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  :ملخصال

م وحتى نهاية 14هـ/8هذه الدراسة عرض وتحليل لثماني عشرة سجادة يهودية صنعت في العصور اإلسالمية منذ القرن  في
يـران وترك19هـ/13القرن  والقوقـاص والهنـد، ودم ـت تلـس السـجاجيد  يـام، وكانـت مراكـص صـناعتها فـي مـدن متعـددة باونـدلو ومصـر وار

 امـةع ميةص يهودية مقدسة وتقاويم عبرية، وفي نفو الوقت اشتملت على صخارف إسـالكتابات عبرية ورمو  نبخصوصيتها اليهودية م
 بسبعة أشكال توضيحية.  سة، وصودت الدرالمسلمين فنسجوا على طرصهم الفنيةأو محلية لكل قطر عاش فيه اليهود مع ا

 :  دالةال الكلمات

 عصور إسالمية . ؛كتابات عبرية؛ يهودي ؛سجاد
Abstract: 

In this study, a Presentation and Analysis of Eighteen Jewish Rugs, which were Made in 

the Islamic Eras from the 8th century AH / 14AD until the end of the 13th century AH / 19AD CE. 

and the Centers of their Manufacture in Several Cities in Andalusia, Egypt, Iran, Turkey, the 

Caucasus and India. These Rugs were imprinted with Jewish characters from Hebrew Writings, 

Sacred Jewish Symbols and Calendars Hebrew, and at the same time, they included General or 

local Islamic Motifs for Each Country in which the Jews lived with the Muslims, Weaving their 

Artistic Styles, and the Study Provided Seven Figures. 

Keywords:  
    Rugs, Jewish, Hebrew Writings, Islamic Periods. 
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مقدمة :ال  

 هــو واليهـودي ،ا  يمـعظ ا  ، وشـريعتهم الموسـوية تركـت مالفـات واسـعة وفكـر أمـة سـامية عرفـت التوحيـد اليهـود
يمارو تعاليم الدين اليهودي فهو يهودي بـالمعنى اإلثنـي، ومـع ذلـس هنـاس اخـتالف  ويولد وم يهودية حتى ول من

ون أمـه يهوديـة منهـا  امن ترس دينـه اليهـودي يظـل يهودي ـ على -اليهودي  دينرجال ال -تفاسير الحاخامات بين 
  ولد فهو يهودي بالمعيار العرقي.

اليهودي تعريف يجمع عناصر دينية وعرقية دون وضع حدود لكل  والشريعة اليهودية لمن ه وتعريف
 .1بالديني وال هو بالعرقي وفال ه رعنص

ــا يهودي ــ وشــهدت المجتمعــات والمراكــص الثقافيــة والحضــارية اإلســالمية تفاعــل ا فــي العصــور الوســطى تعايش 
وكتبــوا بهــا جــصي ا كبيــر ا مــن  ربيــةالل ــة الع أتقنــواو  ،خاللهــا اليهــود مع ــا فتعلمــوا الثقافــة العربيــة واإلســالمية عــن قــر 

رة ومعـــارف وتمتعـــوا بخبـــ ةتـــراثهم الـــديني وعلـــومهم الدنيويـــة واختلطـــوا بـــالمجتمع اإلســـالمي ر ـــم نـــصوعهم لالنعصاليـــ
اإلسـالمية وترجموهـا إلـى ل ـاتهم اليهوديـة الكثيـرة، وأخـذوا حظهـم فـي المناصـ  والشـاون  جتمعاتوثقافات هذه الم

العامـة ونشـطوا فــي المهـن والصــنائع الفاعلـة ونعمـوا بــال نى وتطلعـوا إلــى حيـاة روحيـة أســمى علـى  ــرار مـا يفعلــه 
مـن  سعارف والفنون والهجـرة والرحلـة بـين اوقطـار إلـى  يـر ذلـاإلسالمي والمسيحي في الم لمجتمعينأقرانهم في ا

 . 2المصالح المشتركة وتوثيق الروابط فلاومور في تكا

ا يسـتحيل فصـله فـي ا يهودي ـا مسـيحي  عـة عشـر قرن ـا تسـير سـياق ا إسـالمي  العالقات حميمة طـوال أرب واستمرت
 .3اقوال  ومسارات متواصية صمني  

مجموعة من العوامل سـاعدت علـى انـدماج اليهـود فـي المجتمعـات اإلسـالمية، منهـا اعتـراف اإلسـالم  وثمة
اليهودي المسيحية ويرفض المسيحي اليهودية يقابله اعتـراف  ضففي الوقت الذي يرف يحية،بالديانة اليهودية والمس

 .4بيرو اوأسوار وهي مختلفة عن الجيتو إسالمي بالديانتين، فحارات اليهود في المجتمعات اإلسالمية ال تحيطها 

                                                           
 .70، 29م، 2001 ،2، القاهرة : دار الشروق، ط من هو اليهودي، عبد الوها  ،المسيري  1
 .99، 1جـ  م،2000 ،، ترجمة أحمد شحالن، الرباطيهود اوندلو والم ر  ،حاييم،الصعفراني 2
ــة الثقافــة ، " هــل لليهــود فــن"،صكــي محمــد ،حســن؛ 16 ،1، جـــ اونــدلو والم ــر  يهــود ،الصعفرانــي  3 الســنة اوولــى،  ،40.ع ،مجل

 .1724 ،1721م، 1939أكتوبر 
ترجمــة جمــال أحمــد الرفــاعي، أحمــد عبــد اللطيــف  ،م(1914 – 1517تــاريي يهــود مصــر فــي الفتــرة العثمانيــة ) ،يعقــو  ،النــدوا 4

جيتـو  ،وعـانوهـو ن ،وجيتو تعنـي الحـي اليهـودي ؛19 ،م2000 ،: المجلو اوعلى للثقافةمراجعة محمد خليفة حسن، القاهرة حماد،
 = اختياري حرص اليهود على اإلقامة فيه في انعصال بعيد ا عـن االنـدماج فـي الشـعو  التـي يعيشـون بينهـا، وجيتـو إجبـاري عـرف فـي
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علـــى ســـرعة انـــدماجهم مقـــدرتهم علـــى التكيـــف وامـــتالس صمـــام المبـــادرة وخبـــرتهم المهنيـــة كـــ ي أقليـــة  وســـاعد
 اليهـــودي عـــن  يـــره بطبيعتـــه الشـــديدة لعشـــق المـــال والعمـــل علـــى يتميـــصإذ  تميـــص،تحـــاول إثبـــات ذاتهـــا باإلتقـــان وال

يتميــص عــن  يــره بصــبره الطويــل وذكائــه المفــرط فــي التخطــيط للوصــول  كمــا ،االســتحواذ عليــه بكــل وســيلة ممكنــة
 .5لهدفه

 ،إليها اختياري سا االنت التجار،تعاونيات )نقابات( للصناع والحرفيين و  طىلليهود في العصور الوس وكان
منتسـبيها علـى  ـرار طوائـف الحـرف اإلسـالمية، وذكـرت  بـاتتنظم أمور كل مهنة وحرفة وتـدافع عـن حقـوق وواج

 .6والنساخ اليهود نكثيرة من هذه التعاونيات كالصرافين والخياطي ا  م أنواع18 – 17هـ/12 – 11وثائق القرنين 

البشرية وأحداث التاريي ال تسير على وتيرة واحدة ف حيانا كثيرة كان يتعرض اليهود لمظـالم  تفاعالتال لكن
 اوحداث السياسية والمجتمعية سبب ا في وقوعها تارة أخرى.  تكانبينما ، كبيرة كانوا هم السب  في وقوعها تارة

بـا بمـا يشـكل معظـم يهـود رو أ ريد اليهـود الخـصر فانتشـروا فـيم قـام الـروو بتشـ10هــ/4منتصف القـرن  ففي
القرن  وفيبا الشرقية والتي خضعت فيما بعد لحكم العثمانيين قرابة ثالثة قرون. رو . خاصة أ7العالم وهم اوشكناص

 وداومر الذي جعل اليه ،كنسيةبا وصار التوراة جصي ا من شعائرهم الرو م رضي البروتستانت لليهود في أ16هـ/10
 .8وبعث يهودي للمسيح وأرض ميعاد بفلسطين ارم ك مة وشع  مختيعلنون عن شخصيته ذ  حينئ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 ،رشــاد عبــد اه الشــامي ؛المجتمعــات اووربيــة التقــاي مــاامرات اليهــود، وعــادة مــا يكــون النــوع الثــاني فــي أطــراف المــدن أو اوحيــاي=
م، 2000السـنة  ،11 .عمركـص الدراسـات الشـرقية بجامعـة القـاهرة، ،سلسلة الدراسات الدينية والتاريخيـة ،الدينية في اليهودية"الرموص "

167.  
 .35م، 1998 ،، عمانيهود العراق تاريخهم أحوالهم هجرتهم يعقو  يوسف، ،كوريه  5
آثــار المملكــة العبرانيــة المتحـــدة بــين حقــائق المكتشـــفات " جميـــلديمــا  ،فــالح ؛ 400 ،2جـــ  ،يهــود الم ــر  واونـــدلو ،الصعفرانــي  6

 .35 ،30م، 2010جامعة ماتة، /بكلية العلوم االجتماعية قسم اآلثار والسياحة ،رسالة ماجستير ،اوثرية وأساطير العهد القديم"
واإلشـكناص هـم يهـود الشـتات الـذين تجمعـوا  ؛47م، 2009، دمشـق، تاريي فلسطين القديم من خـالل علـم  اآلثـار ،عفيف ،بهنسي  7

بـا الشـرقية رو بـا لهـم تجمعـوا فـي أرو هاد أوبسـب  اضـط ،في اإلمبراطورية الرومانية المقدسة في نهايـة اولفيـة اوولـى، ل ـتهم اليديشـية
 يي.وهو تقابل خاط ،في العصور الوسطى، وصارت كلمة أشكناص تعني ) ربي( مقابل يهود السفارديم أي الشرقيين

 .23 ،تاريي فلسطين القديم ،بهنسي  8
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 :  اللغات اليهودية

 ؛مـن بقيــة ل ــات العــالم ب ســره ضــلعلمــاي اليهــود يعتبــرون الل ـة العبريــة أفضــل مــن الل ـة العربيــة بــل وأف كـان
وتحــدث اليهــود الل ــة  ،9أي ل ــة الخلــق وأن المالئكــة تســتخدمها لرفــع الصــلوات فهــي مقدســة ،وصــليةا يونهــا هــ

التــي تســمى بالل ــات )الخليطيــة(  ل ــاتنهــم طــوروا عــدد ا مــن الإبــل  ،العبريــة ومعهــا ل ــة أي شــع  يعيشــون بيــنهم
من الل ة العبرية ول ة أي شع  يعيش اليهود بين ظهرانيهم ، وكان هدفهم من ذلس تطوير  خليطونها تتكون من 

ل ـــات يفهمهـــا أعضـــاي الجماعـــات اليهوديـــة دون  يـــرهم، ومـــن هـــذه الل ـــات الخليطيـــة ل ـــة الالدينـــو وهـــي إحـــدى 
ن يهــود أســبانيا والب مأي الشــرقيون وهــ الســفارديمبهــا اليهــود  حــدثاللهجــات اوســبانية التــي ت رت ــال وبهــا تكلمــوا، وار

مجموعة أخرى مـن الل ـات اليهوديـة، ففـي شـمال شـرق أسـبانيا تكلـم  يهودا المكانت أسبانيا والبرت ال قد أحدث فيه
اليهود الل ة اليهودية الكاتالنية، وفي وسط أسبانيا تكلم اليهود الل ة اليهودية اورا ونية، وفي شمال  ـر  أسـبانيا 

 .10ةالبرت الي يهوديةد بالل ة ال)البرت ال( تكلم اليهو 

وكان اليهود يتحدثون الل ة العربية بإتقان في جميع اوقطار العربية التي يعيشون فيها، وبها كتبوا كثير ا من  
وتحـدث يهـود  ،كت  بـالحرف العبـري وهجائيتـهت   لتيعلومهم وكتبهم، لكنهم طوروا منها الل ة اليهودية العربية أي ا

كــانوا يتكلمــون الل ــة الكرديــة ، ويهــود فــارو يتكلمــون  وكــراداوماصي يــة ، ويهــود ا بريــةالبر  لل ــةا م ــر اوطلــو وال
وهكـذا  ،العبريـة هجائيـةالل ة الفارسية ويكتبونها بالهجائية العبرية ، ويهود تركيا يتكلمون الل ة التركية ويكتبونها بال

 .11فسيفساي ل وية بالهجائية العبرية

 :  عبريالتقويم اليهودي ال

بهم من با  تميـصهم عـن شـعو  العـالم فهـم شـع  اه المختـار، وأرخـوا  اخاص االيهود ونفسهم تقويم عمل
ـا بعـض  استخدم كمابه كثير ا من مخطوطاتهم ووثائقهم ومعابدهم وتحفهم التطبيقية ،  اوخـرى  التقـاويماليهـود أيض 

تقـاويم اومـم اوخـرى التـي  بعـض ير تقويمهم مثل التقويم الميالدي كتقويم رسمي أكثر انتشار ا ، كذلس استخدموا 
 عاشوا معها. 

                                                           
ـــة ليهـــود اونـــدلو" ،شـــلبي، عمـــر دراج  9 ـــة ،"الحيـــاة العلمي ـــة الدراســـات التاريخيـــة واالجتماعي ، الســـنة 6ع  ،، جامعـــة نواكشـــوطمجل

 .61م، 2016
أعمال الندوة الدولية بكليـة "  " دور العبرية كل ة وسيطة في التواصل بين الثقافتين العربية وال ربية ،أحمد صالح أحمد ،البهنسي 10

 .37 ،35م،  2016 العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
 .28 ،من هو اليهودي ،المسيري 11
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 3761شـهر أكتـوبر عـام  نالسابع م االثنينويبدأ بيوم  ،اليهودي على دورتي الشمو والقمر التقويم ويقوم
ــالتقويم المــيالدي نقــوم بحــذف خمســة آالف ثــم نضــيف  قابلــة( وعنــد م1قبــل المــيالد )شــكل رقــم  التقــويم العبــري ب

 سنة فنحصل على التقويم ال ربي المسيحي الميالدي. 1240

اليهودي في العصور اإلسالمية : السجاد فن  

مـــع صميلـــه   ،12اليهـــودي أنطـــون فيلطـــون ثالثـــة كتـــ  عـــن الســـجاد اليهـــودي، أحـــدهم تـــ ليف مشـــترس نشـــر
م 2012وفـي عـام  ،13ه( قـام بمفـرده بنشـر كتابـه الثـاني1420م )1999، وفي عـام كورنسكياليهودي صموئيل 

وهـــي  –ه ( قامـــت جيهـــان جينفـــر 1436م ) 2014 عـــام، وفـــي 14ه ( قـــام بمفـــرده بنشـــر كتابـــه الثالـــث1434)
ــــا   بــــاصلبنشــــر مجموعــــة الســــجاجيد اليهوديــــة القاشــــانية المحفوظــــة فــــي المتحــــف اليهــــودي بمدينــــة  –يهوديــــة أيض 

  .15السويسرية

( كيفيـــة صـــنع خيمـــة 26/36فـــي ســـفر الخـــروج ) ايفقـــد جـــ ،تـــاريي عريـــق مـــع فـــن الســـجاد اليـــدوي ولليهـــود
 خصفيــةســمت الســجاجيد فــي لوحــات الفسيفســاي الكمــا ر   خرفــة،االجتمــاع وأثاثهــا مــن الفــرش والســتائر الملونــة والمص 

 ،واإلســالمية المبكــرة صنطيــةوالبي انيــةمــن بقايــا المعابــد اليهوديــة التــي ترجــع للعصــور الروم تناوالصجاجيــة التــي وصــل
مية فـــي العصـــور الوســـطى فـــي تصـــاوير المخطوطـــات اليهوديـــة المنفـــذة فـــي الـــبالد اإلســـال بكثـــرةورســـم الســـجاد 

 .والمت خرة

درية بمصــر ومورســية فــي اإلســكن ارهوثــائق الجنيــصة بعــض أســماي اليهــود مــن صــناع الســجاد وتجــ وذكــرت
الصـب ات ب كملهـا فـي أسـبانيا وشـمال  عةلصنا حتكرينشبه م ودباوندلو، وجايت فترات تاريخية طويلة كان اليه

م بـــ ن تجـــارة الســـجاد بمنطقـــة البحـــر 1365هــــ/767، م1315هــــ/715بعـــامي  مارخـــةال ثـــائقأفريقيـــة، وتشـــير الو 
بيـة و اور  لأو تجاراتها مـع الـدو  ،االدول اإلسالمية فيما بينه تكون في أيدي اليهود وحدهم سواي بين دالمتوسط تكا

                                                           
12   FELTON, A & CORNSKY, S.,  Jews and Carpets. (Jewish Carpets A History Guide,  London, 1997.  

 م هذا الدليل الموجص1997فيلطون بالسجاد اليهودي عندما نشر في عام  بدأ اهتمام 
13 FELTON, & CORNSKY,  Jewish carpets. ACC Art Books. 1999. 

  يقع هذا الكتا  في مائتي صفحة ومصود باللوحات والرموص اليهودية الواردة على سجادهم.
14 FELTON, A.,  Jewish Symbols and Secrets A fifteenth Century Spanish Carpet. London. 2012.  

 صفحة مصودة بثالث وسبعين لوحة وشكل ملون و ير ملون. 304يقع هذا الكتا  في 
15 RADJAI, J.J., The Judeo – Persian Carpets of Kashan:  Zionist Art and Cultural Carpet Manufactured in Iran (Studia 

Rosenthaliana). 45, 2014, 135 – 152. 
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، أو مــع مــدن جصائر وفــاو بــالم ر  ودمشــق بســوريامــا بــين مــدن جربــة فــي تــونو وكــذلس القيــروان أو تلمســان بــال
  .16با المستوردة لهذه السلعة اليدوية المهمةرو جنو  ووسط أ

 – Litur)م أن صـناع السـجاد مـن اليهـود فـي  رناطـة وليتـور 1335هــ/736وثيقة مارخة بعام  وذكرت

Lietur) مـن بعـدهم، ووصـلتنا وثـائق مارخـة  رالمسلمين وكذلس من الفونسو العاش املقوا عناية خاصة من الحك
كما  ،ن أسبانيام أشارت لتبرعات يهود بسجاد لمعابدهم في بعض مد1186هـ/582م وعام 1075هـ/468بعامي 

 ليتـور اوسـبانية يعتمــد بشـكل أســاو، وكـان اقتصـاد مدينــة  هوأحيانــا صخارفـه وألوانــ هـاالتــي صـنع من لمـوادأشـارت ل
حتـى أنهـا لتبلـل ثلثـي قيمـة  االتي يدفعها اليهود عينية أحيان  من قيمة الضرائ   سيتضح ذل، و على صناعة السجاد

مـن أبريـل عــام  6مـا يـدفعون، وينطبـق ذلــس علـى مـدن أخــرى مثـل  رناطـة ومورسـية، وثمــة مرسـوم صـدر بتــاريي 
ــــه أعــــداد  فيــــرة مــــن اليهــــود ونوعيــــة حــــرفهم فــــ847م )1443 ــــاط يهـــــ( ذكــــرت في ــــدلو فكــــان مــــنهم الخي ن و اون

 . 17واإلسكافية و يرهم سكاكينوالسرج وال ن وصناع الجلود واللجمو ن والخصافيو ن والنجار و الصبا و 

بــي رو ســط كلهــا تحــت ســيطرة االحــتالل اوم كانــت منطقــة الشــرق اودنــى واوو 19هـــ/13نهايــة القــرن  وفــي
ــه المحتلــة إحصــائيات رســمية قــدرت عــدد اليهــود بالمنطقــة بحــو  صــدرتالــذي أ ــيهم مليــون نســ اليدول مة مضــاف ا إل

ــا مــن الــدول و اليهــود المهــاجر  هــاالي اليهــود فــي الحــرف  مــلع ، وقــدووســطبيــة إلــى الشــرقين اودنــى وارو اون تباع 
، فثمــة وثيقــة مارخــة مهــن التجــارة والصــرافة والمجــوهراتوالمســيحيين مــع تفضــيلهم ل نشــ نهم شــ ن المســلمي ليدويــةا

 حـدهام ذكرت أن نصف سكان مدينة القدو كانوا مـن الحـرفيين اليهـود، وأن مدينـة دمشـق و 1880هـ/1299بعام 
حصــائية أخــرى مارخــة بعــام  ايهودي ــ 882بهــا  م حــددت 1899هـــ/1317يكســبون رصقهــم مــن الحــرف اليدويــة، وار

 554 ،حــداد ا  178نجــار ا ،  102صــبا  ا ،  39رســام ا،  70أعــداد اليهــود ونوعيــة حــرفهم فــي الجصائــر كــاآلتي: 
( فـي الجصائـر 32875لـل عـددهم آنـذاس )ب حتـىصانع أحذية ، و ير ذلس كثير من المهن اليدوية  730خياط ا ، 

 . 18وحدها في العام المذكور

على صناع السجاد مصطلح مارانوو أي الخناصير  فيهاطلق تركيا والبلقان مرت فترات تاريخية كان ي   وفي
المطرودين من أسبانيا خاصة في مدن إستانبول وأبيروو و يرها، كما وجدت أكبر نقابة لصانعي السـجاد اليهـود 

 م. 1795هـ/1210في مدينة سميرنة )أصمير( عام 

عائالت يهودية مهرة في م جل  تيمورلنس إلى مدينة بخارى عشر 14هـ/8إيران وما ورايها في القرن  وفي
فشاركوا يهود بخارى المهرة في صناعة السجاد، ووصـلتنا معلومـات عـن  ، حيثصناعة السجاد جلبهم من أسبانيا
                                                           

16 FELTON, Jewish Symbols and Secrets,  25, 34. 
17 FELTON, Jewish Symbols and Secrets ,131, 134. 
18 Jewishencyclopedia.com/articles/1834-artisans.9l6l2021.6-7-2019 
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ــ  صــانعها مرســم البــروج الفلكيــة مــع اســ هــام علي11هـــ/5القــرن  عينيــاتنعت فــي مانجــالور بالهنــد فــي أربســجادة ص 
 . 19بن ييجو إبراهام

أسـالس  همـن الصـوف والكتـان والقطـن والحريـر وشـعر المـاعص وأحيان ـا أضـافوا عليـ صنع اليهود السجاد لقد
وللصــالة عليــه  د،للتعليــق والصينــة، وللجلــوو عليــه، وك  طيــة لــبعض أثــاث المعابــ واســتعملوهمــن الفضــة والــذه ، 

تهم مثـل يهـوذا المقدسة بعد جدل وفتاوى صـدرت مـن بعـض حاخامـا عبريةما لم يحتو على كتابات بالل ة ال حيان اأ
 .  20م و يرهما1327هـ/728م( وآشر بن يحيئيل المتوفى عام 1349 – 1270هـ/750 – 669بن آشر )

اإلســالمية  لصخــارفهــي عبــارة عــن مــصي  مــن ا ارفاليهــود ســجادهم بثــروة  نيــة متنوعــة مــن الصخــ وصخــرف
كتابات بحـروف عبريـة تشـرح هـذا مصودة ب ،المستمدة من قصصهم الديني في الكتا  المقدو وديةوالمسيحية واليه

فعلــوا  سالقصـص أو برمــوص دينيــة يهوديـة صــريحة أو مشــتركة مــع حضـارات الشــعو  التــي يتعايشـون معهــا، وكــذل
نفو الشيي من الناحية التقنية فقد صنع اليهود سـجادهم بـنفو نـوع العقـدة السـائدة فـي القطـر الـذي يعيشـون فيـه، 

وفـي إيـران  كيـة،ة المفـردة، وفـي تركيـا ومسـتعمراتها صـنعوه بعقـدة جـورديص التر اوسـباني قـدةففي أسبانيا صـنعوه بالع
 ج(.  –   –أ  – 2وما ورايها صنعوه بعقدة سينا الفارسية )شكل 

اودلة اوثرية تاكد ما سبق ذكره مما صنعه اليهود مـن سـجاد فـي اوقطـار اإلسـالمية فـي العصـور  ولنترس
 منه اومثلة اآلتية:  ارالوسطى والمت خرة ، ونخت

  : أسبانيا -1

 ب(:  –أ  – 1لوحة )رقم 

طـراص  أنـهاليـد الواحـدة مـع  صـابعلم يصلنا من طراصها سوى عدد قليل يعد علـى أ :سيناجوج أسبانية سجادة
ـ 94×  303، هـذه السـجادة محفوظـة فـي متحـف بـرلين ، مقاسـها مشـهور نعت بالعقـدة اوسـبانية المفــردة، سـم، ص 
م، وهـــو 14هــــ/8رجعهـــا للقـــرن مـــن أ مـــنهمم، و 13هــــ/7خهـــا بـــالقرن البـــاحثون فـــي ت ريخهـــا، فمـــنهم مـــن أر  اختلـــف 
طــار، الســاحة حمــراي واإلطــار أبــيض 15هـــ/9، ومــنهم مــن أرخهــا بــالقرن اورجــح م، الســجادة مقســمة إلــى ســاحة وار

تــل هــذه العصــا منتصــف صخرفــه حــروف كوفيــة  يــر مقــروية، وفــي الســاحة عصــا طويلــة تنتهــي بورقــة محــورة تحت  
بصوايــا قائمــة  انبينالجــ ىالســجادة بطولهــا فتقســمها إلــى قســمين، ويتفــرع مــن هــذه العصــا ثــالث عصــي قصــيرة علــ

أ وهـو اويمـن العلـوي( وللبنـاي بـا   – 3الشكل له سـقف مسـنم جمـالوني )شـكل رقـم  يلمستط شبه بناي  تحمل ما ي  
ام، بكــل قســم صخرفــة مــن خطــين متقــاطعين ك نهمــا عالمــة منهمــا مقســمة إلــى أربعــة أقســ ةمــن ضــلفتين كــل ضــلف

                                                           
19 FELTON, Jewish Symbols and Secrets, 55 , 212. 
20 FELTON, Jewish Symbols and Secrets, 76. 
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الضــر ، ويعلــو البــا  عقــد مــدب  ، والواجهــة علــى جــانبي البــا  مقســمة إلــى مربعــات صــ يرة بهــا رســوم طيــور 
تفسير هذا  البناي شكل مثلث، اختلف في سفلتنتهي بشكل خطاف، وأ عونجوم، ويخرج من جانبي المبنى ستة أفر 

تحفـظ  لـذيا ماهيتـه صـندوق مـن ذلـس النـوع ارة الحياة أو يمثـل موضـوع ا يهودي ـنه يمثل شج:إ الرسم وداللته، فقيل
ألفـا،  تنجد له شبيه ا فـي فسيفسـاي معبـد بيـ الذي( لمينوراةفيه ألواح الشريعة وأن العصا وأفرعها تمثل الشمعدان )ا

التي استخدمت فـي  الشبيهة فن الصخار وبصخارف نسخة من اوسفار الخمسة المحفوظة بمدينة ليننجراد، و يرها م
ن كـــان بعـــض أشـــكال الشـــمعدانات واووانـــي خاصـــة بحفـــظ رفـــات القديســـين كانـــت تصـــنع فـــي الفنـــون اليهوديـــة ، وار

ن صـح هــذا ا كنــائوالعصـور الوســطى علــى هيئـة مبــاني، منهــا مـا يمثــل  ال  لــرأيوكاتـدرائيات وعناصــر أخــرى، وار
أكـد علـى يهوديتهـا فـي كـل  يلطـونأنطـون ف لكـن .21نصفها اآلن قد صنعت لمعبد يهودي التيتكون هذه السجادة 

: إن اليهـود عنــدما اضـطهدوا فـي أســبانيا عمـدوا إلــى ونحــن نايـده لقـوة حجتــه إذ يقـول ،لالمشـار إليهــا مـن قبـ هكتبـ
 ممــا أخفـوا عقيــدته( ولـيو علـى فــن السـجاد فحسـ ، فك4إخفـاي رمـوصهم الدينيــة كلهـا علـى فنــونهم المختلفـة )شــكل 

التــي يصــنعونها تحــت ســمع وبصــر حكــامهم مــن المســلمين والمســيحيين  همرموصهــا المقدســة علــى فنــون اأخفــوا معهــ
طراص  من وسبانيم، وهو ما تاكده اودلة  اوثرية المتمثلة في السجاد ا15،  14،  13هـ/9،  8، 7طوال القرن 

رهـــا مـــن الطـــرص التـــي شـــارس اليهـــود فـــي صـــناعتها ودم وهـــا مـــع القصـــر( وطـــراص اودميـــرال و ي –الكـــراص )الكـــصار 
نجمــة داوود السداســية والمنيــوراة الســباعي  :الشــعارات والرنــوس الرســمية للحكــام بصخــارف ورمــوص يهوديــة بحتــة مثــل

 حمـــامكالكبــاش وقــرون الشـــوفار والديكــة والــبط وال -صــوفية اليهـــود  –والحانوكــاة التســاعي وبعــض رمـــوص القبــاال 
الحيـــاة واوســد وكـــ و النبيــذ المســـتخدم فــي صـــالة الكيــدوش، و يـــر ذلــس فـــي خلــيط متـــ لف مــع اورابســـس  شــجرةو 

 (. 5المقروية )شكل وأشكال المقرنصات وهيئات المحاري  والحروف الكوفية  ير 
 :  البالد العربية -2

 ب(:  –أ  – 2لوحة )رقم 

ــ اليمنـى قصــر  م ، محفوظــة بمتحــف16هـــ/10 القــرننعت فــي النصــف اوول مــن ســجادة قاهريــة مملوكيــة ص 
ـ109×  138، مقاسـها بـالصا فـي فلورنسـا اإليطاليـة نعت مـن الصـوف بعقـدة سـينا الفارسـية مثـل كـل طـراص سـم، ص 

الســجاد المصــري المملــوكي، تصــميمها العــام مــن ســاحة محاطــة بثالثــة أطــر أوســعها هــو أوســطها ، وصخارفــه مــن 
البردي الفرعوني الذي أعيد بعثه على السـجاد المملـوكي بـل وانفـرد بهـذا خرطوش وجامة بالتناو  ت شيها صخارف 

 دقيقةعلى أعمدة لها سمات معمارية  يرتكصالصخرفي، والساحة حمراي بهيئة محرا  له عقد نصف دائري  لعنصرا
 المينـــوراة) الشــمعدانالمحــرا  مجمـــرة ذات لهــ  مشــتعل أســفلها كــ و يعلــوه   ســفل، وتوجــد بوأبــدانها يجانهــافــي ت

                                                           
 .192 ،181م، 1963، سنة 11، جـ المجلة التاريخية المصريةالسجاد اإلسالمي ومشتقاته في أسبانيا " " ،جمال محمد ،محرص 21
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تــاج صـــ ير ذهبــي وكلهـــا رمــوص دينيـــة يهوديــة منفـــذة بــاللون الـــذهبي علــى أرضـــية حمـــراي  يعلـــوهســباعي اوذرع ( 
حشـــوة  لمحـــرا الهاتـــاي العثمانيـــة بينمـــا توجـــد أعلـــى ا رفتوجـــد صهـــور الاللـــة وصخـــا قـــدناصـــعة، وفـــي كوشـــتي الع

 :وترجمتهــا 118اآليــة العشــرين مــن المصاميــر بالل ــة العبريــة هــي  عبــارةبيضــاي مكتــو  فيهــا  رضــةمســتطيلة مستع
 المحـرا  يشـير، و يوصل لنا أنها سجادة صـالة يهوديـة" وك ن الناس  أراد أن حون"هذه بوابة الر  سيدخلها الصال

الشــرق بمدينــة القــدو  بوابــةإلــى المــصارح قبلــة المصــلين بالجــدار الشــرقي فــي معابــدهم حيــث االتجــاه إلــى الهيكــل و 
م تــابوت العهـــد ( أي حجــا  يعتــاد تعليقـــه أمــاباروخــت) كانـــت فــي وظيفتهــا بمثابـــة ةهــذه الســجاد، أو أن المقدســة

المملوكية والعثمانية واليهودية، وعلى الر م من كل  رف، وبهذا تكون السجادة قد مصجت الصخاالمقدو في معابدهم
من يرى بوجود احتمال ضعيف ب نها  الشواهد الصخرفية والتقنية التي تاكد أن السجادة صناعة قاهرية إال أن هناس

نعت في مدينة فرارا اإليطالية لكن بمـواد خـام مصـرية مـن الصـوف المصـبوب بالصـب ات الحمـراي القرمصيـة ص   ربما
ودي يـدعى أيدي صانع مصري يه ىوالخضراي والصرقاي والصفراي البرتقالية مع الصوف الخام البني واوسود، وعل

لفونسـو أثم رحل إلى فرارا ف كرمـه الـدوق  م1490هـ/896في القاهرة عام  دب نه في ول بيةرو سابدينو ذكرته وثيقة أ
احتمــال ضــعيف لمــا ســبقه مــن شــواهد صخرفيــة وتقنيــة، وعنــدما عــرض  وهــو .22لــه ووحفــاده صليناوول ومنحــه منــ

المينـوراة  أمـا. م16 – 15هــ/10 – 9نهـا سـجادة سـفارديم ترجـع للقـرنين : إلهذه السجادة قال عنها يلطونأنطون ف
وسـيلة إضـاية بالصيـت أو الشـموع يوقـد  وهـوعنصـر صخرفـي يهـودي رمـصي ،  فهوذي اوذرع السبعة،  عدانالشم أو

بمكانة التقـديو عنـد اليهـود، فهـو رمـص النـور  حظيتأمام ستارة التابوت بالمعبد، وهو من أهم الرموص الدينية التي 
ت شــع ، وهنــاس شــمعدان آخــر يســمى حنوكــاة نســبة إلــى عيــد الــذي أمــر الــر  موســى بصــنعه بقاعــدة وســاق وســ

عـــن اوفـــرع  ايحملهـــا تاســـع ويبـــرص بعيـــد   أفـــرعالحنوكـــاة المســـمى بعيـــد اونـــوار، جعلـــه اليهـــود مـــن ثمانيـــة أذرع أو 
دهم مـــن بيـــت المقـــدو، وعيـــد قبـــل المـــيالد وطـــر  164اليونـــانيين عـــام  علـــىالثمانيـــة، يرمـــص إلـــى انتصـــار اليهـــود 

المســيحيون فيهــا  حتفــلالفتــرة التــي ي فــويســمى بعيــد التدشــين، لــه طبيعــة سياســية يحتفــل فيـه اليهــود فــي ن ةالحنوكـا
 .23بعيد الميالد

 ســم، 155×  186 مقاســها 24 ( محفوظــة بمتحــف المنســوجات بواشــنطن – 2اليســرى )لوحــة  والســجادة
واوخضـر واوصرق بثالثـة أطيـاف  م، من الصوف المصبوب بـاوحمر17هـ/11القرن  بدايةنعت في القاهرة في ص  

ــ  11،5×  12نعت بعقــدة ســينا الفارســية بمعــدل مــن الصــوف الخــام العــاجي أو اوســمر الضــار  إلــى الصــفرة، ص 
                                                           

بكليـة رسـالة دكتـوراه  ،حسن محمد " السـجاد المملـوكي، دراسـة أثريـة فنيـة فـي ضـوي مجموعـة متحـف الفـن والصـناعة بفينـا ،نور  22
 .25لوحة  ،46 ،السجاد اإلسالمي ،، نور133لوحة  ،206 ،203 ،م1992، اآلثار جامعة القاهرة

 .163 ،32 ،14 ،الرموص الدينية في اليهودية ،الشامي 23
24  KUHNEL, E & BELLINGER, L.,  Cairene Rugs and Others Technically Related 15th Century, Washington, 1957, 31. 
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مــم مربــع، تصــميمها العــام مــن ســاحة محاطــة بثالثــة أطــر أوســطها هــو أوســعها وتصخرفــه أوراق  25عقــدة فــي كــل 
أرضــيتها حمــراي يشــ لها محــرا  لــه عقــد  احةوالســ ني،الــنمط العثمــا الســاص المشرشــرة وصهــور الاللــه والقرنفــل علــى

لكل عمود قاعدة مرتفعة وبـدن حلصونـي ، و اوعمدة بكامل صفتهما المعماريةنصف دائري يرتكص على صوجين من 
وتاج ، أسفل أرضية المحرا  حصم من صهور الالله يعلوها شكل ك و بحجم كبير ويتدلى مـن عقـد المحـرا  علـى 

 يلةالرومـــي كوشـــتي العقـــد الـــذي تعلـــوه حشـــوة ضـــيقة مســـتط يصخـــرفبـــدن الكـــ و تســـعة قناديـــل )مشـــكاوات( بينمـــا 
الــــواردة علــــى الســــجادة الســــابقة "هــــذه بوابــــة الــــر  ســــيدخلها  عبــــارةو الكتــــ  فيهــــا بالل ــــة العبريــــة نفــــ ستعرضــــةم

صخرفيــة وتقنيــة مملوكيــة وعثمانيــة ويهوديــة تاكــد خروجهــا مــن نفــو المصــنع  ســماتالصــالحون". جمعــت الســجادة 
ع الذي صنعت فيه سابقتها لكن بعدها بفترة مـن الـصمن، فهيئـة المشـكاوات مملوكيـة وكـذلس نوعيـة المـواد الخـام ونـو 

العقــدة، أمــا الصخــارف النباتيــة فهــي مــن الفصــيلة العثمانيــة البحتــة، والــنص عبــري ياكــد وظيفــة الســجادة ، كمــا أن 
على رمصيتـه الدينيـة المقصـودة لـدى اليهـود فهـو يخـتلط بفكـرة  كدسيطرة الك و بحجم كبير على ساحة المحرا  يا 

 ســم"ســ تناول كــ و الخــالص وأنــادي با 116اميــر عشــر مــن المص  الثــةكــ و الخــالص والشــكر الــواردة فــي اآليــة الث
ن كـا ليـومالر " أو لعله يتصل بطقـو المراسـم المـ لوف فـي بيـت كـل يهـودي  للكـ و رمصيتـه  نالسـبت المقـدو، وار

ــ  ترمــص المشــك لــدىأيضـا  إلــى نــور اإليمــان فــي قلــ   اةالصــوفية المســلمين فهــو رمــص المحبــة اإللهيــة، وعنــدهم أيض 
لقرنفـل للسـعادة والحكمـة، كمـا ترمـص صهـور الاللـه فـي الفـن العثمـاني لمعـاني كثيـرة فحروفهـا ، وترمـص صهـور االمامن

 محتـــى دمـــل بـــه العلـــ والرســـميةهـــي نفـــو حـــروف اســـم الجاللـــة )اه( ونفـــو حـــروف كلمـــة هـــالل بدالالتـــه الدينيـــة 
، هو عهد السلطان أحمد وهميتها الاللهبعصر صهرة  سمىالعثماني، وثمة عصر ب كمله في تاريي الفن العثماني ي

 م(.1730 – 1703هـ/1143 – 1115الثالث )
 :  تركيا -3

 ب(:  –أ  – 3لوحة )

، اليمنــى  س، بــالمتحف اليهــودي بنيويــور م19 – 18هـــ/13 – 12مــن القــرنين  كيتــانيهوديتــان تر  ســجادتان
سـم،  118،5×  160،9م، مقاسـها 18هــ/12التركيـة فـي القـرن  رديصصنعت في مدينة جـو  طن،من الصوف والق

، تصميمها ك نها سجادة صالة تركية من ساحة محاطة بثالثة أسطر أوسـعها اةكرسي قاريي التور   طيةوظيفتها ت
هـو أوســطها وصخـارفهم مــن الفصـيلة النباتيــة، والسـاحة فيهــا شـكل محــرا  لـه عقــد مـدب  يرتكــص علـى أربعــة أعمــدة 

 سماه إذ، مسيحي يهودي ميبع وهو رمص إسالاخمسة أص هماالمعمارية، أسفل الساحة رسم كفين لكل منبسماتهم 
مـن الشـر والحسـد، وسـماه الشـيعة كـف  تحمـيكتعويـذة  لوهااليهود "يد موسى" وترمص عندهم لفعل الخيـرات واسـتعم

كــف العبــاو أو كــف الرســول محمــد )ص( وســماه المســيحيون "يــد مــريم" عليهــا  ســنةفاطمــة بينمــا أطلــق عليهــا ال
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من سـمت العقـد شـكل مشـكاة، وت شـي صخـارف الرومـي كوشـتي العقـد، وثمـة حشـوة عليـا مسـتطيلة  ويتدلىالسالم. 
ة ، والجــدير بالــذكر أن هــذه الســجادة )الوبريــ 97مــن المصمــور  رةضــيقة مستعرضــة كتبــت فيهــا بالل ــة العبريــة عبــا

 القــــرن( ) قطيفــــة وبريــــة  يــــر معقــــودة ( مــــن صــــناعة تركيــــا فــــي روخــــتتــــوراة )با ة( تتطــــابق مــــع ســــتار المعقــــودة
م، وال تختلــف عنهــا فــي شـيي مطلق ــا ســوى فــي مضـمون الكتابــة العبريــة التــي كانـت علــى الســتارة يحيــي 17هــ/11

  .25فيها والد ذكرى ابنته المتوفاة

×  165م، مقاسـها 19هــ/13قـود صـناعة اوناضـول فـي القـرن  ( من الصوف المع – 3)لوحة  واليسرى
، السـاحة حمـراي طوبيـة يشـ لها نيسم، تصميمها العام مـن سـاحة محاطـة بإطـار مـن صخـارف البـاروس العثمـا104

عقد يرتكص على عمودين، تتدلى مـن سـمت العقـد نجمـة داوود السداسـية وثـالث مبـاخر أو مشـكاوات متتاليـة حتـى 
 عقـودةالم الوبريـةبـ على المحـرا  كتابـات بـالحروف العبريـة، هـذه السـجادة  جـدكمـا تو  حـرا ،لمتصـل إلـى أرضـية ا

 . يتصلح وكثر من وظيفة باروخت أو  طاي كرسي قاريي أو للصالة لتشير لبوابة السما

)مــاجين دافيــد( ومــاجين بالعبريــة تعنــي القــوة والحمايــة والملجــ  والــدرع، وهــو  المســماةو  عــن نجمــة داوود أمــا
لــه ســواي فــي العهــد القــديم أم فــي  ةلكنــه رمــص  ــامض ال توجــد أيــة إشــار  ،داوودرمــص لقــوة مملكــة إســرائيل فــي عهــد 

ا إلى عهد سيدنا سليمان بن سيدنا داوود وربما تطور عنه وكـان يسـمى خـتم أ و خـاتم سـليمان التلمود، ونس  أيض 
فـــوق اآلخـــر  هماأحـــد،هـــذه النجمـــة سداســـية الـــراوو مـــن مثلثـــين متســـاويي اوضـــالع وتتكـــون  26 )حوتـــام شـــلومو(

عن راوسها الستة أنها ترمص لأليام الستة لخلق الكون، والتي استراح اه بعدها في اليوم السابع يوم  فقالواعكسي ا، 
 أنهـا أومـا قـالوا أنهـا ترمـص للتقاسـيم السـتة للتعـاليم الشـفهية فـي اليهوديـة، كبيـر ا( ك االسبت )تعالى اه عن ذلس علـو  

 تمثل الحرف اوول والحرف اوخير مـن اسـم النبـي داوود فحـرف الـدال فـي العبريـة يشـبه المثلـث منقـوص الضـلع.
 ذات وكانــتلـدى شــعو  الشـرق القــديم قبــل ظهـور اليهوديــة  وفــةمعر  كانــتفهـي  ،اوقاويــل اليهوديــة هكــل هـذ ومـع

م ــصى ســحري وكتميمــة تقــي مــن الحســد وتجلــ  الحــظ ، ثــم اســتخدمت بكثــرة فــي الفنــون اإلســالمية كرمــص لتــداخل 
شعار ا لها منذ العصر  ميةلدرجة اتخذتها بعض الدول اإلسال ،مع المادة وكرمص للحكمة والروحمع اورض  لسمايا

 العباسي وعلى مدار ألف سنة الحقة.

 

 

 
                                                           

25   https://thejewishmuseum.org/press/press-release/benguiat-collection-release, Accessed at 9-6-2021   
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 (: ب –أ  – 4لوحة )

م، 19ـ/هـــ13القـــرن  فـــي 27لتركيـــةالمعقـــود، مـــن صـــناعة مدينـــة موجـــور ا لصـــوفيهوديتـــان مـــن ا ســـجادتان
 طــةالعــام مــن ســاحة وســطى محا يمهاســم، وتصــم106×  170،2 مقاســها، اليمنــى بــالمتحف اليهــودي بنيويــورس

المحـورة، ويشـ ل السـاحة  ، صخارفهم من أوراق الساص المشرشـرة والصخـارف النباتيـةوسطهاأ و، أوسعها هبثالثة أطر
شكل محرا  عقده مدب  متدرج يقلد شكل المقرنصات في محاري  المنش ت الدينية اإلسالمية، في كل كوشة من 

، بينمــا شــ لت أرضــية المحــرا  الحمــراي الناصــعة بمنــوراة ذهبــي لــه ســاق طويلــة ودكوشــتي العقــد توجــد نجمــة داو 
 وةت بحروف عبرية، كما يحد المحرا  من أعلـى ومـن أسـفل حشـأسطر من كتابا ة، حوله سبعأذرع وسبعةممتدة 

عريضة مستطيلة مستعرضة بها صخارف محورة ك نها بائكة من سبعة عقود مدببة أو معدولة ومقلوبة بالتناو  أو 
 معمارية.  فاتشر 

ســم، وهــي تشــبه ســابقتها فــي المــادة الخــام وفــي مكــان 113×  139،7 ( مقاســها  – 4)لوحــة  واليســرى
وتــاريي الصــناعة وكــذلس فــي التصــميم العــام، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي الخطــة اللونيــة ف رضــية المحــرا  هنــا صرقــاي 

وذرع، كمـا صيـد هنـا وجـود داكنة، والتفاصيل الصخرفية متنوعة حيث اسـتبدل هنـا الحانوكـاة بـالمنيوراة فهـو تسـاعي ا
 وبكوشتيه. لمحرا سم عدة مرات بساحة ار   لذيإبريق التطهر ا مرس
 ب(:  –أ  – 5لوحة )

العـام لليمنـى مـن سـاحة  يمم، التصـم19هــ/13 نالقـر  فييهوديتان من صناعة مدينة هركة التركية  سجادتان
بشـكل كـف  أذرعـهمنيـوراه بحجـم كبيـر تنتهـي أطـراف  لسـاحةبحروف عبرية، ويشـ ل ا باتبإطار من الكتا محاطة

ـا،  ، والسـاحة مقدسـاتها شـهرالخلفيـة صـورة طبو رافيـة لمدينـة القـدو وأ وفـيمضمومة اوصابع عدا إبهامهـا مرفوع 
  فيهمــا الوصــايا الشــريعة مكتــو  ابحــروف عبريــة، يعلوهــا لوحــ تتعلــوه كتابــا ئــريك نهــا محــرا  لــه عقــد نصــف دا

، ، ال تنطق باسم الر  إلهس باطال، اذكر يوم السـبت لتقدسـه، أكرم أباس وأمس، ال تصنال تسرق ،)ال تقتل :العشر
، ال تشــهد علــى قريبــس وال تســجد لهــن وال تعبــدهن ورة، ال تصــنع لــس تمثــاال وال صــيكــن لــس آلهــة أخــرى أمــامي ال

( هــذا وقــد لقريبــس ممــامــاره وال شــيئا وال ح ورهشــهادة صور، ال تشــته بيــت قريبــس وال امرأتــه وال عبــده وال أمتــه وال ثــ
 بية متمثلة في اتباع قواعد المنظور.و اور  ثيرات لبت على التصميم الت 

سم، تصميمها العام مـن سـاحة محاطـة بثالثـة  108× 156 ( من الحرير، مقاسها  – 5)لوحة  واليسرى
نجمــة داوود مــع وجــود صــف مــن مصهريــات تنمــو منهــا الــورود  ةأطــر أوســعها هــو أوســطها ويشــ ل أركانــه اوربعــ

                                                           
باوناضــول اشــتهرت بصــناعة الســجاد اليــدوي المعقــود بــ لوان ســاطعة وبإطــارات عريضــة نســبي ا صخارفهــا   موجــور مدينــة صــ يرة  27

 أما الساحة فمحرابها متدرج كالمقرنصات الحقيقية بالعمائر. ،تشبه تربيعات القاشاني العثماني وأرجل التنين والمفتاح اليوناني



 (م2022)  25 العدد حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

367 10.21608/cguaa.2022.115391.1101 DOI|   حسن نور 
 

القمـح ونجمـة داوود، وأسـفلهم شـكل درع  االقريبة من الطبيعـة، وفـي أعلـى السـاحة رسـم تـاج التـوراة تحتضـنه سـنبلت
هركة  صناعة، والسجادة مثل سابقتها من نان ذهبيتاحورتن مامنيوراه ذهبي وعلى جانبيه شجيرت سمخماسي فيه ر 
مشهورة بصناعة أجود أنواع السجاد اليدوي على  هي، و ( بالقر  من إستانبولصمير)أ يتخلي  أصم الالتي تقع شم

هـــ( أفخــم وأشــهر مصــنع للســجاد 1259م )1843مســتوى العــالم ون الســلطان عبــد المجيــد أســو فيهــا فــي عــام 
 جاجيدهذلـس المصـنع الـذي كانـت سـ جإنتـا وأشـرفت الدولـة علـى ا،بـا وروسـيو إنتاجـه إلـى أر  رب رض تصـدي ياليدو 

م فحصد إنتاجها معظم 18هـ/12القرن  يمن الحرير بعقدة جورديص بتصميمات قديمة تحيي نظائرها اوناضولية ف
واستمر ذلس المصنع  رديص،عقدة جو  نالجوائص في المعارض الدولية للسجاد ون المتر الواحد المربع كان فيه مليو 

 . 28القرن العشرينفي إنتاجه حتى مطلع 

 :  إيران وما وراءها -4

 ب(:  –أ  – 6لوحة )

اليهــودي فــي بــاصل  متحفمــن صــناعة مدينــة قاشــان بــإيران، اليمنــى محفوظــة بــال يهوديتــانتعليــق  ســجادتا
آالف عقـدة  سـةوالصوف بعقدة سينا الفارسية بمعدل خم يرنعت من الحر سم، ص   138×  200بسويسرا، مقاسها 

، تصـــميمها العـــام مــن ســـاحة محاطـــة بثالثــة أطـــر، أوســـعها هــو أوســـطها وتصخـــرف أركانـــه مربــع رفــي كـــل ديســـمت
 دخـراطيش بـين كـل خرطـوش والـذي يليـه توجـ ةاوربعة أربع شـجرات سـرو مدببـة الطـرف، كمـا تصخرفـه أيضـا عشـر 

 شـــجرة ســـرو، وفـــي كـــل خرطـــوش كتبـــت بحـــروف عبريـــة وصـــية مـــن الوصـــايا العشـــر، أمـــا ســـاحة الســـجادة ففيهـــا
علـى عمـودين  مولـةوك نهـا مح امجموعة مـن الموضـوعات التصـويرية فـي ثالثـة أقسـام متتاليـة يعلـو بعضـها بعضـ

الموضـــوعات  ذهعبريـــة ورمــوص يهوديــة شــ لت الفرا ـــات بــين هــ بــاتجــانبيين وثالثــة عقــود نصـــف دائريــة مــع كتا
منهمــا بعلــم يرفعــه فــوق رأو كــل مــن موســى وهــارون الواقفــان  لكــ مســسي   كــينبملالتصــويرية التــي تبــدأ مــن أعلــى 

علـى ارتفـاع قبـة الهيكـل فلـم  دة ثالثيـة اوربـاع بارتفـاع يصيـيوبينهما الهيكل كبناي مقب ، وقف كل منهما في وضـع
 جبـلتراع النسبة والتناس ، وفي القسم اووسط جان  من قصص إبـراهيم والـذبيح )إسـحق ولـيو إسـماعيل( علـى 

السـماي مـالس.  يوقد أسلم كل منهما لتنفيذ أمر الر  فنام إسحق وبجواره وقف إبراهيم يشحذ سكينه، وحلق ف الفدا
وعلى يسارهما كبش مليح ، بينما على يمينهمـا شـجيرات مخضـرة ترمـص للحيـاة والفـداي، وثمـة كتابـات بإطـار العقـد 

فـي  وجـدواوتبـاع وحمـارهم، وي خـدمه وأربعـة مـن الفوقهما بالعبرية من المصامير تشرح القصة مع رسـم رمـص المنيـورا
به ست أشجار، وعقد المـدخل نقشـت فيـه  ي، يفضي إلى فنا المعماريةالمستوى السفلي مدخل فخم بكامل مفرداته 

ويوســف، وفــي كوشــتي العقــد فــرع نبــاتي مصهــر ومــورق.  وصكريــاقبــور راحيــل  يبالمكــان وهــ يفيــةكتابــات عبريــة تعر 

                                                           
28  https://www.jewishheritageturkey.com/?lightbox=dataItem-ihm25n8x2.9-6-2021  
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ا على نصوص تذأ السجادةواشتملت   تفيـتالعبريـة ترجمتهـا "يـوم الجمعـة الثـامن مـن شـهر  لل ـةأخـرى با كاريـةيض 
 مـنيوسـف بـار الحاخـام حـاج مرسـي رحمـه اه فـي الجنـة" وهنـاس مـن حـذف  ابـ مر مـن اوصـ ر سـن 5600 عام

ـتفيـتهذه الترجمة كلمة شهر واستبدلها بكلمة عشر لتصبح )الثامن عشـر  فقـد أفـاد هـذا الـنص التـذكاري  ا( وعموم 
الدينيــة، فالتــاريي المثبــت  تبتــهومر  اعرفنــا اســم اآلمــر بصــناعته،كماالمهــم فــي معرفــة تــاريي صــناعة الســجادة بدقــة 

 ه(.1255م )1839( يقابل الثامن من ديسمبر عام 1العبري )شكل  معلى السجادة بالتقوي

ـ هذه بجاليتهـا اليهوديـة اوكثـر ثـراي فـي  مشـهورةيرانيـة النعت ب يـدي يهوديـة فـي مدينـة قاشـان اإلالسجادة ص 
نشاط ا فـي الدعايـة للحـ  إلـى أرض الميعـاد، فـاآلمر بصـناعة السـجادة )حاخـام وحـاج(  كثرم، واو19هـ/13القرن 

مــن الناحيــة الفنيــة لكونهــا  ةالتذكاريــة ومهمــة لل ايــ ماتهــاونحــن أمــام ســجادة مهمــة لل ايــة مــن الناحيــة اوثريــة لمعلو 
 مثابة لوحة تصويرية متقنة وأيقونة دينية دعائية ووثيقة بصرية يهودية بحتة. ب

النــوع تكــاد تتطــابق فــي مواصــفاتها التقنيــة والصخرفيــة مــع الســجادة موضــع  هــذاتســع ســجاجيد مــن  وصــلتنا
أنطـــون  اهـــتمم، 19هــــ/13ومشــهد وتبريـــص فـــي نهايـــة القـــرن  قاشـــانإيرانيـــة هـــي  مـــدنالوصــف، صـــنعت كلهـــا فـــي 

، كما ذكرت جيهـان جنيفـر أمـاكن حفـظ تلـس السـجاجيد التسـع فـي 29طون بنشرها في كتبه المشار إليها من قبلفيل
كريســــتي  يالمتحــــف اليهــــودي فــــي بــــاصل، والمتحــــف اليهــــودي فــــي أمســــتردام، ومتحــــف إســــرائيل بالقــــدو وصــــالت

(Christie)  وسوثبي(Sotheby) م 1866وبعض تلس السجاجيد مارخ بالتقويم العبـري بمـا يقابـل عـام  ،بلندن
 .  30 هـ(1310م )1892هـ( وعام 1283)

 – Parke)بيرنيـت  سسـم، معروضـة فـي  معـرض بـار 133×  205 ( مقاسـها  – 6)لوحـة  واليسـرى
Bernet) اطة بثالثة مح من ساحة تهاشبه سابق، صنعت من الحرير بمدينة قاشان، تصميمها العام ي  في نيويورس

بعضـا، تصخرفهـا نفـو الموضـوعات  بعضـها، والسـاحة مقسـمة إلـى أربعـة مسـتويات يعلـو أطر أوسعها هو أوسطها
الدينيـــة بـــل  ديـــةالتصـــويرية الســـابقة مـــع شـــيي مـــن التنويـــع فـــي الخطـــة اللونيـــة والتفاصـــيل الصخرفيـــة والرمـــوص اليهو 

ومضمون النصوص العبرية، فاإلطار اووسط هنا لم يشتمل على خراطيش بها الوصايا العشر، كما أن الكتابـات 
" أي القــدو هـي مدينـة القداســة ، والسـجادة مارخــة هكـوديشالموجـودة بإحـدى حشــوات السـاحة تقـرأ "يورشــليم عيـر 

  هـ(.1283)م 1866بالتقويم العبري بما يقابل عام 

 

 
                                                           

29  FELTON, Jewish Carpets ,18 , FELTON, Jewish Carpets. ACC Art Books , 15 

30  RADJAI,  The Judeo – Persian Carpets ,135 – 152. 
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 ب(:  -أ  – 7لوحة )

ـــ اليمنـــى  ،م، محفوظـــة بمجموعـــة جيســـون نظميـــال19هــــ/13نعت فـــي تبريـــص فـــي القـــرن ســـجادة يهوديـــة ص 
بثالثـة أطـر، أوسـعها هـو أوسـطها وتصخرفـه ثمـاني  طـةسـم، تصـميمها العـام مـن سـاحة محا 231×  343مقاسها 

أو  (Bust)، في كل جامة صورة شخصـية نصـفية وسط اإلطار بينها صخارف اورابسسجامات موصعة باوركان وب
 ضـــوعاتالمقـــدو، وفـــي الســـاحة جامــة مركصيـــة بيضـــاوية بــداخلها ومـــن حولهـــا مو  لكتــا موضــوع تصـــويري مـــن ا
 . رهاوأشجار و ي وانات كاإلبل والحمير ورسوم مبان  ورسوم  حي دوتصويرية من الكتا  المق

م، معروضـة بصـالة إيبـاي 19هــ/13ران فـي القـرن  ( سجادة يهودية مـن صـناعة إيـ – 7)لوحة  واليسرى
النباتيـــة مـــن  رف، وتســـيطر الصخـــاهـــو أوســعها ا، أوســـطهتصـــميمها العـــام مـــن ســـاحة محاطــة بثالثـــة أطـــر  بلنــدن،

 والمصهرة على اوطر والساحة مع وجود حشوة عليا بالساحة منقوش فيها عبارة بالل ة العبرية.  لمورقةاوشجار ا
  ب(: -أ  – 8لوحة )

مقاسـها  اليمنـىهــ( بمجموعـة جيسـون نظميـال، 1329م )1910من الحريـر صـناعة قاشـان عـام  سجادتان
ســم، تصــميمها العــام مــن ســاحة محاطــة بثالثــة أطــر، أوســعها هــو أوســطها وتصخرفــه مجموعــة مــن  132×  206

ســحقتصــاوير القصــص الــديني لألنبيــاي إبراهــام وموســي و  مــن أتبــاع وخــدم  ويوســف ، ومــا يســتلصم هــذا القصــص ار
وعمائر وأشجار و يـر ذلـس ، كمـا اشـتملت السـاحة علـى كتابـات توضـيحية كثيـرة بالل ـة العبريـة مـع مجموعـة مـن 

 جـدمـن أعلـى إلـى أسـفل، بـ على السـاحة يو  يبما يفصله الوصف التال وصالرموص الدينية والمباني المقدسة والشخ
قرص الشمو المشع، وفي  أسفلهمكتو  فيهما الوصايا العشر،  تاج التوراة يشير إلى الشرق، أسفله لوحا الشريعة
قبائــل بنــي إســرائيل اإلثنــى عشــر وهــم يوســف وبنيــامين ويهــوذا  باطكوشــتي العقــد العلــوي رســم النســاج رمــوص اوســ

( مــن صوجــات ســيدنا يعقــو  راحيــل 6وشـمعون وراوبــين والوي ويســاكر وصبولــون ودان وتفتــالي وجــاد وأشـير )شــكل 
ســبط رمــص خــاص بــه كــاآلتي: يوســف  لكــلابنــة واحــدة هــي دينــة،  ســوىلهــة، ولــم يكــن إلســرائيل )يعقــو ( ولينــة وب

شكيم هي نابلو الحاليـة( راوبـين )عشـبة المانـدريس المعمـرة ذات  نة)نخلة وسنبلة قمح( شمعون )أسوار وأبراج مدي
ج( يســـاكر )شـــمو وقمـــر ونجـــوم( كهنوتيـــة( يهـــوذا )قيثـــارة وتـــا ية)صـــدر  وياووراق المرتبـــة كفصـــوص الـــوردة( ال

صبولون )سفينة( دان )مواصين العدل( تفتالي ) صال( جاد )خيام( أشير )شـجرة(. وفـي المسـتوى السـفلي مـن السـاحة 
الشــريعة، ويظهــر مــن خلــف البوابــة  وحيمعبــد ســليمان يحرســها أســدان ويقــف ســيدنا موســى بلــ ةرســم الناســ  بوابــ

ملكــين  نفاصــيل ورمــوص أخــرى كقــرص الشــمو المشــع ولــوحي الشــريعة بــيمفرداتــه المعماريــة مــع ت مــلالهيكــل بكا
صخرفيـة كثيـرة جعلـت  تفاصيلطقوسهم، و  نالبراق( ينحني عليه بعض المصلين اليهود يادو  ئطوحائط المبكى )حا

 من السجادة أيقونة دينية وتحفة فنية مهمة. 
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( مبني مـن الحجـر 2-3/1اويام الثاني ) بار( وأخ38-6/1جاي وصفه في سفري الملوس اوول ) والهيكل
وسقفه من الخش  ووجهته نحو الشرق ، ويتكون من قاعتين ومدخل علـى جانبيـه عـامودين، يفضـي المـدخل إلـى 
فنــاي فيــه حــوش الكهنــة وخــصان مــاي للطهــارة، وبعــد المــدخل مباشــرة يوجــد القــدو ويحتــوى علــى اوثــاث وهــو نفــو 

أي مذبح البخور ومائدة الخبص والمنيوراه، ثم أخيـر ا قـدو اوقـداو وفيـه تـابوت  اوثاث الذي تحويه خيمة االجتماع
ســليمان  دناولكــن عنــدما فــتح ســي ،موســى اســيدن لــىالعهــد )لــوحي الشــهادة( وهــي اوســفار الخمســة التــي نصلــت ع

يهما فوق فاردين جناح ش ( كما يحوي ملكين من خ8/9الشهادة )سفر الملوس اوول  يالتابوت لم يجد سوى لوح
التــابوت الموضـــوع فـــي مركــص قـــدو اوقـــداو، وهمـــا  يــر الملكـــين المثبتـــين علـــى  طــاي التـــابوت، ويفصـــل قـــدو 

لـم يصـلنا ولـم نعـرف مكانـه علـى وجـه ، حيث ة )باروخت(. وقد تم تدمير الهيكلاوقداو عن القدو ستارة مصدوج
عبــد حاصــور )تــل القــدح( مــن القــرن الثالــث هــي م شــبههثالثــة معابــد يهوديــة ت هنــاس( ، ولكــن 7)شــكل رقــم  الدقــة

عشر قبل المـيالد، ومعبـد تـل تعينـات بـوادي عمـون   ـر  بحيـرة طبريـة مـن القـرن الثـامن قبـل المـيالد ويصيـد عـن 
ســابقه بــ ن قواعــد عمــودي مدخلــه علــى شــكل أســد وتمــت المحافظــة علــى أحــدهما، ومعبــد عــين دارا شــمال حلــ  

  .31بسوريا

 ( مثـل سـابقتها فـي المـادة الخـام والتقنيـة وتـاريي الصـناعة ومكـان الحفـظ ،  – 8اليسرى )لوحة  والسجادة
والتفاصيل الصخرفية ومضامين  نيةبل وفي معظم الموضوعات التصويرية والرموص الدينية مع تنويع في الخطة اللو 

اســ  وصع رمــوص اوســباط اإلثنــى أن الن :مــن ذلــس مــثال،بعــض الموضــوعات التصــويرية  اضــعالكتابــات العبريــة ومو 
كعقـــد لبوابـــة المعبـــد وتتوســـطها تـــاج التـــوراة واكتفـــى بهـــا مختصـــر ا بقيـــة  دائـــريهنـــا فـــي شـــكل قـــوو نصـــف  عشـــر

 المفردات المعمارية. 

 ج(: -ب –أ –9لوحة  )

ــ اليمنــى م بمدينــة شــيروان بالقوقــاص، 19هـــ/13نعت فــي منتصــف القــرن محفوظــة بمتحــف فكتوريــا وألبــرت، ص 
مـــن ســـاحة محاطـــة بإطـــارين  عـــاموهـــي ســـجادة ســـيناجوج مـــن صـــوف جيـــد ، بعقـــدة جـــورديص التركيـــة، تصـــميمها ال

وعرضية ومائلة من تصميم  يةمحورة، وفي الساحة صفوف رأس يةهندسية بسيطة ونبات رفهماعريضين نسبي ا، صخا
بــصوج مــن  ا  محاطــ ا  يشــبه صــندوق   ( وهــو –أ  – 1شــبه نظيــره الــوارد علــى ســجادة الســيناجوج اوســبانية )لوحــة ي  

وصهور مدرعـة تحصـنه ك نـه صـندوق مـدرع  راعمالمراوح النخيلية الكبيرة وله سقف جمالوني وملحقات جانبية من ب
فيلطـون بإعـادة تسـميته  طـونويرى أن (Shield)سجاد القوقاص بسجاد الدرع أو الترو  نولذا يسمى هذا الطراص م

تـدفق عـدد كبيـر مـنهم فـي  قـد بي ، ويعلل سب  ذلس ب ن يهـود السـفارديمو كي اور إلى سجاد صندوق التوراة البارو 
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بعده ونقلوا الت ثيرات الفنية من سجاد السيناجوج  مام و 17هـ/11جماعية من أسبانيا إلى القوقاص منذ القرن هجرات 
  .32سجاد الدرع القوقاصي ىإل ياوسبان

د  –ج  –   – 3شـكل )شكل الدرع وملحقاته  يعنفو الطراص مع تنو  من (  –9الوسطى )لوحة  والسجادة
 قــــرنمنتصـــف ال ىهــــ( لدرجـــة يطلـــق معهـــا أحيان ـــ  علـــى تلـــس الوحــــدة اســـم "صهـــرة الكنـــيو" وترجـــع الســـجادة إلـــ –

م نيـف وخمـو وخمسـين ألـف 1897هــ/1315أن أعداد يهـود الخـصر بل ـت فـي عـام  ريخي ام، والثابت تا19هـ/13
علـــى ثمـــاني عشـــرة منطقـــة إداريـــة بالقوقـــاص ، وتـــذكر الوثـــائق أن بعضـــهم كـــان يعمـــل فـــي صـــناعة نســـمة مـــوصعين 

لجيـرانهم سـجاد ا مـن صـناعة أنـوالهم، وأن بعضـهم عمـل فـي تربيـة دودة القـص وأشـجار  واوأنهم أهد جارتهالسجاد وت
ـــ يلطـــونالتـــوت علـــى طريـــق الحريـــر البـــري المـــار بـــبالدهم، بـــل وذهـــ  أنطـــون ف س عنـــدما ذكـــر أن وبعـــد مـــن ذل

أوليـس الواقعـة علـى  دنـدنهـ( بعمل حفـائر فـي مدينـة 1319م )1901المستشرق الكبير "أريل شتاين" قام في عام 
،  عبريــةيهوديــة مقدســة محــررة بال  ب ســيا الوســطى فكــان مــن ضــمن معثوراتــه أوراق مــن كتــ لبــريالحريــر ا يــقطر 

تصاميم الصهور في صخارفه و  م،9 – 7هـ/ 3 – 1لقرنين بين ا ماوقطع من سراويل نسي  صفدي تركستاني يرجع ل
 م. 14هـ/8تتشابه كثير أ مع نظائرها على سجاد السيناجوج اوسباني من القرن 

مــن  ناوقـد صـنع ســجاد الـدرع القوقـاصي بعــدة مـدن قوقاصيـة هــي كارابـاب وشـيروان وكوبــا و يرهـا، ووصـل هـذا
 وما بعده ، موصعة على متاحف العالم المختلفة. م 17هـ/11ترجع للقرن  جادةنماذجه ست وعشرين س

فــــي القــــرن  لهنــــدج( محفوظــــة بمجموعــــة خاصــــة بإيطاليـــا، وصــــنعت فــــي ا – 9اليســــرى )لوحــــة  والســـجادة
ساحتها بهيئة محرا  له عقد مدب   ،سم 117×  233م ، من الحرير وخيوط الفضة والذه ، مقاسها 18هـ/12

سـاحة المحـرا  حنوكـاة تسـاعي بحجـم كبيـر ، مـع صخـارف  يشـ لقاعـدة ك سـية، و  همايرتكص على عمودين لكل من
نباتية قريبة من الطبيعة في كوشتي عقد المحرا ، وثمة حشوتان ضيقتان ب على السـاحة وب سـفلها فـي كـل منهمـا 

أمــا  الســجادة. وديــةصــف مــن ســبعة كــاوو تتضــافر مــع الحنوكــاة فــي رمصيــة الكــ و وداللــة الــرقم ســبعة لت كيــد يه
شـجيرة،  شـرةخارج إطارها فيوجـد صـف مـن شـجرة الحيـاة أو السـرو بطرفهـا المـدب ، عـددها تسـع ع لسجادةأعلى ا

 ي،اليهـود التقـويمعـدد السـنوات التـي يضـبط بهـا  هـولعله عدد مقصود به إتمام الدالالت الرمصية على السـجادة ، ف
التقليد اوشكناصي سيما وأن الهند كلها آنذاس كانت  م عدد صلوات وأدعية الوقوف )العميداه( في19وهو أي الرقم 

 تحت السيطرة اإلنجليصية. 
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 خاتمة :

 الكثيــرالســجاد اليــدوي  مــن قليلــةنمــاذج  ردهــي مجــ إنمــاشــملتها الدراســة  التــيالثمــاني عشــرة  الســجاجيدهــذه  
م وحتـى نهايـة القـرن 14هــ/8القـرن  منـذالوسـطي  العصـورفي اوقطار العربية واإلسالمية فـي  هودصنعه الي الذي
اليهـود  ايم، وهي دليل مـادي أثـري ال يقبـل الشـس أيدتـه معلومـات وثـائق الجنيـصة التـي ذكـرت بعـض أسـم19هـ/13

 من صناع السجاد وتجاره طوال العصور الوسطى في البالد العربية واإلسالمية .

الدينيـة والدنيويــة ، وهـي رســم  مـورهمعـددة فــي أقرينـة أخــرى علـى معرفــة اليهـود للسـجاد واســتخداماته المت ثمـة
المعابد اليهودية مـن العصـور المختلفـة ، وكثـرة رسـومه فـي  قاياالسجاجيد في اللوحات الفسيفسائية والصجاجية في ب

 . العبريةتصاوير مخطوطاتهم 

نعوه بالعقــدة اليهــود سـجادهم بــنفو نـوع العقــدة السـائدة فــي القطـر الــذي يعيشـون فيــه ، ففـي أســبانيا صـ صـنع
كانــت العقــدة الفارســية ســينا هــي الســائدة علــى كــل طــرص  حيــثمصــر  فــي  ( و  -أ -1اوســبانية المفــردة ) لوحــة 

نفو نـوع العقـدة   ( وفـي تركيـا عقـدوه بـ –أ  -2لوحـة ، عقـدوه بـنفو العقـدة )السجاد المملوكي والعثمـاني المبكـر
هـي السـائدة عقـدوه بـنفو العقـدة  انـت عقـدة سـينا الفارسـية  ( وفـي إيـران حيـث ك –ا  -3لوحـة التركية جورديص )

 9لوحـة عقدوه بنفو العقدة )حيث شيوعا  كثرجورديص التركية هي او قدةالقوقاص حيث ع في( و   –ا  -6لوحة )
يـــران وتركيـــا  وكانـــتج (  –   –أ  – 2شـــكل أ ( و ) – مراكـــص صـــناعتها فـــي مـــدن متعـــددة باونـــدلو ومصـــر وار

 والقوقاص والهند .

علــى الســـجاجيد موضــع الدراســة فثمــة قصــص دينـــي يهــودي تــم تصــويره علـــى  لصخرفيــةالحصــيلة ا وتنوعــت
   ( . –أ  – 6اللوحات هذه السجاجيد ) بعض

، كالوصايا العشر ومصاميره المختلفة رهمن الكتا  المقدو ب سفا ةالبعض اآلخر كتابات عبرية مشتق وتضمن
   ( . –أ – 8، -   – 7، -   –أ  – 6، -أ  – 5 ،  –أ  -2ات اللوح) رهاو ي

إمعانـا فـي الخصوصـية  العبريـة وبالتقـاويماليهوديـة علـى تـاريي صـناعتها  لسـجاجيداشتملت بعـض هـذه ا كما
   (. –أ  – 6وت كيدا لها ) لوحة 

نجمـــة داوود والشـــمعدان  مثـــل المقدســـة اليهوديـــة كـــالرموصتلـــس الســـجاجيد بخصوصـــيتها اليهوديـــة  تودم ـــ 
النبيــذ المســتخدم فــي  وكــ و ،التســاعي اوذرع المســمى بالحانوكــاة والشــمعدانالســباعي اوذرع المســمى بــالمينوراة 

مــوص القبــاال وهــم صــوفية   ( وبعــض ر  –أ  – 5،    –أ  – 4  ،  –أ  – 2) لوحــات شطقــوو صــالة الكيــدو 
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(  6،  5،  4 ،3و يـر ذلـس )اوشـكال  ئرهموقرون الشـوفار التـي يـنفي فيهـا عنـد آداي بعـض شـعا باشاليهود كالك
   ( . –أ  – 8لوحة اوسباط االثنى عشر ) ورموص

عامــة أو محليــة لكـل قطــر عــاش فيــه  ميةصخـارف إســال علــىاليهوديــة  الســجاجيدنفــو الوقــت اشـتملت  وفـي
فرسـموا  ،أ لبية مسـلمة معواضحة من التعايش والتكيف  ر بة فياليهود مع المسلمين فنسجوا على طرصهم الفنية 

، المقرنصـات شـكال، وأوالكتابات الكوفية  ير المقروية ،محاري  سجاجيد الصالة اإلسالمية على سجادهم أشكال
 . و ير ذلس  ،ورابسسوصخارف ا
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 ( التقويم والشهور واوعياد العبرية .1شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8

%B1%D9%8A. Accessed at 9-6-2021 

 
 ، على الترتي  . ج ( العقدة اوسبانية المفردة، عقدة جورديص التركية، عقدة سينا  الفارسية –   -أ  – 2شكل  )

 10،  8،  7شكل رقم  ، السجاد اإلسالمي، ، حسن محمدنور عن:

 
 هـ ( صهرة الكنيو أو سعفة الدرع أو مروحة نخيلية مدرعة . –د  –ج  –   –أ  – 3شكل  )

FELTON, Jewish Symbols and Secrets .FIG.73 
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 ( بعض أشكال الرموص اليهودية المقدسة المنفذة على فنونهم المختلفة . 4 شكل )

 
( نجمة داوود وكف بخمسة أصابع ومينوراة وثمرة رمان محورة وحروف كوفية  ير مقروية وطيور وحيوانات على سجادة  5شكل )

 اودميرال بفيالدلفيا .متحف فيصكايا بفلوريدا وسجادة 

FELTON,  Jewish Symbols and Secrets, FIGS.31.56.58.63.64 

 
عبرية وهم أبناي سيدنا إسرائيل ( تصويرة بالفسيفساي وسباط بني إسرائيل اإلثنى عشر ورمص واسم كل قبيلة بالل ة ال 6  شكل)

 ( .)يعقو 
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Tribes_of_Israel. Accessed at 9-6-2021 

https://en/
https://en/
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 ( مخطط تخيلي لهيكل سليمان كما ورد في العهد القديم،  7شكل  )

 .109،  1عن: فارح ، " آثار المملكة العبرانية المتحدة ، شكل 
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  اللوحات

 

، لوحة السجاد اإلسالمي ، نور  -. عن :م ، بمتحف برلين 14هـ / 8  ( سجادة سيناجوج أندلسية من القرن  –أ  – 1لوحة  )
24  ،252 

 

م ، ومحفوظة 16هـ / 10( سجادتان يهوديتان من القاهرة ، صنعت اليمنى في النصف اوول من القرن    –أ  – 2لوحة  )
 م ، ومحفوظة بمتحف المنسوجات بواشنطن .17هـ / 11القرن بداية بمتحف قصر بالصا في فلورنسا ، بينما صنعت اليسرى في 

FELTON, Jewish Symbols and Secrets, FIG.73 
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 .بالمتحف اليهودي بنيويورس  م،19-18هـ / 13-12ن من القرنين   ( سجادتان يهوديتان تركيتا -أ  -3لوحة  )
FREUDENHEIM, Apersian Fainence Mosaic Wall in the Jewish Museum New yourk ( Kunst des Orients ) 

vol.5.H.2, FIG.12-A 

https://thejewishmuseum.org/collection/8688-reader-s-desk-cover. Accessed at 6-7-2019 

 

 

 اليهودي بنيويورس .م ، بالمتحف 19هـ / 13  ( سجادتان يهوديتان من صناعة مدينة موجور التركية في القرن  –ا  – 4لوحة ) 
https://thejewishmuseum.org/collection/19971-torah-ark-curtain-or-reader-s-desk-cover. Accessed at 6-7-2019 

https://thejewishmuseum.org/collection/8688-reader-s-desk-cover
https://thejewishmuseum.org/collection/19971-torah-ark-curtain-or-reader-s-desk-cover
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 م .19هـ / 13صناعة مدينة هركه التركية في القرن    ( سجادتان يهوديتان من –أ  – 5لوحة  )
https://www.jewishheritageturkey.com/?lightbox=dataItem-ihm25n8x2. Accessed at 6-7-2019 

 

 
 ،متحف اليهودي بباصل في سويسراال  ( سجادتا تعليق يهوديتان من قاشان ، اليمنى ب -أ  - 6لوحة ) 

بارس بيرنيت بنيويورس ، ومارخة بما   )  ( Parke-Bernetبمعرض  م ، واليسرى1839مارخة بما يوافق الثامن من ديسمبر عام 
 .م 1866هـ / 1283يوافق عام 

RADJAI, The Judeo-Persian Carpets ,135-152 .FIG.1 
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واليسرى سجادة يهودية م بمجموعة جيسون نظميال ، 19هـ / 13  ( اليمنى سجادة يهودية من تبريص في القرن  -أ  – 7لوحة  )
 .(Ebay ) م ، معروضة بصالة ايباي 19هـ م 13فارسية من القرن 

https://www.pinterest.com/pin/160651911680640295. Accessed at 6-7-2019 

https://nazmiyalantiquerugs.com/antique-rugs/persian-rugs/tabriz-rugs/antique-tabriz-persian-rug-43144/ 

 

 

 م ، بمجموعة جيسون نظميال ،1910هـ / 1329  ( سجادتان من الحرير صناعة قاشان عام  –أ  – 8لوحة) 
https://nazmiyalantiquerugs.com/antique-rugs/persian-rugs/kashan-rugs/antique-persian-silk-kashan-

judiaca-rug-45067/ Accessed at 6-7-2019 
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قوقاص ، منتصف القرن من مدينتي شيروان وكاراباب بالسجادتا سيناجوج  ج ( ثالث سجاجيد اليمنى والوسطى –   –أ  – 9 لوحة )
 م ، محفوظة بمجموعة خاصة بإيطاليا .18هـ / 12سجادة تعليق يهودية هندية من القرن م ، واليسرى 19هـ / 13

FELTON, Jewish Symbols and Secrets,66 


