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الســــــــــــــدو



تعــد حرفــة الســدو واحــدة مــن الحــرف التقليديــة التــي 

عملــت بهــا املــرأة اإلماراتيــة منــذ القــدم لتلبيــة الحاجــات 

الرضوريــة لســكان الباديــة، ولتوفــر املــواد األوليــة الالزمــة 

لهــذه الحرفــة، واملتمثلــة بالدرجــة األوىل بوبــر اإلبــل، 

وشــعر املاعــز، وصــوف الغنــم.

ــائر  ــو كس ــوف، وه ــج الص ــة أو نس ــدو حياك ــد بالس يُقص

الحــرف والصناعــات اليدويــة يعتمــد يف أدواتــه ومعداتــه، 

وخاماتــه عــى البيئــة املحليــة، ومنــه صنــع أهــل الباديــة 

والســجاد  كاألغطيــة  املنــزل  وأثــاث  الشــعر،  بيــوت 

والوســائد، وزينــو إبلهــم وزخرفــوا أرسجتهــا وأحزمتهــا 

ــة. ــوان جميل ــكال وأل ــا بأش وأخراجه

لقــد شــكل الســدو بتصاميمــه املختلفــة، وزخارفــه وألوانــه 

ــعبي  ــداع الش ــا اإلب ــى فيه ــة يتج ــكاالً تراثي ــة، أش الزاهي

اإلمــارايت يف أجمــل صــورة، وهــو مــن بــن الحــرف اليدويــة 

التــي كانــت قــادرة عــى توفــر املنتجــات الالزمــة إلنتــاج 

عتــاد اإلبــل والخيــل، واملفروشــات التقليديــة، ال بــل 

ــة  ــات التقليدي ــاج املنتج ــره إلنت ــي يف تطوي ــة امل إمكاني

بأســاليب ونقــوش مطــورة ومبتكــرة. مــن هنــا تــرز 

أهميــة الجهــود التــي قامــت بهــا دائــرة الثقافــة والســياحة 

ــايف  ــراث الثق ــة ال ــدو« يف قامئ ــجيل »الس ــي لتس - أبوظب

غــر املــادي للبرشيــة الــذي يحتــاج إىل صــون عاجــل لــدى 

ــر 2011. ــكو يف نوفم ــة اليونس منظم

مقدمة







ــي  ــة الت ــات البدوي ــدم الجامع ــة ق ــارات قدمي ــة اإلم ــع دول ــدو يف مجتم ــة الس ــر حرف  تعت

عاشــت عــى أرضــه، وأنهــا مــن أبــرز أنشــطة املــرأة يف الحيــاة االقتصاديــة، ومثــاالً واضحــاً 

ــداع. ــف واإلب عــى التكي

ــر  ــة األوىل يف صناعــة الســدو، بجــز الصــوف، وقــص شــعر املاعــز، وجمــع الوب ــدأ املرحل تب

مــن اإلبــل، تليهــا مرحلــة فــرز الصــوف وتصنيفــه تبعــاً لأللــوان واألطــوال، ونفشــه، ونفضــه 

بالــرضب لتخليصــه مــام علــق بــه مــن نباتــات وأشــواك وأتربــة، وغــر ذلــك مــن األوســاخ، 

ومــن ثــم متشــيطه وتســليكه بالقــرداش، أو املنفاشــة ليكــون جاهــزاً للمرحلــة الثانيــة التــي 

يتــم فيهــا غســله ثــالث مــرات أو أكــر باملــاء البــارد أو الســاخن مــع إضافــة الطــن أو الرمــاد 

ــة  ــي كانــت معروف ــون وغــره مــن مــواد التنظيــف الت ــات الســدو أو الصاب أو مســحوق نب

ــال أو  ــة. بعدهــا ينــرش الصــوف عــى الحب ــاً فتســتخدم املنظفــات الحديث ــا حالي ســابقاً، أم

ــزل  ــرشع يف غ ــة يُ ــة الثالث ــر. ويف املرحل ــن أو أك ــدة يوم ــط مل ــى البس ــعر أو ع ــت الش بي

الصــوف والشــعر أو اإلبــل وتحويلــه إىل خيــوط متينــة. 

ــه  ــذي تغزل ــث تضــع املــرأة الصــوف ال ــام حي ــك داخــل الخي ــا تقــوم النســاء بذل وعــادة م

تحــت ذراعهــا األميــن أو عــى صدرهــا، وتهيــئ الصــوف بيدهــا اليــرى عــى نحــو ال يتجــاوز 

القدمــن طــوالً، ثــم تربطــه بالنهايــة الســفى بلولــب الغــزل، وتدفعــه عــى الصنــارة املثبتــة 

ــرف  ــع الط ــوس، وتض ــع الجل ــي يف وض ــرى وه ــا الي ــع ركبته ــم ترف ــزل، ث ــة املغ ــى قم ع

األســفل مــن املغــزل عــى ركبتهــا، وبعــد ذلــك تلــف مقبــض املغــزل بقــوة بدفــع راحــة يدهــا 

ــاطة  ــى بوس ــا اليمن ــكه بيده ــة، ومتس ــواء برع ــزل يف اله ــدور املغ ــارج، في ــة إىل الخ برع

ــزء  ــول الج ــاً، ح ــداً كافي ــوف ش ــى الص ــا يتلق ــه، عنده ــزل ذات ــى املغ ــوف ع ــوف امللف الص

املنخفــض مــن رأس املغــزل.

ــات  ــة باســتخدام نبات ــوان جذاب ــا بأل ــم إنتاجه ــي ت ــوط الت ــغ الخي ــة الرابعــة تصب ويف املرحل

ــات  ــار، ونب ــران، والصب ــر، والزعف ــم، والعصف ــاء، والكرك ــة كالحن ــة الصحراوي ــرة يف البيئ متوف

ــة بنــرش الخيــوط املصبوغــة لتجــف تحــت أشــعة الشــمس. ــة. وتنتهــي هــذه املرحل النيل

ــا النســيج حســب  ــم فيه ــة الخامســة واألخــرة، حيــث يت ــة النســيج فهــي املرحل أمــا مرحل

ــرأة أو  ــة ام ــذه العملي ــوم يف ه ــا تق ــادة م ــه، وع ــراد من ــرض امل ــوب والغ ــم املطل التصمي

اثنتــان بتبــادل الخيــوط، إحداهــام تجلــس بجانــب مطــواة الصــدر واألخــرى بجانــب املطــواة 

الخلفيــة، وتســمى آلــة النســيج بآلــة الســدو، أمــا يف بعــض الــدول األخــرى فتســمى )النــول(. 

وكانــت آلــة النســيج التقليديــة هــذه أو النــول تُصنــع مــن خشــب النخيــل أو الســدر، حيــث 

تُشــد عليهــا الخيــوط عنــد بــدء عمليــة الســدو، كــام يســتخدم يف مناســبات معينــة كالــزواج 

عــدد مــن األنــوال لتوفــر الوقــت والجهــد إلنتــاج املطلــوب يف وقــت محــدد.

مراحل الصنع



مــن أهــم مــا مييــز حرفــة الســدو التقليديــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

والرمــوز  بالزخــارف  والغنيــة  للمنســوجات  الجامليــة  القيمــة  املتحــدة 

ــة يف  ــة، فالوحــدات الزخرفي ــة البدوي ــي تعكــس البيئ واألشــكال، والنقــوش الت

ــهول  ــات الس ــيطة، متوج ــية البس ــكال الهندس ــب األش ــل إىل جان ــدو، متث الس

ــل  ــة األخــرى، كأشــجار النخي ــارص البيئ ــر مــن عن ــال، كــام تعكــس الكث والرم

والزهــور، وعنــارص الحيــاة االجتامعيــة والدينيــة، مثــل أدوات القهــوة، وغرهــا 

مــن األدوات املنزليــة، واآليــات القرآنيــة، وصــور املســاجد، وبعــض الحيوانــات 

التــي تحتــل مكانــة خاصــة عنــد البــدو، كالجــامل، واألغنــام، والصقــور، 

وبعــض زواحــف الصحــراء. إضافــة ألســامء بعــض القبائــل كنــوع مــن االفتخــار 

ــا. ــاب إليه باالنتس

وقــد وظفــت الناســجة هــذه الزخــارف بالتشــابك، والتداخــل والتامثــل، 

والتطابــق. ورغــم اختــالف هــذه التصاميــم الزخرفيــة يف بعــض األحيــان 

مــن قبيلــة إىل أخــرى، أو منطقــة وأخــرى ال ســيام مــن حيــث اســم الوحــدة 

ــد  ــابه لح ــا تتش ــوط، إال إنه ــوان الخي ــامزج يف أل ــا، أو الت ــة، أو نوعه الزخرفي

كبــر يف أغلــب أجزائهــا، ويف دالالتهــا، فهــي تجســد اتجاهــات أو مواقــف، أو 

معتقــدات، أو ظواهــر اجتامعيــة. فمثــالً يرمــز شــكل السلســلة ذات الحلقــات 

ــخ  ــة أو املجتمــع، كــام ترمــز التواري ــن أفــراد القبيل ــة إىل التكاتــف ب املتداخل

ــم املســتخدمة يف  ــن أشــكال التصامي ــا. وم ــارف عليه ــة متع إىل أحــداث معين

الســدو: تصميــم الســادة، وتصميــم الشــجرة، وتصميــم العويرجــان، والضلعة أو 

املقســم، واملذخــر، والحبــوب، ورضوس الخيــل، واملقــص. حيــث يتكــون تصميم 

الحبــوب، عــى ســبيل املثــال، مــن أرشطــة طويلــة غالبــاً مــا تكــون بيضــاء اللون 

تحتــوي عــى مجموعــة نقــاط تشــبه حبــات املحاصيــل الزراعيّــة. يف حــن تكون 

خلفيــة تصميــم الســادة باللــون األســود، أمــا النقشــة يف الوســط فرتكــز عــى 

مثلثــات بألــوان مختلفــة، ومراصــة مــع بعضهــا.

الزخارف والرموز









The most important feature of traditional Al-Sadu weaving in the United Arab 
Emirates is the appealing and alluring value of the textiles, replete with decorations, 
symbols, shapes and inscriptions that reflect the nomadic Bedouin environment. 
The decorative units of Al-Sadu represent simple geometric shapes, the undulations 
of grasslands and sand. It may reflect many environmental elements, for instance 
palm trees and flowers; aspects of religious and social life, such as coffee utensils; 
and other household tools, Qur'anic verses, images of mosques and some animals 
that have special status, like camels, sheep, falcons and some desert reptiles. 
Moreover, the names of some tribes are added to the works of art as, the clans and 
tribes represent a great source of pride for Arabs.

The artistic weaver creates these decorative patterns through intertwining, 
overlapping, symmetry and congruence. Although these decorative designs and 
patterns occasionally vary between tribes and regions, particularly in terms of 
decorative unit names or types, or the blending of thread colours, they are still 
analogous in most ways, and in their connotations. They embody trends, attitudes, 
beliefs and social phenomena. For instance, a chain with overlapping rings 
symbolises the unity and cohesion between tribe members. In addition, dates may 
be used to denote specific events. The most frequently-used designs of Al-Sadu are 
as follows: the masters' design, tree design, Al Owerayan pattern, spotted leather 
skin, ammunition passer, grains, Asnan Al Khail pattern (the square shape of horse 
teeth) and scissors. The grains pattern, for example, consists of long strips, often 
white in colour, containing a set of points resembling crop grains, whereas the 
background of the leaders' pattern is sable. As for the inscription in the centre, it 
pivots on differently-coloured triangles stacked together.

Patterns and symbols







Al-Sadu handicraft has long been 
renowned in Emirati society, perhaps 
being as ancient as the nomadic Arab 
people. It is said to be an ancient 
tribal weaving craft and one of the 
most prominent activities of women 
in economic life, as well as a visible 
example of adaptation and creativity.

The first stage of the Al-Sadu process 
commences with shearing wool, 
cutting goats' hair and collecting fur 
from camels. The wool is then cleaned, 
prepared and sorted according to colour 
and length, before being blown and 
shaken to rid it of any plants, thorns, dust 
or soil. It is then combed and cleaned 
with a special tool. Next follows the 
second stage, when it is cleaned three 
or more times with hot or cold water, 
with the addition of clay, ash, soap or 
special Al-Sadu powder, as well as other 
cleaning materials known in olden times, 
although today more modern detergents 
are used. Then the wool is spread over 
ropes, the house of hair, or on mats or 
rugs for two or more days. 

In the third stage, the women begin to 
spin the wool or hair, weaving it into 
solid threads. They usually do this in 
the tents, where each one puts the spun 
wool under her right arm or on her chest. 
They then prepare the wool with their 
left hand, at a distance of one foot, and 
tie it to the bottom end of the spinning 
screw, pushing it onto the hook fixed to 
the upper part of the spindle. 

Process
Then each woman lifts her left knee 
while sitting, positioning the lower end 
of the spindle on her knee, and then 
winding the spindle's handle firmly 
by quickly pushing her hand out. The 
spindle quickly revolves in the air as she 
grips it in her right hand with the wool 
wound on the spindle, with the wool 
being pulled tightly around the lower 
part of the spindle head.

In the fourth stage, the yarns are dyed 
with delightful colours using local 
plant extracts available in the desert 
environment, such as henna, turmeric, 
saffron, cactus and the indigo plant. This 
phase ends with the stretching of the 
dyed yarns to dry under the sun.

The fifth and final stage is where the 
weaving is carried out according to 
the chosen design and purpose. This 
process is usually performed by one 
or two women who exchange the yarn 
between them. One of them sits with a 
jack, while the other uses a warp-faced 
plain weave. This weaving tool is called 
the Al-Sadu tool. In other countries, 
it is known as a loom. This traditional 
loom or textile machine is made of palm 
or jujube wood, and is used to tighten 
threads at the beginning of the Al-Sadu 
process. In fact, a number of looms are 
normally used to save effort and time in 
order to produce the required quantity 
on special occasions, such as weddings.



Al-Sadu or Sadu, is one of the traditional crafts and 
embroideries that Emirati women have been practising 
since ancient times to fulfil the basic needs of the 
Bedouin people, nomadic dwellers in the desert, and 
to provide the raw materials essential for this form of 
weaving, namely camel fur, goat hair and sheep wool.

Al-Sadu means embroidery, or a traditional form of 
weaving, which is much like other handicrafts that rely 
on tools and raw materials in the domestic environment. 
A traditional practice is the creation of a unique form 
of housing, known as the Bayt Al-She`r (house of hair), 
was in the form of a long, low, black tent made of goat 
haircloth. Furniture is also created in a similar manner, 
including blankets, carpets, pillows and cushions. They 
adorn their camels and decorate their saddles and belts, 
and set them forth in exquisite shapes and colours.

With its diverse designs, decorations, and bright colours, 
Al-Sadu has created a heritage-based traditional art 
form in which Emirati creativity is reflected in the most 
beautiful ways. It is considered one of the handicrafts to 
have provided the materials needed for the production of 
soft furnishings and decorative accessories for camels 
and horses, as well as traditional furnishings.

In addition, it has developed over time to produce 
traditional products with advanced and innovative 
techniques and embellishments. Thus the emergence of 
the significant role played by the Department of Culture 
and Tourism - Abu Dhabi,  in having Al-Sadu, a tradition 
in need of preservation, inscribed on UNESCO's List 
of Intangible Cultural Heritage of Humanity in Need of 
Urgent Safeguarding in November 2011.
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