبعاً لطول السجادة المطلوب صنعھا ولما كانت عملیة 

ال في الوحدات تركیب المطوى تحتاج إلى وقت وجھد كبیر لذا یفضل أن یركب نصف األنو

اإلرشادیة والمطوى في المسافة السفلیة والنصف اآلخر في المسافة العلویة حیث تركب قطع 

  . السجادة الكبیرة على المسافة العلویة والسجاجید الصغیرة على المسافة السفلیة 

  . یتم تركیب عوارض الوسط السفلیة والعلویة      -٤

نصبھ إلى األعلى بحیث یرتكز على قاعدتھ ویتم تركیب  یرفع النول من وضعھ األول ویتم     -٥

  . براغي الطرف على المطوى السفلي في التجویف الخاص بھا 

  . في أماكنھا على النول  االنابیبتركیب      -٦

   



تركیب المقعد ویكون النتوآن إلى األعلى ویوضع برغي في سكة المقعد تحت النتوآن      -٧

  . لكرسي وخارج السكة ویدخل برغي آخر في أسفل ا

  . یوضع خشب المقعد وعلیھ یكون النول قد أصبح جاھزاً للعمل      -٨

   

  أما طریقة تركیب النول دون إلقائھ على األرض فیكون أثناء كون المكان الذي سیركب بھ 

  : النول صغیراً 

  . توضع القائمتان بعضھما منتصبتین حیث تكون سكة المقعد إلى األمام      -١

  . تركب العارضة السفلیة دون أن تثبت بالبراغي الخاصة بھا تثبیتاً جیداً      -٢

  . یركب المطوى السفلي حیث تكون الخشبة األمامیة من جھة األمام دون تركیب براغي      -٣

  . یركب الكرسي على أعلى مسافة یصل إلیھا ویوضع إلیھا موضع مقعد الخشب علیھ      -٤

  . علوي یركب المطوى ال     -٥

  . یركب براغي المطوى العلوي من األسفل فقط      -٦

  . تركب عارضة الوسط      -٧

  . تركب براغي المطوى العلوي العلویة      -٨

  . تركب براغي المطوى السفلي      -٩

  . یتم شد جمیع البراغي - ١٠

  . الوسط  انابیبتركیب - ١١

  .یتم تركیب كرسي المقعد - ١٢

  : ة إلى مایلي وھنا ال بد من اإلشار

    مالیجب أن یركب النول بھدوء الجتناب الوقوع بأي خطأ قد یؤدي إلى وقوع أضرار للع     -١

  . شد جمیع البراغي جیداً      -٢

  . أن تكون كافة ثقوب البراغي مقابل بعضھا لسھولة التركیب      -٣

  . التأكد من شد البراغي یومیاً      -٤

   

   



  األمشاط: ثانیاً 

   

تستخدم األمشاط في صناعة السجاد من أجل دق أدوار الصوف وجعلھا : یتھا في الصناعة أھم

متراصة على بعضھا حتى تصبح قطعة السجاد مثبتة الملمس تقاوم العوامل التي تتعرض لھا أثناء 

  . استعماالتھا المنزلیة 

  : أنواعھا 

لى آخر ففي إیران مثالً كل بلدة تختلف أنواع األمشاط باختالف مناطق الصناعة وتختلف من بلد إ

تستخدم مشطاً یختلف عن المشط المستخدم في بلدة أخرى أما الوحدات اإلرشادیة لصناعة السجاد 

المقاوم   قطعة من الفوالذ القوي ١٢في سوریة فإنھا تستعمل مشطاً من نوع خاص ویتألف من 

ملة وتكون أطراف الشفرات وتجمع مع بعضھا على شكل قبضة ناعمة الملمس كي ال تؤذي العا

منعمة كذلك كي ال تؤثر على خیوط السداء ویكون كذلك رأس الریشة ، مشطوفاً على شكل مثلث 

  .  لتسھیل دخولھ بین خیوط السداء لتأدیة مھمتھ 

 المقص: ثالثاً 

 تعتبر عملیة القص ذات أھمیة بالغة في صناعة السجاد فھي تعطي للسجادة منظراً جمیالً أو مشوھاً 

تبعاً لجودة عملیة القص أو عدمھ ، وعلیھ یجب أن یكون المقص المستعمل من النوع الجید وحاداً 

إلى درجة عالیة كي یعطي لوبر السجادة مقطعاً متساویاً دون تعرجات ولتخفیف العبء على أیدي 

  : العاملة ویجب أن یتمتع المقص بالمواصفات التالیة 

  سم  ٣منحنیا عن القبضة بحدود      -١

  . رأسھ دقیقاً      -٢

  . سم بكاملھ  ٢٠طولھ ال یقل عن      -٣

  . شفرتھ حادة      -٤

  الموسى: رابعاً 

تستعمل الموسى لقطع عقدة السجادة أثناء الصنع ولألمواس أشكال وأنواع عدیدة ویمكن استعمال 

حیث قد تسقط خلف  األمواس المستعملة في المنازل إذا كانت حادة ولكن الستعمالھا محاذیر عدیدة

السجادة على النول مما یؤدي إلى قطعھا وخالل استعمالھا تتعرض إلى وضع وفقدان طرفھا الحاد 



األمر الذي یستدعي سنھا مما یعطل العاملة عن العمل فترة زمنیة قد تطول وقد تقصر تبعاً للفترة 

ھذه المجال فقد قامت الوزارة التي یستدعیھا إعادة طرفھا الحاد إلى مھمتھ في الصناعة وتالفیاً ل

  تتألف من قبضة خشبیة منعمة األطراف یركب على أحد بتصنیع نوع جدید من أمواس السجاد

طرفیھا قطعة من الحدید القاسي مطویة على بعضھا وعلیھا فتحتین سفلیة تسمح ببروز طرف 

شفرة من التحرك نع الالشفرة المستخدمة الحاد والعلویة لوضع الشنكل وعلیھا من األعلى غطاء لم

  .  والخروج من مقرھا

  

  الشنكل والمخرز: خامساً 

  : الشنكل      -١

وھو عبارة عن سكین عادیة من الفوالذ جارحة من أحد طرفیھا ولھا رأس طویل مغزلي الشكل 

مطویاً على شكل كالبة وتستخدم أثناء إصالح األخطاء التي قد تقع أثناء صنع السجاد أو في 

  . ة المقطوعة رتي السجاد

  :المخرز      -٢

ویتألف من قبضة من الخشب الناعم ویركب علیھا قطعة من الفوالذ القاسي مغزلیة الشكل  

  . ورأس مدبب جیداً لیسمح في استعمالھ أثناء تنظیف قفا السجادة بعد االنتھاء من صنعھا 

   

  مقیاس الكثافة: سادساً 

سم وطول الضلعین  ١٠ن الفوالذ القاسي طولھ ھو عبارة عن شكل مستطیل ذو ثالثة أضالع م

سم من السجاد حسب كل صنف ١٠سم لكل ضلع ویستخدم لقیاس عدد األدوار في كل  ٣اآلخرین 

  . من أصناف السجاد 

   

  مقیاس الوبرة: سابعاً 

یصنع من النحاس األصغر المسكوب ولھ ثالثة أضالع ویستخدم في قیاس طول وبرة السجادة 

  . ف من أصناف السجاد المصنوع بالنسبة لكل صن

  .  ٣٠٠مم ویستعمل لقیاس وبرة السجاد من صنف  ٩الضلع األول األوسط عرضھ 



  .  ٤٠٠مم ویستعمل لقیاس وبرة السجاد من صنف  ٧الضلع الثاني عرضھ 

  . ٦٠٠و  ٥٠٠مم ویستعمل لقیاس وبرة السجادة من صنف  ٥الضلع الثالث عرضھ 

  

  

  لعنایة بالسجادا

عضھم مع سجادة المنزل بقسوة، فھو یسیر علیھا باألحذیة ویسكب فوقھا العصائر واألطعمة یتعامل ب

  .ثم یشكو من رداءتھا وقلة تحملھا

  

  .لكن إذا أردنا للسجادة أن تعمر طویالً ویدوم جمال منظرھا فیجب معاملتھا معاملة خاصة

  

لغبار الدقیق أو الخشن من أكثر المحافظة على نظافة السجادة باستمرار، فذرات الرمل وا  :أوالً 

   .العوامل المدمرة للسجادة وتتسبب في تمزیق أنسجتھا في كل مره تطأ قدمنا علیھا

  

ویفید استخدام المكنسة الكھربائیة في شفط األتربة، ویفضل أن یتم ذلك مرة أسبوعیاً للسجادة 

وھذا   .طفال وتناول الطعامبأكملھا، ومرتین لألجزاء األكثر استھالكاً واتساخاً نتیجة لعب األ

التنظیف یحمي من الحشرات الضارة مثل العتھ والخنافس الدقیقة ویقلل احتماالت اإلصابة 

 .بالحساسیة الناتجة عن األتربة

وعند اختیار مقاس السجاد، ینصح بأال تصل إلى الجدران الغرفة ألن تلك المنطقة ھي األكثر 

  .المناطق جمعاً للغبار في المنزل

  

  .یراعى حمایة السجادة من أرجل األثاث الثقیل باستخدام قواعد األثاث المخصصة لذلك  :انیاً ث

وإلزالة اآلثار التي قد تخلقھا أرجل السجاد نضع مكعباً من الثلج على المكان حتى یذوب، ثم نحرك 

الذي یستخدمھ الوبر الموجود بالمنطقة المبللة برقة باستخدام فرشاة ناعمة أو شفاط بالستیكي مثل 

  .األطفال في شرب العصیر



  .سر نظافة السجادة یكمن في سرعة التحرك عند سقوط سوائل علیھا ومعالجة أي بقع تصیبھا  :ثالثاً 

وإذا ظھر االتساخ على السجادة رغم كل المحاوالت إزالة األتربة والبقع، فیجب اللجوء للغسیل 

شھور مثالً، خاصة لمن یعانون الحساسیة ضد ٦بالشامبو المخصص للسجاد على فترات طویلة كل 

  .ولكن في حالة الحفاظ على السجاد فإن ھذه الفترة قد تطول وتمتد لعدة سنوات   .األتربة

  :وقبل غسل السجادة نراعي االحتیاطات التالیة

معالجة البقع، ولكن نوع من السجاد طریقة إلزالة البقع، حیث تستخدم األحماض مثل الخل مع 

المصنوع من أوبار حیوانیة كالصوف أو شعر الجمل أو الموھیر وغیرھا، بینما تستخدم السجاد 

الفیسكوس أو  القلویات مثل بیكروبونات الصودیم مع السجاد المصنوع من أوبار نباتیة كالقطن أو

  .شفط التراب من على السجادة بالمكنسة إزالة كل األثاث من الغرفة الحریر أو النایلون

استخدام المنظف المناسب لغسیل السجاد، ألن بعض المنظفات یحتوي على مبیضات التأكد من 

وقلویات مدمرة للسجاد، وینصح باستخدام منظف السجاد ذي الرغوة الجافة مع األنواع المصنوعة 

من القطن، حیث تستغرق وقتاً أطول لكي تجف، مما یؤدي لتجمع الرطوبة بالسجادة أو فساد 

ري اختبار جزء صغیر من السجادة للتأكد من ان الوانھا التفسد بالمنظف األلوان، ومن الضرو

  .المستعمل

اتباع االرشادات المكتوبة على عبوة شامبو غسیل السجاد بدقة واستخدام الماء الفاتر فقط في غسلھا 

ولیس الساخن، واستخدام فرشاة ناعمة وعدم دعك السجادة بقوة بدون شامبو كاف حتى ال تتشقق 

والتعامل مع المناطق شدیدة االتساخ یكون بغسلھا عدة مرات بدون عنف   .تھا أو تصیر مجعدةأنسج

وینبغي الغسل بالفرشاة في اتجاه الوبر، خاصة في   .حتى التختلف ألوانھا عن باقي أجزاء السجادة

  .السجاد المصنوع من القطن فقد یھبط الوبر ألسفل عند الدعك بالفرشاة في عكس اتجاھھ

نتظار حتى تجف السجادة تماماً قبل وضع األثاث علیھا مرة أخرى، فإذا كان إعادة األثاث اال

ضروریاً فیجب عزلھ عن السجاد وھي رطبة، وإن كان المرور علیھا ضروریاً فیجب وضع ورق 

  .فوقھا أثناء ذلك



تج عن بعد جفاف السجادة، نستخدم المكنسة الكھربائیة مرة أخرى لشفط الرغوة الجافة وما ن

  .التنظیف ولرفع الوبر مرة أخرى ألعلى، ونكرر عملیة الشفط في الیوم التالي

وأخیراً، یفضل تسلیم السجادة إلى متخصص إذا كان من األنواع القیمة التي یخشى علیھا من الغسل 

  .بالطرق المعتادة

 االیراني السجاد

، )سوھان(ف والحلویات الشعبیة لو تحدثنا عن السجاد وأنواع البسط، والصناعات الیدویة والخز

، وأردل، وبروجن، فارسان ولردكان، كلھا مدن تابعة لمحافظة قم )مدینة كرد(لذكرنا شھر كرد 

سنة وقال أحمد عبدالباقي تاجر السجاد  ٤٠٠٠المقدسة التي استوطنت فیھا دودة الحریر منذ اكثرمن 

رنا ایضا مدینة تبریز مدینة السجاد لذك لو تحدثنا عن الصناعات الیدویة من الحریر: الحریري

والنقوش والرسم والتذھیب على الحریر الخالص بحیاكة ناعمة، ومن أیدي اناث ال تتجاوز 

  اعمارھن العشرین سنةِ 

السجاد القمي او التبریزي مشھور بالحریِر مدینتان متخصصتان في غزل الحریر وصناعة النسیج، 

ریر االیراني الصیني، فاالیراني، مازال محتفظا بجودتھ، سنة، وھناك الح ٤٠٠٠وتم اكتشافھ قبل 

  وتجارتھ لم تخرج من ایران، ولكن الصیني خرج على أیدي التجار الفرسِ 

اما انتشار الحریر في العالم جاء بتھریب الحشرات الحیة من الصین وایران، وینتج اآلن الحریر في 

  صناعة السجادِ  قم وتبریز على نطاق واسع حتى یومنا ھذا، ویدخل في

قبل الصناعة یقومون بتغذیة دودة الحریر من اوراق التوت، وتحتاج الى رعایة خاصة من : وتابع

األكل والحرارة والرطوبة، وإزالة الطعام والروث الجاف القدیم، واخراج الیرقات الضعیفة 

  المریضِة بعد ھذا یتم بنقلھا الى مكان اوسعِ 

الشرانق التي یستخرج منھا الحریر، وتقوم البنت التبریزیة بوضع أطوار تمر بھا الدودة لمعالجة 

بیضة التي تعطي كمیات من  ٦٥٠الفراشة الواحدة في مكان خاص، قد تضع الواحدة ما یقرب من 



الحریر على شكل كرة خیط، وقد یبلغ طولھ ثالثة ارباع المیل، ثم یغزل بالید، واآلالت دخلت حدیثا 

  ادي ترفضھاِ لغزل الحریر، ولكن األی

  طریقة الصناعة

كیلو غرامات من الصوف، اما السجاد  ٦كیلو غرامات من خیوط الحریر و ٣كل سجادة بحاجة إلى 

كغم بحسب الحجم، وھذه الخیوط تغلى في قدور نحاسیة  ٣٥كغم الى  ٢٠الحریر الخاص فیحاك ب 

 ٥ضِرِ◌ الخ، ویتم الغلي لمدة مع ماء وقشور الفاكھة كالرمان للون االحمر، او قشور البقدونس لالخ

أیام، وغالبا ما یضاف وبر الجمل مع خیوط  ١٠ساعات، ثم تعرض في اشعة الشمس لمدة  ٦الى 

الحریر بدال من الصوف، وھنا یختلف السعر بحیث یكون اغلى، ویأتي القطن بعد الصوف في 

  ر البصل والكزبرةِ السعر، وغالبا ما یستخدم التوت الطبیعي في صناعة السجاد الحریري وقشو

  النصائح

  : للمحافظة على السجاد االیراني یجب مراعاة التالي

  نصح بعدم المشي على السجاد بالحذاء الرديء خوفا من وجود مسامیر تحت الحذاِء ی - ١

  غسیل السجاد بالید المتخصصة، وعدم استخدام الصابون او مواد كیماویة للتنظیِف  - ٢

  جمعھا لمدة نصف یوم على االقل مع تنظیف أسفلھِا تقلب السجادة كل شھر وت - ٣

وتضع بداخلھ كیسا ) على شكل رول(واذا أردت ان تحتفظ بالسجاد اجمعھ بطریقة اسطوانیة  - ٤

وھي دوبیة تشبھ ' األرضیة'فارسي، ألن رائحتھ تقضي على الحشرات خاصة ) تتن(فیھ تنباك 

صة في السجاد الصوف، فھي تنخر وتحفر النملة لونھا أبیض، تعیش في األماكن الحارة، خا

  وتبتلع الصوف والحریِر 

یتلفھ، وعند ازالتھ یزیل معھ الصوف والحریري، إال عند المختص ' العلك'السجاد عدوه  - ٥

  بغسیل السجاِد 



ابعد السجاد عن الماء والرطوبة، وعند جمعھ وحفظھ ضعھ في مكان مرتفع عن األرض ولو  - ٦

  سنتیمتراِت 

والسجاد القمي ھو األفضل ' الھوكة التركي'د یدوي الذي فیھ الدقة والحیاكة ھو السجاد أفضل سجا

مراغي من مدینة : لعراقة القمیین في الصناعة عامة والحریر خاصة، ومن األنواع المشھورة

ھذه القطع یستعمل في صناعتھا الحریر  مراغة، وسجاد زنجاني، تبریزي، اصفھاني ونائینِ 

 یستعمل الصوف والقطن، ولھ ألوان ولكنھا طبیعیة من الفواكھ، وقلیل من الحشائشِ والقطن، ونوع 

الزخارف والنقوش تستوحى من التراث الفارسي القدیم والخاص بكل مدینة، فتجد نقوشا من العصر 

  المغولي، والقاجاري، والبختیاري، ومازالت موجودة ویعیدون تصنیعھاِ 

  مدة الحیاكة

  عدد الغرز في السنتیمتر المربعِ : صانع السجاد یعتمد على عدة عوامل منھاالوقت الذي یستغرقھ 

  الدقة والتفاصیل في النقِش  - ١

  القیاِس  - ٢

  المواد المستعملة سواء كانت حریرا أو صوفا أو صوفا وحریرِا  - ٣

  أنواع الصناعات

تیمتر المربع یستطیع في السن) غرزة ٢٥(وبالنسبة لألنواع العادیة من السجاد الصوف ذي الكثافة 

سنتیمترات تقریبا من طول  ٥أن یعمل العامل حوالي عشرة آالف غرزة في الیوم أي ما یعادل 

غرزة في كل سم  ٢٥سم بكثافة  x 100 ١٥٠السجادة وعرضھا، ما یعني أن السجادة التي قیاسھا 

لحریر فیھا تفاصیل دقیقة، یوما تقریبا، أما إذا كانت كثافة الغرز أو الخیط من ا ٣٠تستغرق حیاكتھا 

 ١٠٠غرزة للسجادة ذات الكثافة  ٥٠٠٠فإن عدد الغرز المشغولة یومیا ھو أقل بحیث یصل إلى 

سم فإن الوقت تقریبا  x 100 ١٥٠غرزة في السنتیمتر المربع المصنوعة من الحریر، وقیاس 

كما أن لمعانھ ال یسمح إن خیط الحریر یتطلب عنایة فائقة، : یوِم وقال ٤٠٠یوم إلى  ٣٠٠یستغرق 



دائما بإعطائنا النتیجة المرجوة، الصوف ھو أقل سعرا یسمح بإظھار التفاصیل الدقیقة، والصوف 

  المأخوذ من الحمل الرضیع أو حدیث الوالدة أغلى من الحریرِ 

  المغشوشة

من السھولة معرفة السجاد المغشوش من الغرز أو نسبة الحریر والصوف من خبیر السجاد أو 

اویھ، وحتى كثافة الغرز تعرف بالمكبرات، ولكن المشكلة والغش في نسب الصوف والحریر ھ

  أكثر المدن شھرة المصنوع یدویا، وحتى صاحب المصنع ال یعرف، والذي یعرف ھو الحایك نفسھِ 

  السجاد الكالسیكي ذو الرسومات من المناظر الطبیعیة والشخصیات: اصفھان  - ١

  والكحلي والكریمي واالحمر ھو المرغوباللون األزرق :نائین - ٢

  كل األلوان لھا دور في صناعاتھم وكثافة الغرزِ : تبریز - ٣

  مدینة السجاد الحریريِ :قم  - ٤

  السجاد الكالسیكي من الصوفِ : كرمان وكاشان ومشھد - ٥

  الغسیل قبل البیع

من ان االلوان طبیعیة، للتأكد من سالمة وجودة السجاد نقوم بغسلھ في المعمل وامام التجار حتى نض

وجودة الصناعة، وانا انصح المشتري ان یأخذ السجاد من التاجر المعروف وصاحب السمعة، ولیس 

من الذین یطرقون االبواب في المناطق السكنیة ویعرضون سجادھم على االمھات ومن ثم تكون 

  .القطع مغشوشةِ 

  سرطان السجاد

بید اختصاصي، ودور اي مادة صناعیة وحتى التنشیف  وانا ال انصح ان یغسل السجاد في البیت بل

السجاد و الن اي قطرة ماء بین الغرز تؤدي الى سرطان السجادِ % ١٠٠یجب ان یكون بدرجة 



یختلف عن اي قطعة ثمینة اخرى ففي حالة البیع سعره ال ینخفض بل یرتفع، اما المجوھرات 

.  د القدیم لدقة الحیاكة وضمان الوانھِ ، وفي اوروبا یبحثون عن السجا%٢٥فسعرھا ینخفض الى 

 ٢٥في حالة السفر علیك بطي السجاد، ولو ألسبوع واحد ووضعھ في مكان درجة حرارتھ تكون و

  .درجة ثم وضعھ على الطاولة حتى ال یالمس االرِض 

  السجادزخرفة 

ماشى مع والتي تت...لذا یجب اختیار النوعیة الجیدة منھ... یشكل السجاد عنصرا زخرفیا مھما

لذا تعمد الكثیرات الى ... والسجاد الیدوي أصبح الیوم نادراً وباھظ الثمن... الدیكور العام للمنزل

  .للحفاظ علیھ ...تعلیقھ على الحائط عوضا عن اللوحات التقلیدیة

  أنواع السجاد 

صوف مشھور وغالي الثمن یعرف بالسجاد العجمي وتتم حیاكتھ بال) العجمي ( السجاد االیراني 

وتعتبر بعض أنواعھ من أغلى السجاد في العالم حیث تصل عدد عقده الى ... والحریر والقطن

  .ملیون عقدة من القدم المربعة لبعض االنواع
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