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سجاد الحرير القمي يطيب النفس ويقوي األعصاب

ناري: عمر السجاد اإليراني من  األلف الخامس والرابع قبل امليالد

< النوع القمي ال يداس باألقدام

 ١ x حرير ١،٥٠ >
متر  بـ ٥٠٠٠ دينار

< استعمل السجاد
في بدايته لتلبيس الخيول

كتب جاسم عباس:

وسعرها  رائــــــــع،  وجـــــمـــــال  واســــتــــثــــمــــاريــــة  فـــنـــيـــة  لــــوحــــة 

االيراني  الـــســـجـــاد  والــــقــــرون،  بـــل  الـــســـنـــني،  مـــع  يــتــضــاعــف 

لــه تــاريــخ يــرجــع الــى مــا بــعــد حــيــاة االنــســان فــي الكهوف، 

الــخــيــول، وآخـــر فــي القصور  تــلــبــيــس  بــدايــتــه اســتــعــمــل فــي 

وعــنــد املــلــوك واالمــــراء، وفـــي املــتــاحــف الــعــاملــيــة ودخـــل في 

العاملية. واملوسوعات  الكتب 

السجاد  تاجر  التقينا  والنوعيات  الجمال  هذا  وملعرفة 

فــي مــديــنــة قــم مــهــدي نـــاري الـــذي ورث مــهــنــة الــســجــاد عن 

اب وجد.

جمع  على  االنــســان  «عمل  نــاري:  مهدي  قــال  البداية،  في 

املفروشات  منها  ليصنع  الناعمة  واملــزروعــات  الحشائش 

كـــالـــحـــصـــران والــــســــجــــاد، وتــــرجــــع صـــنـــاعـــتـــهـــا قـــبـــل والــــى 

حــضــارة مــا بــني الــنــهــريــن فــي االلــف الــخــامــس والــرابــع قبل 

للرطوبة  تــعــرضــت  لــكــنــهــا  بــدائــيــة ســهــلــة  املــيــالد، وصــنــعــت 

السجاد  فــاســتــعــمــل  االنــســان  الــحــشــرات، وتــطــور  ولــهــجــمــة 

هذه  على  املوجودة  الرسومات  وهذه  الخيول،  تلبيس  في 

بانها  ويعتقد  االخميني،  العهد  بنقوش  شبيهة  السجادة 

والبارنيني  املـــاريـــني  عــهــد  مـــن  ت  جــــاء ايـــرانـــيـــة  اصــــول  مـــن 

الحاكمة». االيرانية  السالالت  من  وهي 

تصاميم

للسجاد تقوم  املــصــدرة  الــدول  مــن  كــثــيــرًا  ان  نــاري  وذكــر 

الـــرســـومـــات والـــلـــوحـــات اإليـــرانـــيـــة املـــوجـــودة على  بــتــقــلــيــد 

التصاميم  وأكثر  العاملية،  األســواق  إلى  وتصدر  السجاد، 

مــحــل صــنــاعــتــهــا، ومـــن أشهرها  بــاســم  تــشــتــهــر  اإليـــرانـــيـــة 

نــقــوشــات قــم وأصــفــهــان ونــائــني وتــبــريــز وكــاشــان ومشهد 

قـــســـمـــت شركة  ذلـــــك  أســــــاس  وســـــــــاروق وأردبــــــيــــــل، وعــــلــــى 

والرسومات  والـــنـــقـــوشـــات  الــتــصــامــيــم  اإليـــرانـــي  الـــســـجـــاد 

اللغة  فـــي  وردت  كـــمـــا  نـــذكـــرهـــا  أصـــلـــيـــة  ١٩مـــجـــمـــوعـــة  إلــــى 

لفارسية: ا

الــلــه، ومــســجــد الشاه،  الــشــيــخ لــطــف  ـــ تــصــمــيــم مــســجــد  ـ  ١

األخرى. التاريخية  واآلثار  جمشيد  وتخت 

الشجر  فــروع  عــن  عــبــارة  وهــي  االسليمية  التصاميم  ــــ   ٢

متداخلة. وخطوط  األفعى  وفم 

وأوراق  املتناثرة  الورود  عبارة  وهو  أفشان  تصميم  ــ   ٣

بينها. تآلف  وجود  دون  ومن  الشجر 

التصميم  وهذا  فارسية،  تسمية  وهو  اقتباسي  طرح  ــ   ٤

كافغانستان  املـــــجـــــاورة  الـــــــدول  إيـــــــران  مــــع  فـــيـــه  تـــشـــتـــرك 

جغرافيًا. املشتركة  الدول  من  وغيرهما  وقنقازيا 

الـــبـــنـــدي وهــــو عـــبـــارة عـــن تــصــمــيــم واحد  الــتــصــمــيــم  ــــ  ـ  ٥

السجادة. انحاء  كل  في  يتكرر 

وهي  والورق،  بالسيقان  الكثيفة  الشجيرات  تصميم  ــ   ٦

القديمة. األصلية  التصاميم  من 

به. الخاصة  بالورد  املعروفة  عباس  الشاه  تصاميم  ــ   ٧

خاصة  وفروعها،  األشــجــار  من  الشجرية  التصاميم  ــ   ٨

الورود. وشجيرات  السرو،  وشجرة  االترنج،  شجرة 

الخطوط  تكسير  مــن  يتشكل  وهــو  التركمن  تصميم  ــــ   ٩

املهاجرين  بــــالــــرعــــاة  خـــــاص  وهـــــو  الــــهــــنــــدســــي،  والــــشــــكــــل 

والغزال.

الحيوانات  أنــــــواع  وفـــيـــه  الـــصـــيـــد  مـــحـــل  تــصــمــيــم  ـــــ  ـ  ١٠

ملتوحشة. ا

األضلع  مـــن  مـــجـــمـــوعـــة  عـــن  عـــبـــارة  اإلطـــــــاري وهــــو  ـــــ   ١١

قرآنية. وآيات 

ايـــرانـــي اصـــيـــل فــيــه ورود  الـــــوردي  الـــلـــون  ــــ تــصــمــيــم  ـ  ١٢
«كلفرنك»  وورد  االحــــمــــر،  الـــــورد  مـــثـــل  الــــوضــــوح  شـــديـــدة 

شهرة. اكثر  هو  الذي  والبلبل  الورد  وباقة 

املشهور بتصميم  املزهرية توجد مزهريات  ــ تصميم   ١٣
خانمي). (حاج 

بالعشائر  خـــــاص  الـــتـــصـــمـــيـــم  هـــــذا  الــــدرهــــم  ســـمـــك  ــــــ   ١٤
«البيرجندي». النقوش  هذه  واشهر  والقبائل 

ويتزين  املسجد  محراب  من  ملهم  املحراب  تصميم  ــ   ١٥
واالزهار. والقناديل  بالعمدان 

ــــ مـــحـــرمـــات وتــســمــى (قـــلـــمـــدانـــي) رســـمـــة واحـــــدة في  ـ  ١٦
تتكرر. وال  السجادة 

واالقواس. الزوايا  فيه  الهندسي  التصميم  ــ   ١٧

من  منبثقة  والقديمة وهي  االصلية  التصاميم  من  االيلي  ــ   ١٨
الفنانني. سكن  ومكان  طبيعة 

اشهره  اكثر ومن  او  اثنني  تآلف  التلفيقي وهو  التصميم  ــ   ١٩
ترنج). (لجك  تآلف 

حرير قمي

نـــاري: «قـــم مــديــنــة عــلــمــيــة مــقــدســة، تــعــرضــت للدمار  واضـــاف 

نــتــيــجــة لـــلـــحـــروب املــتــوالــيــة مـــع جــيــرانــهــا، قـــم عـــبـــارة عـــن سبع 

اتــصــلــت ببعضها،  الــرحــال  املــســلــمــون  مــتــجــاورة، وملــا حــط  قــرى 

املراقد  الى  اضافة  الثمينة،  والسجادات  الحرير  مدينة  اصبحت 

في  والنقاش  املصممني  تخرج  املقدسة  قم  العلمية،  والجامعات 

ـــ دنيا  ـ ـــ مــعــصــومــي  ـ صــنــاعــة الــســجــاد الــحــريــري مــنــهــم: جــمــشــيــد 

ـــ ارمـــي، هـــؤالء وغيرهم  ـ ـــ رحــمــانــي  ـ ـــ صـــادق زاده  ـ ـــ زهـــره  ـ ديـــده 

املــتــعــددة والنقوش  بـــااللـــوان  الــقــمــي عــن غــيــره  الــســجــاد  مــيــزوا 

عـــاملـــيـــة، خصوصا  اكـــتـــســـب شـــهـــرة  الـــقـــمـــي  الـــســـجـــاد  الــجــمــيــلــة، 

يقيمون  الدول  هذه  تجار  املانيا،  خصوصا  واوروبا،  باليابان 

اصيلي،  ــ  زنجان  ــ  مراغة  انواعه:  من  القمي،  الطبيعي  الحرير 

االرغب». وهو 

 ١٠٠ من  اكثر  منها  الحريرية  القمية  السجادات  ناري:  وقال 

أفشان  ــ  مربعات  خشبي  ــ  فرش  تو  فرض  ــ  القبة  اهمها:  نقشة 

الصيد. تعني  سكاركاه  ــ  املنثور  الدر  تعني  كلمة 

 X وذكـــرنـــا ان قــيــمــة الــســجــادة الـــواحـــدة مــقــاس مــتــر ونــصــف

فيه  مــربــع  وكــل سنتيمتر  ديــنــار،   ٥٠٠٠ الــى  يــصــل ســعــرهــا  مــتــر 

في  الفتاة  تعمل  كاملة،  فيها سنة  العمل  ويستغرق  ١٢١ خرزة، 

٨ ســاعــات يــومــيــًا، وتــوجــد ارخـــص، ولكن  ٧ الــى  صــنــاعــتــهــا مــن 

فوق. فما  دينار  االلف  من 

االلـــــوان  يـــفـــضـــلـــون  غـــلـــبـــهـــم  ا لـــكـــويـــتـــيـــون  «ا نــــــاردي:  وقـــــال 

في  لــــخــــرزات  ا وعـــــدد  لـــنـــوعـــيـــة  بـــا يـــفـــكـــر  مـــنـــهـــم  وقـــلـــيـــل  فـــقـــط، 

الذي  بـــانـــي  لـــيـــا ا عـــن  لـــكـــويـــتـــي  ا ويـــخـــتـــلـــف  لـــســـنـــتـــيـــمـــتـــر،  ا

عند  طــلــب  لــه  لــقــمــي  ا لــحــريــر  وا لــغــامــقــة  ا االلـــوان  يــفــضــل 

الحرير  ملــخــلــوط  ا يــرغــب  لــكــويــتــي  وا واالملاني،  لــيــابــانــي  ا

الكرماني  لـــســـجـــاد  ا يــــعــــرف  لـــكـــويـــتـــي  وا لــــصــــوف،  ا مــــع 

الذي  هــو  عــبــاس  شاه  ان  لي:  قال  واحدهم  لــتــبــريــزي،  وا

تبريز،  مــن  وأصــلــه  لــم،  لــعــا ا فــي  نــي  االيــرا لــســجــاد  ا نــشــر 

تــــهــــم  لــــســــجــــاد وادوا ا عـــلـــمـــاء  مــــع  لـــــى اصــــفــــهــــان  ا نـــتـــقـــل  ا

الكويتي  فـــة  ثـــقـــا عـــلـــى  دلـــيـــل  وهــــذا  لـــعـــامـــلـــة،  ا وااليـــــدي 

 ٩٤٢ عـــــام  ملــــتــــوفــــى  ا د  بــــهــــزا وان  نـــــي،  االيـــــرا لـــســـجـــاد  بـــا

محمد  ســـلـــطـــان  وكـــذلـــك  لـــســـجـــاد،  ا رســـامـــي  مـــن  هـــو  ــــ  هــــ

 ٩٤٩ عـــام  ملــتــوفــى  ا عــلــي  لــســيــد  وا  ، هــــ  ٩٤٩ عـــام  ملــتــوفــى  ا

واهداها  لــســجــاد  ا بــعــض  نــســج  طــهــمــاســب  لـــشـــاه  وا  ، هــــ

متحف  لــــى  وا اســـطـــنـــبـــول  فـــي  نـــيـــة  لـــســـلـــيـــمـــا ا جـــامـــع  لــــى  ا

بلندن. فــيــكــتــوريــا 

السجاد،  انـــفـــس  نـــســـج  مـــركـــز  قـــم  «مـــديـــنـــة  نــــــاري:  وقـــــال 

النفس  يطيب  الــذي  بالحرير  عالية  شــهــرة  لهم  والقميون 

والقلب  الــبــصــر  وتــجــلــو  الــعــطــش  تسكن  الــقــمــيــة  والــســجــادة 

االعصاب،  يــقــوي  النــه  الــحــريــر،  يفضلون  الــســجــاد  وعــشــاق 

يـــفـــقـــد هذه  النــــــه  بـــــــاالقـــــــدام،  يـــــــداس  ال  الــــقــــمــــي  والــــحــــريــــر 

املميزات».


