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چکیده:

فاطمیان مصر در زمره اولین حکومت های اسامی بودند که با پذیرش تشیع و تاش 
برای تشــکیل سلسله ای مســتقل از خافت عباســی، هنر را به مظهری برای تجلی 

باورهای مذهبی خود بدل ساختند. 
پژوهش حاضر با هدف بررســی نحوه بازتاب عقاید شــیعی در منسوجات این دوران، 
پس از ترســیم پیش زمینه های تاریخی، سیاسی و هنری با روش تاریخی و توصیفی-

تحلیلی، به جستجوی مضامین شیعی در نقوش و مضامین منسوجات فاطمی و تمایز 
آن ها نسبت به ادوار پشین، به ویژه عباسی پرداخته است.  

نتایج، نشــانگِر حمایت فاطمیان از ارتقای کیفی و بصری محصــوالت خود با هدف 
ارتقای شکوه و قدرت خافت، توسعه مضامین شیعی در قالب استفاده از رنگ سفید، 
ثبِت نام های حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( و ادعیه و عبارات متضمن باورهای 
شیعی و نماد شیر، در تقابل با پوشش ســیاه و طراز خلفای اهل تسنن عباسی، و طرد 

منع تصویرسازی انسانی با بهره برداری مجدد از هنر قبطِی مصر است.

 
واژگان کلیدی: سلسله فاطمیان، مصر اسامی، منسوجات فاطمیان، مذهب تشیع، نقوش منسوجات 

بازتاب مذهب تشیع در طراحی نقوش منسوجات فاطمیان مرص 

فریناز فربود

)نویسنده مسئول( 

اســتادیار گــروه طراحی پارچــه و لباس، 
دانشــکده هر، دانشــگاه الزهــرا )س(، 

تهران

Email:f.farbod@alzahra.ac.ir

ماه منیر سیاحی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه 
و لباس، دانشــکده هر، دانشــگاه الزهرا 

)س(، تهران 

Email: mahmonir.sayyahi@gmail.com

تاریخ دریافت: 1396/07/18
تاریخ پذیرش: 1396/10/20



بازتاب مذهب تشیع در طراحی نقوش منسوجات فاطمیان مصر86

مقدمه:
 هنر-صنعــت نســاجی از دوران باســتان در تمــدن مصر، 
دارای جایگاه ویژه ای بوده اســت. این میــراث چندین هزار 
ســاله در ادوار مختلف بارها در پی تغییــر حکومت، آیین و 
سیاســت، دســتخوش تغییرات گشته اســت. هنر نساجی 
مصر دردوره موســوم به قبطی1 پس از رســوخ اندیشه های 
یونانی و قرارگرفتن تحت ســیطره حکومت رم، از اســاطیر 
یونانــی- رومی الهــام گرفــت )Harris,1993: 60( و پس از 
توسعه آیین مسیحیت در مصر، منســوجاِت دارای مضامین 
دینِی مســیحی تا حدود قرن هفتم میادی و آغاز فتح مصر 
توســط مســلمانان)21 تا 91 ه.ق./ 712- 642م.(، متداول 

 .)Wessel,1965:186(بود
حضور اسام، هنر مصر را تحت تأثیر اندیشه های دینی امویان 
و عباســیان قرار داد. هرچند که  به دلیل قلمرو وسیع اموی و 
عباســی و تداخل ســنت های قدیم هنری در مناطق تحت 
تصرف آن هــا، تنوع زیادی در منســوجات دیده می شــود؛ 
اما مهمترین اندیشــه اموی و عباســی را باید در پدیدآوردن 
پارچه های طراز دارای نقوش خط نوشته و بدون تزیینات یا با 
تزیینات گیاهی ساده دانست. چراکه منع بازنمایی موجودات 
زنده بر منسوجات باعث شده بود که در پارچه های بافت بغداد 
تنها به بازنمایی پرندگان بر روی منســوجات اکتفا شود؛ زیرا 
این اعتقاد وجود داشــت که تصویر و پیکرسازی از جانداران 
می تواند با پدیده بت پرســتی همراه شــود و یا از جهت دیگر 
ممکن است پیکرسازی، اظهار شریک و همسان بودن هنرمند 
با خداوند در زمینه آفرینش باشــد. حتی نقاشی، گلدوزی و 
یا تصاویری از این دســت نیز به دلیل وجود مجسم سازی در 

آن ها، ممنوع دانسته می شدند )بستانی، 1371: 85(.  
پس از ورود فاطمیــان به آفریقا و مصــر )969م/ 359ه.ق(، 
نفوذ آراء و عقاید مســلمانان شــیعه مذهب قــدرت گرفت. 
واژه شــیعه به معنی یاران و پیروان اســت و اختصاصاً برای 
دوســتداران و معتقدان به امامت حضرت علی)ع( و فرزندان 
وی به کار می رود )مظفــر، 1387: 33(.  فاطمیان نام خود را 
از دختر پیامبر)ص( گرفته بودند و عقیده داشــتند که خط 
راســتین امامان یا حاکمان بر حق، با مرگ  اسماعیل2 فرزند 
امام صادق متوقف شده اســت؛3 و بنا به اعتقاد خود، در صدد 
حذف عباسیان و تثبیت استیای شــیعه بر قلمرو اسامی 

بودند؛ طبیعی است که بخشی از شور دینی فاطمیان را بتوان 
در هنرشان ماحظه کرد )هیلنبرند، 1386: 62(. 

منســوجات و پوشــاک از بارزترین هنرهایی هســتند که 
همواره بازتاب تغییرات مذهبی و اجتماعی را در خود نشــان 
می دهند؛ می توان شواهد بســیاری را دید، که تفاوت آشکار 
میان منســوجات این دوره را نســبت به دوره های پیشین 
نشــان می دهد؛ بیکر عقیده دارد که تغییــرات طرازها را در 
این دوران،  باید در راستای رِد حاکمیت سیاسی عباسیان از 
سوی فاطمیان دانست )بیکر، 1385: 57(.  از این رو پژوهش 
حاضر در صدد آن است تا مقابله سیاسی منتج از تقابل مذهبی 
فاطمیان و عباســیان را مورد بررســی قرار دهد و به بررسی 

بازتاب اندیشه شیعی در منسوجات آن ها بپردازد. 
تاکنون بررسی هایی بر روی منسوجات مصر دوران فاطمیان 
انجام شــده اســت؛ اما هدف این مقاالت تاریخی و تطبیقی، 
بیش تر معطوف به بررسی نقش و کارکرد منسوجات فاطمی، 
یا تأثیر هنر ساسانی ایران بر منســوجات مصر این دوران، یا 
بررســی های مرتبط با تأثیرپذیری آن ها از هنر قبطی مصر 
بوده اســت؛ از میان آن ها می توان به مقالــه فریده طالب پور 
اشاره کرد که به بررســی کارکردهای طراز در دوران فاطمی 
پرداخته است؛ و عبداهلل همتی گلیان، در مقاله »طراز در تمدن 
اسامی«، جایگاه اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و رسانه ای 
طراز را به طور کلی در جامعه اســامی مورد بررسی قرار داده 
اســت؛ و در مقاله ای دیگر با عنوان »بررســی منابع لباس و 
پوشش اسامی«، پوشاک و منســوجات دوره های مختلف 
اسامی از جمله فاطمیان را بررسی کرده است. همچنین اولگ 
گرابار در بخشی از مقاله »هنر اسامی در عصر فاطمیان«، به 
منسوجات فاطمیان نیز پرداخته اســت. اما هدف این مقاله، 
مشخص کردن بخشی از طراحی منسوجات اسامی در این 

دوران و تأثیر اندیشۀ مذهبی بر آن است. 
مقاله با رویکرد تاریخی منســوجات مصر پیش از اســام را 
بررسی می کند، و به عنوان پیشینه منسوجات مصر، از منظر 
نقوش، مضامین و فن، دوران قبطیان را برگزیده است. سپس 
با تشریح تاریخی و سیاســی فاطمیان، منسوجات مصر دوره 
عباسیان و فاطمیان را بررسی می کند؛ تا تفاوت میان مضامین، 
نقوش، ترکیب بندی و تحوالت فنی آثار آن ها مشخص شود. 
در نهایت به مقایسه آثار این دوران و تفسیر اندیشه های شیعی 
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و تغییرات آن هــا از منظر نقش، رنــگ و ترکیب بندی و فنی 
پرداخته می شــود تا تمایز میان این دوره ها مشــخص گردد. 
از بارزترین تغییرات می توان به تغییــر رنگ خافت و تغییر 
مضامین تصویری و محتوای نوشتار در طرازها اشاره کرد که 
در تضادی آشکار با منسوجات ادوار قبل قرار دارند. با انتخاب 
مصر به عنوان پایتخت حکومت، منسوجات این منطقه مورد 
توجه خلفا قرار گرفت و با کیفیت بهتری بافته شــد. با توجه 
به این موارد، این مقاله بر آن اســت تا با واکاوی منابع مکتوب 
و دیجیتال، به شناسایی عوامل شــکل دهنده به منسوجات 
فاطمی و ریشه های آن بپردازد، و زمینه های تشابه میان این 
هنر و منسوجات ادوار پیشین را بازیابد. در ادامه، هدِف اصلی، 
شناخِت ویژگی های خاصی از منســوجات فاطمی است که 

صرفاً تحت تأثیر مذهب شیعه و عقاید فاطمیان می باشند.

منسوجات مصر پیش از فاطمیان 
منسوجات مصر پیشینه ای بسیار طوالنی دارد؛ اما منسوجات 
قبطی، مهم ترین دوره واسط میان دوران باستانی مصر و دوره 
اسامی محســوب می شــود. واژۀ قبطی یک اصطاح کلی 
قرن نوزدهمی برای منســوجاِت پــس از دوره فرعونی مصر 
اســت)Harris,1993: 63(. یا به معنای دقیق تر، منسوجات 
مســیحیان بومی مصر؛ هرچند که طراحی منسوجات آن ها، 
با توجه به تأثیر هنر دیگــر ادوار، الیه های قابــل ارزیابی به 
عنوان یک هنر مسیحِی صرف است.)Stauffer, 1995:5( در 
مصر پس از فراعنه، الیه های متفاوت فرهنگی شکل گرفت؛ 
و سلسله های هلنی بطالمه،4 رومیان و قبطیان مورد پذیرش 
مصریان قرار گرفتند)Harris,1993: 63(. بین سال های 619 
 Sanger,(629 م. نیز فرمانروایان ساسانی بر آن حکم راندند -

 .)2011: 645

 تاپســتری های5  کوچک و تکه های تزیینی دوره قبطی، به 
تونیک هایی تعلق داشــتند، که در شن های خشک سرزمین 
مصر، از نور و رطوبت مصون مانده بودند)Mallet, 2001:1(؛ 
و یا بخشــی از پارچه های لبــاس روزمره بودنــد که همراه 
صاحبانشان به شــیوه دوران کهن، در دوره رومی و پس از آن 
دفن شــده بودند)Harris,1993:59-63(. اکثــر جامه ها، با 
نقوش و مضامین متنوع، برگرفتــه از باورهای کهن مصری، 
برای زندگی ابدی آماده شده بودند )Stauffer, 1995:15( که 

Mal-( دبا زمینه پشمی یا ترکیب پشم و کتان بافته می شدن
  .)let, 2001:1

)Stauffer, 1995:26:تصویر 1-  مدل و طرح  تونیک قبطی با نقش دیونسوس )مأخذ

تونیک ها، لباس متداول افراد برجســته و سرشــناس، قد و 
آستین بلند داشت و با تزیین همراه بود.؛ رنگ زمینه جامه ها 
تنوعی از شیری تا نارنجی مایل به قرمز بود )بیکر، 1385: 38(. 
معموالً بیش از یک تونیک پوشــیده می شد؛ و جامۀ رویی بر 
اساس ثروت پوشنده تزیین می شد. تزیینات معمول، نوارهایی 
باریک در جلوی لباس و سرآســتین بود که تــا پایین ادامه 
می یافت؛ و تاپستری های مربع، مدور یا بیضی شکلی، به روی 
Mal-(شانه ها یا پایین قســمت جلوی لباس اضافه می شدند 
let, 2001:1(. مصریان در خلق تصاویر طبیعی با اســتفاده از 

پشِم رنگ شده، مهارت داشــتند و تکنیک کار آن ها، شبیه 
به هنر موزاییک این دوران بــود. مدالیون های مربع یا مدور، 
همچون موزاییک، جداگانه تولید و به زمینه متصل می شدند. 
از اواخر قرن چهارم میادی در مصر تا پیش از دوره اسامی، 
ابریشم در زمره گران بهاترین و نایاب ترین تولیدات مصر بود 

 )Stauffer, 1995:11-12(.

نقوش منسوجات قبطی
  در این دوره، منسوجات جایگاه مهمی به عنوان زمینه ای برای 
نقوش تزیینی و پیام تصویری داشــتند. نقوش منسوجات از 
ابتدای قرن سوم میادی، ترکیبی از عناصر پیشین و مضامین 
اســاطیری یونانی و رومی بود )تصویر 2(. این تصاویر شامل 
صورت یا زوج رب النوع هایی بود، همچون خدای زمین و نیل 
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یا زوج های اساطیری مانند دیونزوس6 و آریادنه 7یا آدونیس8 
و آفرودیت9 و نمادهای باروری و حاصل خیزی و تجدد حیات 
و زندگی ابدی، که بیش تر در ردیــف باورهای پارتی و عقاید 

.)Stauffer, 1995:6-15( سنتی مصری قرار می گرفتند

.)Harris, 1993:63 :تصویر 2-  برودری دوزی الهه پاییز، قرن 4 میادی)مأخذ

بعدها کلیســای قبطی این مضامین را برخــاف آموزه های 
خود تشــخیص داد و طرح های مســیحی را جایگزین آن ها 
ســاخت. از قرن چهارم میادی، نمادهای هندسی و نقوش 
درهم تابیده و فرم معروف به گره هرکول،10 به عنوان بازتابی 
از اندیشه پیرامون نظام هســتی که ریشه نماد و باورهاِی آن، 
قابل ره گیری در فرهنگ پارتی است، فراگیر شدند. قرن ششم 
میادی با رواج نقوش مسیحی )تصویر 3( و ترکیب بندی های 
ساســانی در تزیینات همراه بود که در بسیاری موارد ،شامل 
قدیسین زن و مرد نامشــخصی همراه با هاله نور، شاخه نخل 
و نقوش تزیینی مجلل بودنــد. همچنین فیگورهای طبیعی 
سایه پردازی شدۀ پیشــن، جای خود را به فیگورهایی ساده، 
 Stauffer,(با خطوط محیطی تیره و رنگ های متضــاد دادند

1995:15( نقــوش رواج یافته در منســوجات نیز، همچون 

نقاشی و مجسمه ســازی این دوران، دارای سرها و چشمان 
 .)Harris, 1993:63(. درشت بودند

منسوجات صدر اسالم 
منسوجات امویان را باید تداوم منسوجات ساسانی و بیزانس 
دانست. در اوایل دوران اسامي، مراکز پارچه بافي در سراسر 
امپراتوري جهان اســام،11 پراکنده بود؛ بــه جرأت مي توان 
گفت که هنر قبطي و ایراني از پشــتوانه هاي اصلي پیشرفت 
و شکوفایي هنر صنعت نســاجي، در قرون اولیه اسام بودند 
)اشپولر، 1379، ج 2: 164-168(. حکمرانان مسلمانان، بافتح 
سرزمین  های مختلف از هنر و فنون آنان بهره های فراوان بردند؛ 
اما هم زمان، اصول و باورهای خود را نیز در آن ها اعمال می کردند. 
منسوجات نیز از این قاعده مســتثنی نبود، و در دوره اسامی، 
به عنوان یک ضمیمۀ مهم در تشــریفات مذهبی و یک کاالی 
  .)Harris,1993:71(تجاری گران بها بسیار مورد توجه قرار گرفت
سه قرن اولیه حکومت عباســیان دوره طایی عملکرد بغداد 
و سامرا، به عنوان پایتخت های فرهنگی جهان اسام، بود. در 
این دوره، سبک ها و تکنیک های مشخصی پدیدار شد که هنر 
Yal-(و معماری سراسر جهان اســامی را تحت تأثیر قرار داد 

 .)man, 2001:1

در زمان خافت امویان و عباســیان، کتیبه یکي از مشخصات 
نقش پارچه ها شد؛ و پارچه دارای این  نوشته سوزن دوزي ، طراز 
نام گرفت. طراز شاهانه یا خاصه، براي پادشاه و مقربان او بافته 
مي شــد؛ و گاهی کارگاه ها نیز در کاخ شــاهي دایر مي گردید 
)مکداول، 1374: 154(. این منسوجات، با عنوان ردای افتخار 
بافته می شــد و خلیفه به افراد عالی رتبه اهدا می کرد. این امر، 
رســمی کهن در خاور نزدیک بود که در تاریخ مصر فراعنه و 
قبطی و انجیل دیده می شود؛ و رسم متداول دربار ساسانی نیز 
بوده اســت)اتینگهاوزن و گرابر، 1384: 51(. محتوای نوشته 
روی طرازها، مشترک بود و بیش تر با نام خداوند آغاز می شد و 
 .)Anne Deppe, 2011: 106(با یک عبارت مذهبی همراه بود
نوشتارها با خط کوفی، نام حکمران و مأمور و القابشان، با اصول 
و قواعد خــاص، تاریخ، محــل کارگاه )اغلب مصر و همچنین 
ایران و عراق( و نام ناظر کارگاه و غیره همراه بود )اتینگهاوزن 
و گرابر، 1376: 69(. خطوط عربی در ابتدا به دســتور خلیفه  تصویر 3-  تاپستری قبطی با موضوع بشارت، اسکندریه، قرن ششم میادی

)www.fibre2fashion.com, 2016/11/30 :مأخذ( 
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اموی، مروان، در منســوجات ظاهر شــد و جای نوشته های 
یونانی را گرفــت)W.Macki, 2015: 85( . طراز ارزش زیادی 
از منظر سیاسی داشته اســت به طوریکه جلوگیری از ضرب 
سکه و حذف نام حاکمان از خط نگاره های پارچه های رسمی 
تجملی )طراز(، به منزله رد حاکمیت سیاسی خلفا بوده است 
)بیکر، 1385: 57(. سیستم طراز در طول خافت عباسیان با 
تأسیس کارگاه هایی در خاورمیانه، بین النهرین و مصر، برای 
 Bloom(تهیه لباس های فصلی ملتزمین آنان گسترش یافت
Blair, 1997: 94 &(. برخاف طراز های اولیه که خط نوشته ها 

با نقوش تزیینی برگرفته از ایران ساســانی، مانند نقوش گل و 
طرح های هندسی همراه بودند و یا در میان فیگورها و حیوانات 
خاص قــرار می گرفتند؛ طــراز تغییر کــرد؛ و به صورت خط 
نوشته هایی درآمد، که با فرمول ترتیبی خاصی بر روی زمینه 
 Anne Deppe,( ســاده پارچه های نفیس دوخته می شــدند
106 :2011(.  ایــن امر با مخالفت ســنتی طرح های پیکرنما 

مرتبط بود؛ در نتیجه، سایر اشکال غیرجاندار در هنر اسامی، 
مانند تزیینات گیاهی، هندسی و خوشنویسی رواج یافت، که 
عباسیان آن را به یک تجلی عمده از سبکی اسامی بدل کردند 

)اتینگهاوزن،26:1390(.
بنابراین در منسوجات اســامی مصر پیش از ورود فاطمیان، 
استفاده از نقوش مورد اســتفاده قبطیان به طور گسترده ای 
کنار گذاشــته شــده بود.12 پارچه های این دوران ســاده و 
بی تزیین بودند و فقط نوشــته های طراز داشــتند. به عنوان 
نمونه در تصویر 4، طرازی از دوران عباسی مشاهده می شود 
که تنها نوشته کوفی ساده ای بر روی زمینه کتانی ساده است 
و از صفات ممیزه منسوجات مصر پیش از فاطمیان محسوب 
می شود. درمتن پارچه عبارت، »بسم اهلل الرحمن الرحیم« و 

نام خلیفه عباسی »المطیع« نوشته شده است.
رنگ ســیاه از زمان نخستین قیام عباســیان به هویت آنان 
بدل شــد و در بیزانس و چیــن، آن ها با نام ســیاه جامگان 

شناخته می شــدند )بیکر،1385: 54(. رنگ سیاه در زمان 
خلیفه المنصور تعیین شد. پرچم سیاه، نشان قیام عباسیان 
بر بنی امیه و همچنین نشان دهنده خون خواهی و سوگواری 
 .)W.Meri, 2006: 178(آنان برای مرگ یــاران پیامبر بــود
رنگ جامه کعبه نیز که از زمان عباسیان معنایی سمبولیک 
یافته بود، بسته به اینکه توسط کدام سلسله یا گروه سیاسی 
بافته شود، رنگ آن نیز تغییر می یافت، بالطبع در این دوران 
ســیاه بود)نظامی تالش، 1364: 56(.  اما در بین طرازهای 
به جا مانده، بیش تر پارچه های زمینه با الیاف رنگ نشده بافته 
شــده اند )بیکر، 1385: 66(. در زمان مأمون عباســی، بنابر 
مصالح سیاسی آشتی جویانه وی با علویان، رنگ سبز علویان 
جایگزین رنگ سیاه شد که البته دیری نپایید و مجددا رنگ 

سیاه به جای خود برگشت )نظامی تالش، 1364: 67(.

سلسله فاطمیان مصر
مقارن خافــت عباســیان )132-655 ه.ق/ 1258-750 
م(، به پایتختی بغــداد، فاطمیــان )297-567 ه.ق/ 909-
1171م(، به عنوان یک گروه مسلمان شیعه مذهب، حکومت 
جدیدی را در شــمال آفریقا پایه ریزی کردند. مؤســس این 
دودمان، عبیداهلل13 بود که خــود را المهدی باهلل14 می خواند 
و طی چند سال از شــرق الجزایر، حکومت مغرب وسطی را 
در دســت گرفت )هیلنبرند، 1386: 61( و فتوحات خود را 
سال 309 ه.ق/ 921م. با ساخت شــهر المهدیه15 در تونس، 
کامل کــرد. جانشــینان او پیش از حرکت به ســمت مصر، 
فتوحات خود را در مغرب شــرقی تحکیــم  کردند. خلیفه 
ســوم فاطمــی، المنصــور16)334-341 ه..ق/953-946 
م( پایتختی جدید به نام المنصوریــه17 )381 ه..ق/ 947 م( 
ســاخت)Ruthven, 2004: 50)، که طراحی مدور این شهر 
را می توان رقابتی آگاهانه با بغداد، پایتخت دایره ای شــکل 
عباسیان تفسیر کرد)Yalman, 2001:1 (. در طول حکومت 

)www.Brooklynmuseum.org,2016/11/04 :تصویر 4-  طراز عباسیان، )مأخذ
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المعزبــاهلل18، چهارمین حکمران سلســله، خافت فاطمی 
از قدرت منطقه ای بــه حکومتی بزرگ بدل شــد و قوانین 
فاطمیان در شمال آفریقا برقرار شــد. در 359 ه.ق/ 969م. 
پایتخت مصر، فسطاط،19 گشوده و در نزدیکی آن، پایتخت 
فاطمیان، القاهره20، تأسیس شد. این پیروزی تضعیف دولت 
عباسی را که در ســال 129 ه.ق/ 756م.  اسپانیا را به امویان 
قرطبه21 واگذار کرده بود، تســریع کرد. بسط قدرت فاطمی 
به سوریه، مهمترین هدف خارجی جانشین وی، العزیزباهلل22 
بود و تا انتهــای حکمرانی وی، حکومــت فاطمیان مصر به 
گسترده ترین وســعت خود رســیده و قدرت مطلقه آنان از 
آتانتیک و مدیترانه غربی تا دریای سرخ،23 حجاز،24سوریه و 
فلسطین شناخته شده بود )Ruthven, 2004: 50(. فاطمیان 
در تضاد با افکار و عقاید عباسیان، اهداف خود را از راه معرفی 
عقاید شیعه به مصریان مســلمان تحقق می بخشیدند. آنان 
به محض ورود به مصر، تشــیع را علنی ســاختند و فرهنگ 
و قوانین آن را از طرق مختلف نشــر دادند که در صدر همه 
آن ها احترام بــه پیامبر، حضــرت علی و خاندانشــان قرار 
می گرفت)مظفر،269:1387(. در این دوران مســجد األزهر 
)395 ه.ق./ 970م.( ساخته شــد؛ و با افزایش ثروت در این 
سلسله، دانشگاه األزهر، به عنوان اولین پایگاه علمی فاطمیان 
و به عنوان مرکزی برای تحصیل اصول مذهبی و انتشار افکار 
و عقاید آن ها توسط اساتید و محصان در مصر و فراتر از آن 

 .)AlSulaiti,2010:22( در مرکز فکری خافت، تأسیس شد

جایگاه منسوجات در دربار فاطمی
در اوایل ورود اسام به مصر، کیفیت منسوجات مصری در اثر 
عوامل مختلف مانند زیر سلطه اعراب رفتن و دادن مالیات و 

خراج به صورت منســوجات و پوشاک و همچنین ممنوعیت 
تصویرســازی، به نســبت قبل پایین تر آمــد. به طوری که از 
قول یک اسقف مســیحی اوایل قرن نهم م./سوم هـ. وضعیت 
پارچه بافان منســوجات کتانــِی قبطی در شــهر تینیس، 
مأیوس کننده ذکر شده است. اما طبق شواهد با وجود شرایط 
دشوار، حرفه بافندگی به رشد خود ادامه داد؛ چنانکه در قرن 
یازدهم م./ پنجم ه. )دوران فاطمی(، تنها در شهر تینیس مصر، 

پنجاه هزار بافنده مشغول به کار بودند )بیکر، 1385: 40(. 
با انتخاب مصر به عنوان مرکز خافت فاطمی، ثروت خافت 
در کنار فنون نســاجی قرار گرفت و موجب ایجاد منسوجات 
با کیفیاتی به مراتب بهتر از دوره های قبل گردید. جایگزینی 
ابریشــم با پشــم و کتان مورد اســتفاده در دوره قبطی، به 
طرح های ظریف تر و زیباتر منجر شــد. منسوجات به عنوان 
مصادیِق ثروت در میان درباریان محبوبیت داشتند و سیاهه 
اموال این دوران نشــان می دهد که بخش مهمــی از ثروت 

سلسله فاطمی را منسوجات تشکیل میداده است. 
اهمیت منســوجات در این دوران به حدی است که به عنوان 
اعتبار و پول نقد نیز به کار میرفت. چنانچه خلیفه المستنصرباهلل 
در برهه ای، با فروش مقداری از گنجینــه لباس هایش موفق 
به حل مشکل ســرکوب لشکریانش شــد؛ و پس از آن دوباره 
 Meri, 2006:(موجودی لباس هایش را به چندین برابر رساند
180(. از یکی از ثروتمندترین خلفا، الحکیم باهلل نیز ذکر شده 

که زمان حضور نماینده امپراطوری بیزانس در مصر، دســتور 
تزیین اتاق تخت را با تزیینات غیر معمــول داد و تمامی اتاق با 
گلدوزی های زرین پوشیده شد، و در تمامی فضا، جز درخشش 
طا چیزی دیده نمی شــد. تصویر 5، نمونه طــراز دوره وی را 
نشان می دهد)W.Macki, 2015: 99(. در حقیقت، فاطمیان با 

)W.Macki, 2015: 99 :تصویر5-  نمونه ای از طراز خلیفه الحکیم باهلل با نقوش طایی )مأخذ



91 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 4، پاییـزو زمستان 1396

توسعه و گسترش تولید منسوجات رده باال، جواهرات و سایر 
کاالهای با ارزش، هم تایان عباســی، بیزانس و اموی خود را 
تحت الشعاع قرار دادند و ســبکی ماندگار در سراسر دنیای 
 Cortese&Calderini,(اسام و فراتر از آن برجای گذاشتند

.)2006: 72

با  اینکه در مصر نیز سنت نوشتن نام حکمران بر منسوجات 
به دوران فراعنه باز می گشــت؛ اما به طور عام، طراز به عنوان 
 Anne(یک فرم  شاخص تزیینی اســامی محسوب می شود
Deppe, 2011:104(. دنیای اولیه اســامی، خوشنویســی 

آیات قرآن را محترم می شمرد و از خط به عنوان وسیله اصلی 
نشر آرمان های سیاســی و هنری، بهره می گرفت. بخشی از 
شکوه، جال و آداب و رسوم حکومتی، نوشتن نام پادشاهان 
یا ترســیم عایم ویژه آنان روی پارچه های ابریشمی است25 
)بیکر، 60:1385(. از ایــن رو، در دوران فاطمیان نیز به دلیل 
اهمیت سیاسی طراز، این منسوج از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بود. خلیفه معروف فاطمی، الحکیم بــاهلل، طرازهایی حاوی 
نوارهای خط نوشته از طای درخشان، با نام خود را درتمامی 
بناها نصب کرده بود؛ و این روش را بــرای اعام جایگاه خود 
W.Mac-(به عنوان امام و خلیفه برای عموم مردم مرسوم کرد 
ki, 2015: 99(. کاربرد الیاف طا، عاوه بر اینکه نشــانی بود 

از نورانیت خافت فاطمی، نمــادی از تجمل گرایی به عنوان 
تثبیت حکومــت تازه ســازمان یافته و نمایش قــدرت بود. 
احتماالً این طرازها، توســط قبطیان تأمین می شد؛ زیرا پس 
از فتح مصر به دســت اعراب، آن ها از وجود قبطی ها که اهل 
صنعت و حرفه بودند؛ در ساخت مساجد، قصرها و همچنین 
برای کار در کارخانجات نســاجی جدید که دارالطراز نامیده 

می شد، استفاده می کردند )دیماند، 232:1365(. کارخانجات 
طراز در دوره فاطمیان به علت داشــتن تشکیاتی برجسته، 
بر فعالیت های خــود به طرز حیــرت آوری افزودند. بعضی از 
پارچه های قیمتی و زربفت فقط برای خلیفه تهیه می شدند 
)تصویر 6( ولی گاه می شد که افراد عادی نیز از این پارچه های 
تجملی اســتفاده می کردنــد. پیراهن، لباس، شــال های 
کمربندی و عمامه هــا را با قیطان های پهن ابریشــم دوزی 
شــده تزیین می کردند و باالخره در قرن دوازدهم میادی، 
سطوح بزرگ کتان را طوری با تزیینات می پوشاندند که تنها 
قســمت های کوچکی از پارچه کتانی بدون تزیین می ماند 

)کونل،1368 :71-70(. 
در این دوران منسوجاتی عالی با کیفیت بهتر از دوره عباسی 
در مصر بافته می شــد. پارچه های کتان و ابریشــم در نهایت 
لطافت و ظرافت بودند که در وصف آمده، که جامه ای کامل، 
قابلیت عبور از حلقه انگشتر را داشت. در سال های اولیه تولید 
طراز، الیاف پنبه، پشم و به ویژه کتان با رنگ طبیعی، به دلیل 
ارزانی و استحکام، برای زمینه، و پشم یا ابریشم رنگ شده برای 
تزیینات بافت یا برودری دوزی به کار میرفت؛ یا اینکه تزیین از 
طریق نقاشی یا چاپ افزوده می شــد. کارگاه های طراز مصر، 
به ویژه برای تکنیک تاپســتری -روشی زمان بر و با استفاده از 
میزان زیادی ابریشم- که از دوره امویان برای تولید طراز آغاز 
و در طی دوره عباســیان و فاطمیان به کار می رفت، شناخته 
شده بودند.26 در کنار شکوه نمونه های طراز فاطمی، نمونه های 
پارچه کتانــی دارای رنگرزی به شــیوه ایــکات27 نیز وجود 
داشــت)تصویر 7( که با نوشــته های پیچیده کوفی به رنگ 
طایی و دورگیری ســیاه، منقوش و یا سوزندوزی می شدند 

)www.clevelandart.org, 2016/11/16 :تصویر 6-  طراز با زمینه کتان، ابریشم و نخ طا، دوران خلیفه فاطمی المستنصر )مأخذ
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.)Ali,1999: 159(

از دیگر منســوجات جالب توجه فاطمیان، پارچه های کتانی 
با تزیینات و خطوط نقاشــی یا  چاپ شــده بــود )دیماند، 
239:1365(. تکنیک مورد اســتفاده، چاپ باتیک28 بود که 
پیش از این، توسط قبطی ها به کار میرفت و در دوره فاطمی، 
ارتقــا و رواج دوباره یافت29. بافندگان مســلمان، مهرهایی با 
نقوش اسامی و رنگ های قهوه ای و طایی به کار میبردند و 
پارچه هایی که این طرح های پیچیده روی آن ها حک شــده 
بود، جایگزینی برای لباس های پر هزینه با بافت تاپســتری و 

.)Ali,1999: 159( طادوزی محسوب می شدند

رنگ و نقوش منسوجات فاطمیان 
عاوه بر تأثیرپذیری فاطمیان از هنرهای قبطی و عباسی، به 
نظر می رسد که برخی از خصوصیات و ویژگی های طرازهای 
فاطمی، مخصوص دوره خود بوده و در هماهنگی با اعتقادات 
و آرای حکومت ایجاد شده اســت. به منظور روشن شدن این 
موضوع، در ادامه، شواهد به جا مانده از آن دوران، در مقایسه با 

منسوجات عباسی و قبطی، مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
اسلوب عباسیان نوشته محاط در تزیینات هندسی یا حیوانی 
بود؛ بافندگان فاطمــی در آرایش نوشــته ها و تزیینات، این 
اســلوب را دنبال کردنــد )Ali,1999: 159(. کتابت کوفی30 
دوره فاطمی، در آغاز، به اسلوب دوره عباسی نوشته می شد؛ 
اما به مرور با نوع جدیدی به نام کوفی مشــجر31 به کار رفت، 

که انتهای برخی از حروف به اشکال نباتی و برگ نخلی ختم 
می شد که بافتی اســتادانه تر داشــت و مهارت بیش تری را 
می طلبید. پارچه های بافته شده گران قیمت، شامل دو ردیف 
از مدالیون های در برگیرنده پرندگان و شــیردال ها بودند که 
با اســلیمی هایی از نخ های آبی و قرمز حاشیه دار شده بودند. 
در طرازهای پیچیده تر، پارچه ها پنج ردیف حاشــیه داشتند 
)تصویر 5( که برخی با رنگ های طایی، زرد، آبی روشن، تیره 
و قرمز و با مدالیون های حیوانی پیوسته به یکدیگر و پرندگان 
مابین دوایر تزیین شده بودند. یک نمونه از تاپستری ها، مرکب 
از ابریشم زربفت و چرم کوبیده شده، موسوم به بادنا32 نیز بود 
 Ali,1999:( که برای اســتفاده اختصاصی خلفا بافته می شد
159(. این موارد و توسعه فنی در دو راســتا، ابتدا ابراز قدرت 

اقتصادی و سیاســی خلفای فاطمی که در منسوجات تجلی 
یافته بود و دیگری، نگرش به توســعه تجاری کاالهای خود، 
شکل گرفته بود؛ اما در کنار همه آن ها، نشانه ای دیگری نیز در 
این پارچه ها نمود یافت، که آن ها را باید بازتاب اندیشه شیعی 

این حکمرانان دانست.

رنگ سفیِد منسوجات، به عنوان رنگ خالفت
یکی از عقاید شیعه اسماعیلیه این بود که خاندان پیامبر)ص( 
حتی قبل از خلقت عالم در قالب نور وجود داشــته اند؛33 و در 
فرهنگ نمادین دوره فاطمی، نور رابطه ابهام  برانگیزی با نص34 
)متن صریحی که به امامت امام که غالبــا از وی به عنوان نور 

)www.Metmuseum.org, 2016/10/28 :تصویر 7-  طراز فاطمی با تکنیک ایکات )مأخذ
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الهی تعبیر می شود، مشروعیت می دهد( داشت. رابطه مکرر 
بین امامان و نور در متون، از همین جا آمده است. )هیلنبرند، 
1386: 77-76(. در اجتماعــات رمضان، امرای فاطمی، برای 
نمود تجسد زمینی عقل الهی با نور خدشه ناپذیر و خالص الهی،  
لباس ابریشمی سفید مزین به نخ های طایی می پوشیدند. در 
تضاد با خلفای عباسی، شــیعیان فاطمی در این دوران، رنگ 
سفید را به عنوان رنگ حکومتی و رنگ رداهای مجلل خویش 
برگزیدند)بیکر، 1385: 54(. عبیداهلل، از همان آغاز حکومت، 
جامه های زیادی با رنگ سفید برای کعبه فرستاد که این امر 
توسط جانشینانش ادامه یافت)نظامی تالش، 1364: 54(. در 
مساجد، خلیفه خطبه را از فراز منبر، پشت پرده سفیدی قرائت 
می کرد؛ و محراب نیز در پشت پرده قرار داشت. در مواقع دیگر، 
مثًا هنگام پذیرایی از امپراطور بیزانس باسیل دوم،35حجاب 
فاطمیان دارای الیاف طا بود که به درخشش و روشنی خافت 

اشاره داشت )بیکر، 1385: 56(. 

ادعیه شیعی در نوشتار منسوجات 
همانطور که پیش تر اشاره شد، ماهیت اصلی مضامین نوشتاری 
بر روی طرازها، تا قبل از دوره فاطمی، بیش تر در راستای تکریم 
و مدح و ثنای خلفا )به عنوان امام و راهنمای بر حق مؤمنین(، 
نام ایشــان، نام کارگاه طراز و در برخی موارد نام صاحب طراز 
و یا ســازنده آن بود. اما در دوران فاطمی، مضامیِن نوشتاری 
طرازها، تحت تأثیر اندیشــه های مذهبی تغییر می کند؛ و از 
ادعیه، احادیث و یا آیاتی که به مضامین شــیعه اشاره دارند، 
اســتفاده می شــود. در حکومت آنان، بیش از حکومت های 
دیگر، از طراز برای اظهار سیاســی و مذهبی استفاده می شد 
)بیکر، 1385: 64(. خلفای فاطمی با به کار بردن این مضامین 

و آیات در کنار نام خود، بر حقانیت و نزدیکی خود به حضرت 
محمد)ص( و خاندان ایشان تأکید می کردند. به عنوان نمونه، 
در قطعه پارچه ای از موزه کلیولند در آمریکا، خط نوشــته ها 
شامل اطاعاتی در مورد نام خلیفه، سال و محل ساخت پارچه 
است؛ و در ادامه، »یاری از جانب خداوند برای خادم و یار خدا، 

خلیفه المستنصر بااهلل« آمده است )تصویر 8(.

ورود نام حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( در طرازها
یکی از اصلی ترین اعتقادات شیعه که نقطه آغاز ایجاد تمایز با 
اهل تسنن شده بود؛ اختاف بر سر جانشینی حضرت علی)ع( 
به عنوان خلیفه مســلمین پس از حضــرت محمد)ص( بود. 
تا پیش از این دوران، حکام عباسی تنها خلفای جهان اسام 
بودند؛ و برای اثبات حقانیت خــود و نزدیکی آراء و عقاید و یا 
نســبت خود با حضرت محمد)ص(، به عنــوان اصل حقیقی 

اسام، نیازی را احساس نکرده بودند. 

تصویر 9-   طراز دوره فاطمی با نام حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( 
)http://www.clevelandart.org, 2016/11/16 :مأخذ(

در تعــدادی از منســوجات دوران فاطمیان، نــام حضرت 
محمد)ص( و حضــرت علی)ع( -که خود را منســوب به آن 
حضرات میدانستند- در طراز آورده شده است. به عنوان نمونه، 

)http://www.clevelandart.org, 2016/11/16 :تصویر 8-  طراز حاوی مضامین ادعیه )مأخذ
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طرازی در موزۀ کلیولند )تصویر 9( در نوار کتیبۀ باالیی، تکرار 
مداوم کلمات »نصر من اهلل« و در کتیبه پایین، حاوی عبارت 
»بســم اهلل الرحمن الرحیم، ال اله اال اهلل، وحده ال شریک له، 
عز من اهلل، نصر من اهلل، نصر من اهلل، برکته، محمد رسول اهلل، 
www.clevelandart.(. علی ولی اهلل، صلی اهلل علیهم« است

org,2016/11/06( نمونه دیگری از مشــهورترین طرازهای 

دوران فاطمی، معروف به »پوشــش قدیس آنه«، یک پارچه 
کتان نفیس با خط نوشته های تاپســتری از جنس نخ طا و 
ابریشم در مرکز و حاشیه ها،  نیز عبارت »علی ولی اهلل، صلی 
www.qan-( )10 راهلل علیــه و آله« دیده می شــود) تصویــ

.)tara-med.org, 2016/09/30

نقش شیر، به عنوان نماد حضرت علی )ع( 
در برخی روایات، یکی از نام های علی )ع(، »حیدر«،در زبان 
عربی به معنای شــیر )نماد شجاعت و شکســت ناپذیری( 
است. در میان منسوجات باقی مانده از دوران فاطمی، تعداد 
پارچه هایی با نقش شــیر بسیار محدود اســت. اما در منابع 
مکتوب، نمونه هایی ذکر شده اســت، که به وجود این نقش 
در پرچم ها اشاره دارد؛ از جمله »در میان پرچم های رسمی، 
دو نمونه با تصویر شــیرهای قرمز و زرد رنگ، بــا دهان باز 
وجود داشت که هنگام وزش نســیم چنین به نظر می رسید 
که می غرند« )بیکر، 1385: 56(.»رنگ هــای زرد و قرمز به 
طور مستقیم به خلیفه اشاره داشــتند و در راهپیمایی های 
W.Mac-(  عظیم از پرچم های با نقش شیر استفاده می شد«

ki,2015:117(. البته شــایان ذکر اســت کــه این نقش در 

منسوجات قبطی نیز دیده می شــود؛ اما در دوران فاطمی، 

این نقش نماد نســبت فاطمیان با حضرت علی )ع( است و 
به عنوان نماد قدرت شیعه در منسوجات و سایر هنرهای این 

دوران دیده می شود.

نقوش انسانی و حیوانی
هنگامی که فاطمیــان، حکومت مصر را از زیر ســلطه بغداد 
خارج کردند، بر خاف اهل سنت، که  تصویرسازی موجودات 
زنده را در هنر اســامی ممنوع کرده بودند، هنرمندان شیعی 
مصر، تصاویر حیوانــات و به ویژه انســان را در ترکیبات طراز 
گنجاندند)تصویــرAnne Deppe, 2011: 104(. )11( از دوره 
فاطمی، نقوش باستان متأخر و قبطی از جمله خرگوش های 
صحرایی و پرندگان پشت به پشت در مرکز مدالیون ها )برگرفته 
از سنت منسوجات ساسانی( در طراز احیا شدند. از این دوره به 
بعد، تزیینات نواری متعدد همراه با تصاویر حیوانات و پرندگان 
بر اهمیت تاریخی و موضوعی خط نوشــته ها پیشــی گرفت 

  .)www.rugrabbit.com, 2016/10/08(

تصویر 11- جزییات پوشش قدیس آنه
)www.qantara-med.org, 2016/09/30 :مأخذ(

 )www.qantara-med.org, 2016/09/30 :تصویر 10- پوشش قدیس آنه، )مأخذ
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منسوجات کفن
نوآوری عمده فاطمیان در معماری، ســاختن آرامگاه بود که 
آن را هم می توان به حس جاه طلبی شــاهانه فاطمیان و هم 
به تکریم شــیعی بودن خود نســبت داد)اتینگهاوزن، گرابر، 
240:1384(. همین تأکید مشــابه را می تــوان در معماری 
معاصرشــان در ایران آل بویه نیز دید؛ و به نظر می رســد که 
رشته پیوند این گسترش، آیین شیعه باشد )هیلنبرند، 1386: 
84(. همراه با این جریان، منسوجات آیین های خاک سپاری 
یا کفن، همانگونه که در منســوجات حکومت شیعی آل بویه 
جایگاه ویژه ای دارند، در میان منســوجات فاطمی نیز دیده 

می شوند.

)www.qantara-med.org, 2016/09/30 :تصویر 12- کفن کادوئین )مأخذ

قطعات متعــددی از کفن کتــاِن طــراز  دار، در مقبره های 
فاطمی مصر یافت شده است. اعتقاد به نفوذ معنوی دعاهای 
آمرزش و عبارات نوشته شده روی پارچه ها، سبب می شد که 
برای مراسم تدفین به کارگرفته شوند. لکه های ایجاد شده بر 

روی این پارچه ها، نشان می دهند که چه قسمت هایی با بدن 
در تماس بود ه اند؛  بنابراین محققــان می توانند موضوعات 
مربوط به تدفین و ارتباط آن را با نوشته ها دریابند.36  اینکه 
رهبران مذهبی از طراز به عنوان کفن استفاده می کنند، باید 
ریشه در دوران حضرت محمد )ص( داشته باشد؛ زیرا ایشان 
Ekh-( دباالپوش خود را به عنوان کفن اختصــاص داده بودن

tiar, 2015:1(.  همچنین در منابع مکتوب آمده: هنگامی که 

الجوهــر، وزیِر المعز باهلل، ترس از رســیدن زمــان مرگ را 
احساس کرد، برای رســیدن به آمرزش، یکی از پارچه های 

)Bloom, 1985: 32(. المعزباهلل را به عنوان کفن طلب کرد
در نمونه موســوم به کفن کادوئین37)تصویر 12(، متعلق به 
دوران المســتعلی باهلل )495-487 ه..ق/ 1074-1101م(، 
نوشــته ای بر روی پارچه در چهار ردیف موازی آمده اســت، 
که در سطر اول و سوم آن »بســم اهلل الرحمن الرحیم، ال اهلل 
اال اهلل، محمد رســول اهلل، علی ولی اهلل، صلی اهلل علیه و آله« 
ذکر شده است، و در ســطر دوم و چهارم، نام المستعلی با اهلل 
به عنوان خلیفه مؤمنین، شمشــیر اســام، راهنما و هدایت 
کننده مؤمنین آمده، و نیز دعایی برای آمرزش او و خاندانش 
و تحکیم مذهب از طریق او و خاندانش قید شــده اســت. در 
انتهای ســطر چهارم، پس از تکرار دعای آمــرزش، نام وزیر 
 www.qantara-med.org,( دربار االفضل ذکر شده اســت

   .)2016/09/30

جدول 1، مقایسه منسوجات فاطمی با عباسیان، زمینه برای 
نتیجه گیری پیرامون نمایش تأثیر مذهب تشیع بر منسوجات 

فاطمی فراهم آمده است.

شواهد شیعی در منسوجات فاطمیانمنسوجات فاطمیانمنسوجات عباسیان

اندیشه شیعه درباره پیوند خاندان پیامبر و نور رنگ سفید به عنوان نماد خافترنگ سیاه به عنوان نماد خافت
بازتاب مذهبی و مشروعیت متمایز از خلفای بغداد و برگرفته درج نام حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع(درج نام و القاب خلیفه بر طراز

از خاندان پیامبر و  منسوب به حضرت فاطمه )س( مضامین شیعی و ادعیه مرتبط با خاندان امامتدعا برای بقا و دوام خافت
نماد  حضرت علی )ع( و نماد خافت خاندان فاطمیشیر نقش نمادین حضرت علی)ع(فقدان نقوش حیوانی)تنها پرندگان(

عدم وجود منع دینی برای بازنمایی در اسامبازنمایی انسانی و حیوانیحذف نقوش حیوانی و انسانی
توجه به ساخت مقابر به عنوان نمود معماری شیعیاستفاده از طراز برای کفنعدم شواهد کفن دارای طراز

طراز چند ردیفه با نقوش حیوانی و پرندگان زربفتطراز ساده تک ردیف بر ابریشم
شکوه و اقتدار برتر  خاندان شیعی فاطمی بهره گیری از تکنیک ظریف و پیچیده تاپستریبهره گیری از تکنیک رودوزی

استفاده از خط کوفی مشجراستفاده از خط کوفی

جدول 1-  مقایسه ویژگی منسوجات عباسیان و فاطمیان )مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه
با توجه به موارد بیان شــده و نتایج بهدســت آمده از بررسی 
تصاویر و مکتوبات عصر فاطمی در زمینه منسوجات، می توان 
اذعان نمود که مذهب و باورهای شیعیان فاطمی در نقوش و 

مضامین منسوجات این دوران تأثیر گذار بود ه اند.
نقش نور و رنگ سفید از بارزترین و کلیدی ترین خصوصیات 
منسوجات فاطمی است که عاوه بر اشاره به روشنی و پاکی 
خافت و بازتاب عقاید آن ها درباره خانــدان پیامبر، یکی از 

زمینه های اصلی اعام تغییر حکومت در آن دوران بوده است.
در زمینه نقوش منســوجات بایــد گفت کــه در طرازهای 
فاطمیان نام حضرت محمد)ص( و حضــرت علی )ع(، خود 
گواهی اســت بر تأثیرپذیری از باورهای شــیعه که حضرت 
علی)ع( را جانشیِن بر حق حضرت محمد)ص( می دانستند. 

همچنین در ایــن دوران، دعاها و آیاتی بــا مضامین مذهبی 
مربوط بــه باورهای شــیعیان در متــن طرازها وارد شــد؛ 
درصورتی که تا قبل از آن، فقط نام خلیفه و مشخصات پارچه و 
بافنده بر طراز، نقش می بست. در مورد تزیینات طراز، باید ذکر 
شود که پس از ورود فاطمیان به مصر، روند منع تصویرسازی 
موجودات زنده کاهش یافت و نقوشــی با مضامین حیوانی و 
گاهی انسانی با تأثیر از ریشه های قبطی وارد طراز شد. به دلیل 
اهتمام خلفــای فاطمی و ثروت دربار، منســوجات این عصر 
کیفیت باالیی پیدا کرد، که قدرت و جال خافت را نشــان 
می داد. استفاده از پارچه طراز به منظور تدفین، هم ریشه در 
سنت فکری آن ها داشت و هم ریشه در فرهنگ پیشین مصر؛ 
به همین دلیل این مورد را نیز باید نقطه افتراق دیگری میان 

آن ها و عباسیان اهل تسنن دانست. 

پی نوشت ها:
Coptic -1 در پژوهش های قرن بیستم، آخرین دوره پیش از ورود مسلمانان به مصر، تحت عنوان اواخر باستان نام گذاری شده؛ و اشاره دارد به دوره ای میان 
ابتدای قرن ســه تا حدود قرن هفت میادی در سرزمین های شرقی مدیترانه مانند مصر، ســوریه و آفریقا. این دوره با گسترش مسیحیت آغاز شده و دارای 

)Stauffer, 1995:5(. المان های فرهنگی روم غربی و پارتی شرقی به طور برابر می باشد که از حداقل پایان قرن دو میادی دیده می شوند
2- اسماعیل بن جعفر )721-755 میادی/103-138 هجری قمری( بزرگترین پسر امام جعفر صادق )ع( و ششمین امام در مذهب شیعه اسماعیلی است.

3- به همین سبب اعتقادات آنان شیعه اسماعیلیه خوانده می شود.
4- Ptolemaic dynasty

Tapestry -5 نوعی بافت پودنما که در آن تمام نخ های تار در بافت پوشانده می شوند.
6- Dionysus

7- Ariadne

8- Adonis

9- Aphrodite

10- Hercules Knot
11- از اسپانیا، مصر، عربستان جنوبي گرفته تا ایران، سوریه، عراق و سرحدات شرقي.

12- با وجود اینکه نقوش انسانی و حیوانی در دربار خلفای عباسی به کار میرفت.
13- Abū Muḥammad ‘Abdul-Lāh
14- al-Mahdi Billah
15- Mahdieh
16- Abū Ṭāhir Ismā’il al-Manṣūr bi-llāh
17- al-Mansuriya
18- Abū Tamīm Ma’add al-Mu’izz li-Dīn Allāh
19- Fustat

Cairo -20، به معنای پیروز
Cordoba -21، در سال 139 ه .ق عبدالرحمن از خاندان بنی امیه  حکومت مستقل امویان اندلس را با مرکزیت قرطبه یا کوردوبا در اسپانیا تأسیس می کند.
22- Abū Manṣūr Nizār al-’Azīz bi-llāh

23- )به عربی: البحراالحمر( خلیجی از اقیانوس هند که بین شبه جزیره عربستان و شمال شرقی قاره آفریقا قرار دارد. این دریا حد فاصل میان دو قاره آسیا و 
آفریقا است.
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24- نام تاریخی ناحیه غرب شبه جزیره عربستان. این ناحیه، زادگاه اسام و محل قرار گرفتن کعبه است و شهرهای مهم مذهبی مکه و مدینه در این ناحیه 
قرار دارند.

25- حروف نگاری های زیبا در بســیاری از فرهنگ ها برای قرار گرفتن در میان باالترین فرم های هنری در نظر گرفته می شــد. همچنین اســتفاده از خط 
نوشته های مذهبی به عنوان ابزار های پزشــکی و یا محافظت کننده در گذشته و یا اختصاص دادن لباس ها و یا منســوجات تجلیلی که با نام یک حکمران  

.)Anne Deppe, 2011: 105(منقش شده بودند، عملی بود که قبل از ظهور اسام به خوبی پایه گذاری شده بود
26- استفاده از تکنیک های ساده تر مثل اضافه کردن خوشنویسی یا گلدوزی زمان تولید را سرعت می بخشید و عاوه بر آن اجازه پیرایش و اصاح تزیینات در 

.)Anne Deppe, 2011:105( طول مراحل تولید وجود داشت
27- روشی شامل گره زدن و رنگ کردن نخ های تار و پود قبل از بافته شــدن آنها در پارچه که در نتیجه آن طرح هایی به صورت کشیده خطی، منحنی و یا 

زاویه های تیز و هندسی محو شده به دست خواهد آمد.
28- مراحل کار آن عبارت بود از: رنگرزی به شیوه رزرو که بخش های معینی از پارچه با مواد مقاوم مایع مثل موم پوشانده می شود، سپس کل پارچه کاما در 
یک رنگ خیسانده می شود. طرح به دست آمده در قسمت های رنگ گرفته مثبت و در قسمت های پوشانده شده توسط موم به علت فقدان رنگ منفی خواهد 

)Ali,1999: 159(بود
29- گاه تا شش مهر مختلف در یک پارچه مورد استفاده قرار می گرفت.

30- سه فرم کاسیک از خوشنویسی عربی شامل کوفی، نســخ و ثلث برای تزئینات طراز آشنا هســتند. در فرم ابتدایی آن، کوفی از فرم های حروف ساده 
تشکیل می شود و بســیار مناسب است برای ســوزن دوزی های نیازمند به شــمارش تار، چراکه حروف زاویه دار و یا ســبک بلوکی می توانند به سادگی در 

موتیف های طولی منتقل شوند.
31- این نمونه از خط کوفی در منسوجات اسپانیای اسامی )آندلس( نیز رواج داشت. 

32- badana
33- کتیبه های معماری و مقابر این دوران نیز اکثراً مشتمل بر ارجاعاتی به خورشید و ماه و ستارگان هستند که این نکته را داللت بر خاندان پیامبر می دانند. 
همچنین احتماال بی دلیل نیست که یکی از نام های مسجدالحاکم »جامع االنوار« بود و یا بناهایی مانند مسجد »االقمار« به معنای نور ماه و نیز مقبره ای به نام 
»مقبره نور« در این دوران وجود داشتند که باشمسه ها و شعاع های متشعشع آراسته شده بودند و نام علی )ع( در میان آن ها دیده می شود. )هیلنبرند، 1386: 

.)76 -77
34- در اصول فقه، نّص لفظی است که فقط بر یک معنا داللت دارد. 

35- Basil II
36- به عنوان مثال، پارچه های طراز، حاوی متنی که چشم ها را می پوشاند، به دور سر متوفی پیچیده می شدند که این امر مفهوم مذهبی این خط نوشته ها را 

تأیید می کند.
37- Cadouin shroud
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