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ماهیـتدیبـایشوشتـریازمنظـرمنابـعمکتوب
(خاستگاه ،مراکز تولید ،نقش و کاربرد)
احسانپورابریشم،1دکترفرینازفربود
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه طراحی پارچه و لباس ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/9/8 :تاریخ پذیرش نهایی)90/2/4 :

چکیده
ظرافت و عمر کوتاه منسوجات نسبت به دیگر مواریث فرهنگی سرزمین ایران ،موجب شده است که بسیاری از بافتههای باارزش
درگذر قرون از میان رفته و امکان بررسی عینی آنها میسر نشود؛ ازاینروی تنها با اطالعات برجای مانده در منابع مکتوب و نیز بازنماییها
بر روی دیگر آثار هنری ،میتوان به شناختی نسبی از آنها رسید .مقالۀ حاضر با هدف جستجو پیرامون خاستگاه و ماهیت پارچۀ موسوم به
دیبای شوشتری ،که اکنون نمونهای از آن برجای نمانده است ،به واکاوی مستندات تاریخی در متون منظوم و منثور میپردازد و میکوشد
تا با استفاده از این شواهد توصیفی ،تحلیلی و تاریخی  ،الگویی تصویری از دیبای شوشتری ارائهنماید .شواهد نشان میدهد بافت دیبای
شوشتری ،از دورۀ شاپور دوم ساسانی آغاز شده و پس از اسالم توسعه یافته است .این پارچۀ ابریشمین الوان و زربفت دارای بافت سرژه
(کجراه) و اغلب به رنگهای سبز و ارغوانی تولید میشد و به احتمال قریب به یقین نقشمایههای نمادین منسوجات ساسانی را بر خود
داشته است .دیبای شوشتری همواره مورد توجه خلفا و فرمانروایان ایرانی بود و به صورت طراز ،خلعت و مالیات مبادله میشد .زوال این
منسوج شاهانه را میتوان در سدههای هفتم و هشتم هجری ،مقارن با حملۀ مغول به ایران دانست.

واژههایکلیدی
منسوجات ساسانی ،دیبا ،شوشتر ،نقشمایه ،بافت.
* نویسنده مسئول :تلفن  ،021-88044040 :نماب ر.E-mail: f.farbod@alzahra.ac.ir ،021-88048038 :
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مقدمه
برخالف دیگر مواریث بشری که در رهگذر تاریخ ،از حوادث
و نامالیمات گوناگون گذر نموده و در قالب بناها ،نگارهها و نقوش،
به بخشی از میراث فرهنگی تبدیل میشوند و بر تارک گنجینههای
هنری میدرخشند ،تاروپود یکی از باارزشترین وجوه هنر ایران،
یعنی بافتههای گرانبهایی که در سیر ادوار چشم و اندیشۀ جهانیان
را مسحور خود نموده بود و از کارآمدترین ابزار انتقال فرهنگ این
سرزمین به شمار میرفت ،از هم گسیخته شده است و جز در منابع
مکتوب و اندک نگارههای تصویری ،نشان دیگری از آن برجای
نمانده است .معدود نمونههای بازمانده از این منسوجات کهن نیز نه
از کاوشهای باستانشناسی ،که از نمونههای انتقالیافته به دنیای
مسیحیت به دست ما رسیده است ،که همین مساله کشف منشأ و
خاستگاه آنها را دشوار میسازد؛ اما منابع نوشتاری سرشار از
توصیفهایی است که از میان آنها میتوان تا اندازهای به خاستگاه،

ارزش اجتماعی ،ویژگیهای فنی و هنری همچون طرح ،رنگ ،شیوۀ
بافت ،نقشمایهها و اصوال سیر تاریخی نوع خاصی از منسوجات
پی برد.
پژوهش حاضر میکوشد تا با واکاوی متون کهن درحوزۀ نظم و
نثر ،به یافتههایی نو در زمینۀ گونهای از دیبا ،به نام دیبای شوشتری،
دست یابد و با تطبیق این یافتهها با شواهد باستانشناختی و نظرات
پژوهشگران ،ابزاری برای شناخت نسبی و احیای مجدد این منسوج
ارزشمند و ناشناختۀ باستانی ارائه نماید .در این فرآیند با توجه به
شواهد تاریخی و ادبی به بررسی تاریخچۀ بافت ،و ویژگیهای فنی
و هنری دیبای شوشتری پرداخته شده ،تا نمونههای بازشناسی
شده از این منسوج معرفی و بررسی میشوند؛ اما پیشتر ذکر کلیاتی
پیرامون منسوجات ساسانی بایسته است.

ریشه شناسی واژۀ دیبا
نام "ديبا" از واژۀ پهلوی  depakو برگرفته از هندي باستان
 dipyateبه معني "زبانه كشيدن ،پرتو افكندن و درخشيدن" است
كه بهصورت معرب "ديباج" به كار ميرود (تبریزی.)908 ،1342 ،
جواليقي "الدبج" را ريشۀ "ديباج" و به معني "نقش" دانسته است
(الجوالیقی1361 ،ق .)341 ،از این ریشهشناسی دو ویژگی برجستۀ
دیبا یعنی"درخشان" و" منقوش بودن" دریافت میشود .گفتني است
درخشندگي مورد اشاره ،گذشته از ابريشم به درخشش رشتههاي
نازك فلزات گرانبهای مورد استفاده در آن باز ميگردد؛ هنري که
امروزه آن را "زریبافی" مینامیم .پیشینۀ اساطیری ديبا نیز قابل
توجه است :اديشير ديبا را مركب از "ديو  +باف" دانسته (ادی شیر،
 ،)60 ،1990که پیشتر خیام نیز به آن اشاره نموده است:
“ [جمشيد] ديوان را مطيع خود گردانيد و بفرمود تا گرمابه
ساختند ،ديبا ببافتند ،و ديبا را پيش از ما ديوباف خواندندي ( "...خیام،
)212 ،1338؛ گرچه گرديزي اين "بافتۀ ديو" را به روزگار طهمورث
نسبت ميدهد[" :ديوان] كرم ابريشم را بياوردند تا بر درخت ،ابريشم
تنيد و از آن بپختند ،گفتند اينك درخت كه جامة ملوك بار آورد "...
( گردیزی .)1 ،1347،اين پيشينه گذشته از بیان تاریخچهای اساطیری
برای دیبا ،ارزش ديرينة آن را به عنوان "جامه ملوك" بازگو میکند.

پیشینۀ نساجی در خوزستان

نساجی و فن بافندگی یک تمدن میتواند تراز مشغله و سطح
زندگی و پیشرفت جوامع را مشخص کند و انتقال این صنعت از
نقطهای به نقطۀ دیگر ،با انتقال فن ،هنر ،عقاید اقتصادی ،سیاسی

و معنوی همراه است (ولف .)155 ،1372 ،این سخن دربارۀ دورۀ
ساسانی مصداق دارد؛ صنعت نساجی ساسانی بهعنوان جلوهای از
نبوغ و پیشرفتهای شایان هنری و صنعتی ،نهتنها تداوم سنتهای
باستانی ایران را در دورۀ اسالمی میسر نمود ،بلکه دامنۀ تأثیرگذاری
آن دنیای عرب و بیزانس را نیز درنوردید؛ پيشرفتهایي كه از یکسو
چكيدۀ تجربههای هزاران سالۀ اقوام ايراني و از سوی دیگر حاصل
تعامل گستردۀ امپراتوري ساساني با فرهنگهای متمدن باستانی
است .در بررسی مستندات تاریخی ،تأثير ژرف هنر نساجی ایران ،بر
دیگر فرهنگهای دنياي قديم همچون مصر ،بيزانس و چين مشاهده
ميشود .پس از اسالم نيز تا قرنها الگوبرداری از شيوۀ بافت ،رنگ
و نقشمايههاي ساسانی بیانگر این تأثيرپذيري است؛ ازاینروی
اگر نيمي از شکوه و عظمت ايران ساساني را در توسعۀ صنايع و
بهویژه صنعت بافندگي بدانیم ،اغراق نکردهایم.
خوزستان ،که همواره به عنوان یکی از مراكز عمدۀ صنعتي
و سياسي ایران باستان به شمار میرفته است ،براساس شواهد
تاريخي در زمينۀ بافت انواع منسوجات نیز دارای پيشينهاي كهن
است .مهرهایي متعلق به هزارۀ چهارم ق.م از حفاريهاي شوش
بهدست آمده که بافندگانی را در كنار دستگاههاي مختلف نساجي
نشان ميدهد .روی يكي از آنها که از سوی پيرآميه طراحي و معرفي
شده ،يك دار افقي ديده ميشود كه در هر سوی آن يك نفر خم شده
و مشغول بافتن است (تصویر  .)1نقش دار بر روي اين مهرها بيانگر
اعتالي فن بافندگي به عنوان يك حرفه در آغاز دوران شهرنشيني
است و ميتوان حدس زد كه در آن زمان كارگاههاي متعدد بافندگي
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تصویر  -1تصاویر دار بافندگی بر روی مهرهای شوش ،هزاره چهارم ق.م.

مأخذ)Barber,1991,84( :

در شوش فعاليت داشتهاند ) (Barber, 1991, 83-84و نيز كشف
حدود چهل لوحه عاج 1از اواخر هزارۀ سوم ق.م با سوراخهای محل
خ تار ،ثابت ميكند كه در آن زمان دانش بافندگي پیشرفتهای
عبور ن 
در این ناحیه وجود داشتهاست ).(Barber, 1991, 19
در بررسي نقوش صخرهاي و نقاشيهاي ديواري براي
شناسايي منسوجات ساساني ،كهنترين اسناد بازمانده ،نقاشي
ديواري شوش ،از نيمۀ اول سدۀ چهارم میالدی است كه در آن لباس
رنگارنگ سوار که از نخهاي زرين بافته شده و داراي شبكههاي
لوزي شكل و تزيين هندسي است ،دیده میشود (گيرشمن،1350 ،
 .)622در روزگار نخستین شاهان ساسانی ،کارگاههای پیشهوران
در این استان گسترش یافت و این توسعه تا روزگار خالفت عباسیان
ادامه داشت .در این زمان ،شهر باستاني شوشتر در ناحيهاي با چنين
پيشينۀ بافندگي ،به عنوان مركزي پرآوازه در توليد نوع خاصي از
بافتههای ابريشمي به نام ديبا شناخته میشد .بافتهاي كه دستكم از
سدۀ سوم تا سيزدهم ميالدي ،به عنوان پوششي شاهانه و گرانبها،
شناخته و داد و ستد ميشد.

تاریخ آغاز بافت ديباي شوشتري
مهاجرت اهالی استانهای تابع روم را میتوان از موثرترین
عوامل گسترش نساجی در خوزستان دانست .در سدۀ سوم
ميالدي سوريه منطقهاي مرزي در امپراتوري ايران و روم بود كه
در طول جنگهاي پيوسته ميان طرفين رد و بدل ميشد .در جنگي
سه ساله ،احتما ً
ال میان سالهاي  241-239م .ايرانيان به رهبري
شاپور ساساني ،انطاكيه را تصرف نمودند .شاپور بار ديگر در
سالهاي  253م و نيز  260م به انطاكيه لشكركشي نمود كه در
نبرد اخير والريانوس ،امپراتور روم و بسياري از سربازان او را به
اسارت گرفت .براساس كتيبۀ شاپور در نقش رستم ،اين اسيران به
شهرهاي مختلف ،از جمله خوزستان تبعيد شدند ... « :و انسانهايي از
امپراتوري روم گرفتار شدند ،ما آنها را روي زمينهاي غيرايراني به
صورت تبعيدي آورديم و در امپراتوري ايران خودمان ،در سرزمين
پارس ،در سرزمين پارت ،درسوزيانا (خوزستان) و درآسورستان
( » ...گيرشمن ،1379 ،ج  .)156-193 ،1مورخان مسلمان نيز به
استقرار اين اسيران در خوزستان اشاره نمودهاند« :شاپور بن
اردشير با روميان جنگ كرد و گروه بسياري از ايشان را اسير
گرفت وآنها را به شهر شاپور در فارس و دو شهر جنديشاپور
و تستر (شوشتر) در اهواز (خوزستان) آورد» (مقدسي ،1374 ،ج
 .)511 ،3پوپ با بررسی منسوجات باستانی منسوب به شوشتر،

این رویداد را به  503م ،در زمان فتح انطاکیه از سوی قباد اول
نسبت میدهد و دلیل آن را استفاده از تارهای جفتی ،2ویژۀ روش
بافندگی انطاکیه بهجای تارهای منفرد ،در بافتههای خوزستان پس از
سدۀ پنجم میالدی میداند (پوپ ،1387 ،ج .) 863 ،2در این صورت
قدمت پارچههای مذکور به اواخر دوران ساسانی و یا پس از آن باز
میگردد؛ گرچه ممکن است تکامل شیوۀ بافت پود جفتی 3در ایران،
جدا از سنت سوری آن رخ داده باشد.
4
گزارشی در "كارنامۀ شهيدان" درباره فردی به نام پوسي آمده
كه مو ّيد اقوال مورخان مسلمان است .پوسي از جمله اسيراني بود كه
شاپور دوم به ايران آورد؛ او به همراه خانوادهاش به شهر نوبنیاد
كرخ الدن (ايوانكرخه) در نزديكي شوش آمد و مهارت خود در بافتن
ديبا را نشان داد .پوسی با به کار گرفتن ابریشم و متازا( 5ابریشم
خام) تصاویری زرین پدید میآورد و پارچهها و پوشاکی میبافت
که آنها را وستیس آئورو پیکتا 6یا ابریشم رنگارنگ و زردوزی شده
مینامیدند .اين گزارش بيان ميدارد كه در سدۀ چهارم ميالدي و در
روزگار پادشاهي شاپور ،چنان پارچه هايي از ابريشم در خوزستان
تهيه ميشد كه گمان ميرود هنرمندي همچون پوسي نيز نميتوانست
همانند آن را در ميهن خود (سرزمين روم) با دستگاههاي ابتدايي
و تكامل نایافته پديد آورد (پيگولوسكايا .)833 ،1367 ،این گزارش
نشانگر پيشينۀ بافت پارچههاي ابريشمي در خوزستان ،دستكم از
سدۀ چهارم ميالدي است .در این زمان ،شاپور دوم به ديار بكر ،در
شمال بينالنهرين ،تاخت و با اسيراني بسيار به خوزستان بازگشت،
بعضی مورخان سكونت اين اسيران در شوش و شوشتر را سرآغاز
بافت ديبا و خز دانستهاند« :پس از آن كه شاپور به ديار جزيره آمد و
به ديگر ديار روم حمله برد و مردم بسيار از آنجا بياورد و در شوش
و شوشتر و ديگر شهرهاي واليت اهواز (خوزستان) اقامت داد كه
توالد كردند و در آن سكونت گرفتند و از آن هنگام به شوشتر ديباي
شوشتري و انواع حرير ،و به شوش خز و به ديار نصيبين پرده و
فرش بافتند و معمول شد كه هنوز هم هست» (مسعودي، 2536،ج ،1
 .)254اين گفتار مسعودي را ثعالبي نيز تأييد ميكند« :پس چون آنچه
را كه شاپور درباره جنگ با روميان ميخواست برآورده شد ،بر سر
مردمان سنجار ،بصري ،طوانه و آمد (حدود ديار بكر) تاخت و گروه
فراواني از آنان را به اسيري گرفت .برخي از ايشان را در شوشتر و
شوش جاي داد وآنان را به كار بافتن ديبا و خز واداشت» (ثعالبي
مرغني.)306 ،1372 ،
7
گزارش ديگري از پروكوپيوس  ،مورخ بيزانسي سدۀ ششم
ميالدي ،وجود دارد كه از مهاجرت صنعتگران و نساجان رومي به
ايران خبر ميدهد .دليل اين مهاجرت سودجويي پتروس بارسيامه،8
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نمايندۀ ملكه تئودورا ،9بود كه تجارت ابريشم و صنايع وابسته را
در بيزانس دچار بحران نمود .چنان كه پروكوپيوس مينويسد" :در
شهرها همۀكساني كه در اين كار بودند به گدايي افتادند ،صنعتگران
و كارگران دستكار همگي به فالكت افتادند ،بسياري از ايشان ميهن
خود را تغيير داده به ايرانيان پناهنده شدند" (بولنوا.)187 ،1383 ،
نساج سوريايي
اين مهاجرتها ،با پيشزمينۀ حضور خاندانهاي ّ
از گذشتههاي دور ،درگسترش صنايع بافندگي ايران تأثيرگذار
بود؛ گرچه مستشرقین بر تاثیر حضور اسرای رومی در پیشرفت
صنعت نساجی خوزستان در این دوره تاکید دارند ،اما پیشینۀ
درخشان بافندگی خوزستان و نیز حمایتهای دولت ساسانی در
این زمینه را نباید نادیده انگاشت .ميتوان اوج هنر بافندگي ساساني
را در آميختن مهارت هنرمندان مهاجر با تجارب ديرپاي نساجان
بومي دانست؛ زيرا چنان كه پيشتر گفته شد خوزستان دستكم از
روزگار ايالميان داراي كارگاههاي مجهز بافندگي بوده است و در
واقع مهاجران با كاربرد دستگاههاي پيشرفته ،اين صنعت ديرینه را
رونقبخشيدهاند.

ديباي شوشتري پس از اسالم
اعراب دوران جاهلی نسبت به منسوجات ایرانی شناخت داشتند؛
زیرا در بررسي شعر این دوره ،ابياتي مشاهده میشود که در آنها
از"ديباج" یاد شده است .احتمال ميرود كه اين آشنايي از سوي
اعراب ساكن در قلمرو ايران ساسانی و يا از راه بازرگاني حاصل
آمده است:
10
لبسن ريط ًا و ديباج ًا و اكسيه شــتّي بهــا الّلـون اال انّها فـور
(اوس بن حجر)04،1967 ،
11
و كل زو ٍج من الديباج يلبـسه ابــوقـ ّدامـه محـ ّبوا بـذاك معـا
(االعشي)157 ،1403 ،
و نيز عبيداهلل بن قيس الرقيات (وفات 75هجري) از"خز شوش" ياد
ميكند كه بيانگر فعاليت صنايع بافندگي در اين ناحيه به فاصلۀ چند
دهه از حملۀ اعراب به ايران است:
رايت الجوهر الحــكمی والديباج ياتلق
12
و خز السوس و االضريـج بينه السرق
(عبيداهلل بن قيس الرقيات ،بی تا)159 ،
این جایگاه دیبا در شعر عرب ،به عنوان نمودی از شکوه و تجمل
دربار خلفای عباسی تا سدههای بعد دیده میشود؛ چنانکه کشاجم،
شاعر سدۀ چهارم هجری از دیبای شوشتری یاد میکند:
13
طرزت السوس فيه نشر
كانّ الذي د ّبجت تستر
و ّ
(کشاجم ،به نقل از :ثعالبي نيشابوري1384 ،ق)537 ،
به دلیل آشنايي ديرين اعراب با منسوجات پارسی ،با چيرگي
ایشان بر ايران ،هنر پارچه بافي ساساني نه تنها دچار ركود نشد ،بلكه
با حمايتهاي خلفا و نيز امراي محلي توسعه يافت .اگرچه در آغاز
اسالم بنابر سنت نبوي ،مردان مسلمان از پوشيدن البسۀ ابريشمين
همچون ديبا و حرير ،نهي شده بودند؛ اما خوي اشرافيگراي خلفاي
اموي و عباسي و نيز تأكيد ايشان بر پيروي از آيينهاي درباري

ايران باستان ،زمينه را براي شكوفايي صنايع ابريشمبافی فراهم
آورد؛ چنانكه در همان سدۀ اول هجري زياد بن ابيه ،حاكم معاويه
در عراق ،به تقليد از ايرانيان قبايي از ديبا ميپوشيد (االصبهاني ،بی تا،
ج .)104 ،14
در قرون آغازین اسالم ،خوزستان به دليل نزديكي به مركز خالفت
و نيز حفظ پايگاه سنتي خود در عرصۀ منسوجات ،از مراكز قابل
توجه بافندگی به شمار ميرفت و هر شهرآن در بافت نوعی جامه
نامدار بود :در قرقوب جامههاي سوزنگرد (ابن حوقل،)28 ،1345،
در اهواز فوطههاي ابريشمي 14و در عسكرمكرم مقنعههاي ابريشمي
(المقدسي ،)319 ،1408،در شوش جامههايي از خز گرانبها (جيهاني،
 /601 ،1386اصطخري /29 ،1368 ،المقدسي ،)319،8041 ،در رامهرمز
جامههاي ابريشمي (جيهاني /106 ،1386،اصطخري )29، 1368 ،و در
طيب ،بندشلوارهايي همچون انواع رومي آن كه جز در ارمينه بهتر
از آن يافت نميشد (ابن حوقل /82 ،1345 ،اصطخري)39،1368 ،
ميبافتند .برخي از اين منسوجات آنقدر مرغوب بود كه موجب
سوءاستفادۀ سوداگران را فراهم ميآورد :در نهر تيري جامههايي
همچون جامههاي بغدادي ميبافتند ،سپس آنها را به بغداد ميبردند و
در آنجا پس از كوبيدن و سپيدكردن به نام جامۀ بغدادي ميفروختند
(جيهاني /106 ،1386 ،اصطخري /29 ،1368 ،ابن حوقل)82 ،1345 ،
بصني» مينوشتند و به نام
و يا بر پر دههاي كليوان و برذون «عمل ّ
جامۀ بغدادي مي فروختند (جيهاني /106 ،1386 ،اصطخري،1368،
 /92ابن حوقل ،)28 ،1345 ،در شوشترگذشته از دیبا ،خز و حریر نیز
میبافتند (قزوینی )171، 1419،عمدة اين منسوجات به ديگر شهرها و
ممالك صادر ميشد.
ديباي شوشتري نیز مورد توجه دربار و بازرگانان بود و به
صورت ماليات و پيشكش داد و ستد ميشد .اين توجه سرانجام
به مهاجرت برخي بافندگان ديبا از شوشتر به بغداد انجاميد :در
غرب بغداد ،محلهاي به نام «التستريون» ساختند که شوشتريهاي
مهاجر در آنجا به بافتن «ثیاب التستريه» يا همان ديباي شوشتري
میپرداختند (الحموی، 1965،ج  .)850 ،1اين ناحيه را ميتوان به عنوان
حلقۀ واسط در انتقال هنر بافندگي خوزستان به بغداد در نظر گرفت.

شيوۀ بافت ديبا
تاكنون تمامي منسوجات منسوب به دوران ساساني در خارج از
ايران يافت شدهاند؛ ازاينروي انتساب آنها به اين عصر تنها با تكيه بر
نقوش و شيوۀ بافت صورت گرفته است .پيشتر به مهاجرت بافندگان
سوريايي به خوزستان و تاثير ايشان در شكوفايي صنايع پارچهبافي
ايران ساساني اشاره شد ،بنابراین با بررسي منسوجات بازمانده از
اين نوع ميتوان به قرينههايي براي درك شيوۀ بافت ابريشمينههاي
خوزستان رسيد .از معدود بافتههايي كه تشخيص تعلق آنها به دورۀ
ساساني ميسر شد ،نمونههايي هستند كه در گورهاي آسياي ميانه،
مصر و خزائن كليساهاي اروپا حفظ شدهاند .بيشتر اين منسوجات
ابريشمين به شيوۀ مركب جناغي بافته شدهاند (يارشاطر ،1380 ،ج
.)645 ،3
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در حفاريهاي شهر صالحيه در ناحيه فرات ،كه روزگاري متعلق
به ايرانيان ساساني بود ،تعداد زيادي تكههاي پارچه یافت شد .نتیجۀ
حاصل از تجزيۀ آنها این بود که پارچههاي با طرحهاي هندسي در
دستگاههاي بافندگي داراي چند تاركش وپارچههای داراي اشكال
و طرحهاي انساني و جانوري با دستگاه چلهكشي بافته شدهاند .از
وضع جغرافيايي شهر صالحیه چنين برميآيد كه بافندگان آن ناحيه
را ساسانيان از سوريه بهآنجا انتقال دادهاند.
طرحهاي پيچيدة منسوجات ساساني همچون گياهان و جانوران،
كه احتما ً
ال از سدۀ سوم ميالدي رواج يافته ،را تنها زماني ميتوان
بافت كه هر كدام از تارهاي نخ را هر وقت كه خواستيم بلندكنيم و باال
بياوريم و اسباب اين كار نیز دستگاه چلهكشي است .به نظر ميرسد
كه اين دستگاه در سوريه و چين هر دو اختراع شده است و در
ايران اصالحاتي در آن به عمل آمده است .ايرانيان پيشتر براي بافتن
گليم با پودهاي جناغي تارهاي سفت و فنري به كار ميبردند ،اما از
آنجا كه بافت تارهاي شل نتابيدة ابريشمي روي دستگاههاي سفت
بافتپودي و تبديل آن به طرحها و نقشههاي تاري بسيار دشوار
بود ،نخست تار ابريشم را تابيدند؛ اين امر سبب شد كه تار آنها
مانند تار پشم سفت شود و نیز بافت دوتاري (دو چلهاي) چينيها
را اقتباس نمودند ،اما روية چلهاي را تبديل به تركيب روية پودي
كردند ،اين كارها را ميشد با دستگاه چلهكشي سوريهاي انجام داد
(ولف .)156-157 ،1372 ،یادآور میشود بافت ابریشمینهها با طرح
سرژه( 15کجراه) بوده است.
براي آشنايي بيشتر با شيوۀ بافت ابريشمينههاي ساساني ،كه
ديباي شوشتري نيز از اين خانواده است ،بايد به پژوهشهاي انجام
شده بر منسوجات ابريشمي شهر آنتينوئه توجه داشت .اواخر سدۀ
گذشته در كاوشهاي شهر آنتينوئۀ مصر ،پارچههايي به دست آمد
كه پس از بررسي ،نقشهاي برخي ايراني و يا داراي منشاء ايراني
تشخيص داده شد .اين نظر نخستين بار از سوي گايه 16مطرح و از
جانبگيمه 17تأييدشد؛ اما فالكه18بخشي از آنها را متعلق به آنتینوئه و
بخشي ديگر را كار استادان خوزستان دانست ()Falke,1913,1921؛
پفیستر19منسوجات با نقشهای پیچیدۀ دارای تکرار با دقت باال را،
نتیجۀ بافته شدن آنها با دستگاههای پیشرفته و کمالیافته تلقی نمود

تصویر -2پارچههای به دست آمده از آنتینوئه ،سدۀ  6-7میالدی.
مأخذ( :گیرشمن)57 ،1350 ،

و با بررسي نقشها و شيوۀ فني تدارك پارچهها ،این ابریشمینهها را
سرژه ناميد و شيوۀ بافت اين پارچه را تكرار دو در ميان نخهاي پود
دانست؛ به اين ترتيب كه پودها به صورت نخهاي اول ،چهارم ،هفتم،
و نيز پنجم ،هشتم و ...دو در ميان قرار ميگرفتند .با اين گونه قرار
مورب بافته میشد و قابلیت
دادن نخها ،تصاوير و نقوش به شكلي ّ
نقشپذیری آنها افزایش مییافت.
پفيستر با اشاره به نقوش بعضي پارچههاي به دست آمده از
آنتينوئه (تصویر  )2اين نقوش را متعلق به خاور نزديك و بينالنهرين
شمرد ( )Pfister,1932, 466-468و نمونههايي از پارچههاي ساساني
را ارائه نمود كه در آنها نخ پود از  5رديف نخ هاي اصلي روي
پارچه ميگذرد (تصویر  )3كه همانند پارچه هاي چيني است .پفيستر
در 1932م .به اين نتيجه رسيد كه نخستين بار پارچههاي پشمي در
سوريه و بين النهرين به شيوة سرژه (کجراه) بافته شدند و مورد
توجه شاپور يكم قرار گرفتند؛ او پس از تصرف انطاكيه در  260م،
نساجان آرامي را با خود به شوش برد ( ،)Pfister,1932, 473گرچه
این مهاجرت در زمان شاپور دوم نیز قابل طرح و بررسی است
(پيگولوسكايا .)223،1367،توجه به اين شواهد ،تأثير هنر سوريايي
در منسوجات ابريشمي خوزستان را بيان ميكند ،تاثيري كه چه در
نوع دستگاه بافندگي و چه در شيوۀ بافت مشهود است.

تصویر  -3شیوه بافت سرژه ارایه شده توسط پفیستر.
مأخذ( :پیگولوسکایا)1367،325،

طرح و رنگ ديبا
متأسفانه از میان انبوه نقوش ساسانی نمیتوان با اطمینان
از نقوش و رنگهای ویژۀ دیبا سخن گفت؛ اما در بررسی کلی
منسوجات ساسانی ،نقوش پارچهها و زربفتها بیشتر به صورت
قرینهسازی و برگرفته از خطوط هندسی و گاه از نقوش گیاهی
مشاهده میشود؛ این طرحها اغلب بهصورت ترکیبی از ترنجهایی
است که در میان آنها موضوعی معین مانند سیمرغ ،اژدها ،اردک،
خروس ،اسب بالدار ،حیوانات افسانهای و نیز عالئم مذهبی مانند
آتشدان ،درخت مقدس و یا پادشاهی که تیر از کمان میکشد ،تکرار
شده است؛ چنین زربفتهایی اغلب ابریشمین و گاه از کتان و پشم
هستند و رنگهای قرمز و سبز در آنها بیش از دیگر رنگها کاربرد
دارد (واندنبرگ .)225-226 ،1348 ،پوپ چهار قطعه پارچۀ ابریشمی
را به شوشتر نسبت میدهد؛ البته باید توجه داشت که این انتساب
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ی برروی شیوۀ بافت صورت
قطعی نیست و تنها براساس گمانهزن 
گرفته است .نخست طرح بافتۀ موزۀ برلین،که مشبک (خانه خانه) و
بهصورت لوزیهای دارای حاشیۀ نقوش مرواریدی شکل است و
در هر یک از این خانهها به صورت یک در میان نقش یک مرغابی و
یک نخل بادبزنی دیده میشود (تصویر .) 4در نقش پارچۀ دیگری از
این مجموعه نقش خروس و نخل بادبزنی درون خانههای شبکهای
شکل چلیپایی و ستارهای قرار گرفته است .طرح پارچهای دیگر
شامل طرحهای خانهخانهای به صورت قابهای مدور مماس برهم
است که حواشی آنها با تزیینات برگیشکل پر شده است؛ در هر یک
از قابهای این پارچه تصویر اسبی بالدار در حال جستوخیز که
به پشت سرش مینگرد دیده میشود (تصویر( )5پوپ ،1387،ج،2
.)268

تصویر -4نقش مرغابی و نخل.
مأخذ( :پوپ ،1387 ،ج)862 ،2

تصویر -5نقش اسب بالدار.
مأخذ( :پوپ ،1387 ،ج)862 ،2

نمونه ی دیگر ،متعلق به دورۀ متأخر (سدۀ سیزدهم میالدی/
شش و هفت هجری) ،قطعهای نسبت ًا بزرگ از پارچهای ابریشمین،
بافته شده در شوشتر و مزین به نقوش سیمرغ روبروی هم با زمینۀ
آبی تیره و نقوش به رنگهای سبز و سفید است که در موزه کانست
گوربه (موزه صنایع تطبیقی برلین) نگهداری میشود (الوند،1355 ،
 )85و پوپ نیز به معرفی این پارچه در مجموعۀ بافتههای شوشتر
پرداخته است.
پوپ دو قطعه پارچه از سده های میانۀ ایران را نیز بنابر اشتراک
در فن بافت 20با پارچه های ابریشمی ساسانی بافت شوشتر در گروه
بافتههای شوشتر طبقهبندی میکند ،21یکی از آنها دارای نقش درخت
سیب به رنگهای سبز و قهوهای و میوههای آبی و زرد است که دو
پرنده ی روبهروی هم بر شاخه ی فوقانی این درخت طراحی شده
است .پارچه ی دیگری که از قبور شهر ری به دست آمده ،سراسر
مزین به طرحهای برگی شکل با نقش درخت سیب است و کتیبهای
با متن " عمل "...دارد (پوپ ،1387 ،ج .)2314 ،5
طرح و رنگ ديباي شوشتري ،تابعي از فرهنگ رايج نساجي
در دورۀ ساساني است؛ اما اگر خود اين فرهنگ را برگرفته از
ابريشمينههاي شاهانه بدانيم به خطا نرفتهايم؛ از اين روي ديبا نيز
همچون ديگر منسوجات در طرحهايي با تصاوير گياهان ،جانوران
و انسانها بافته ميشد .در پارچههای يافت شدۀ مشابه ،ظرافت
هنرمندانۀ بافندگان در پديد آوردن چنين نقوشي مشاهده ميشود.
ی اشاره شده است:
در متون ادبي نیز به اين تصویرپرداز 

زمين از نقش گوناگون چنان ديباي ششتر شد
هزار آواي مست اينك به شغل خويشتن شد
		
(فرخي سيستاني)405 ،1335 ،
ز بس نقش وشي چون شوشتر بود
ز بس سرو سهي چون غاتفر بود
		
(فخرالدین اسعدگرگاني)98 ،1349 ،
بيني آن رخ كز نگار و رنگ او بيقدر شد
صنعت بافندة ديباي روم و شوشتر
		
(اميرمعزي)386 ،1362 ،
در تصاویر مذکور ،مجموع های متفاوت از نقوش دیبا قابل تصور
است .تداوم نقوش دورۀ ساسانی در این دوره ،شناسایی پارچههای
قرون نخستین اسالم از منسوجات ساسانی را دشوار نموده است؛
اما در این زمان تغییرات جزیی در ریزهکاریها و پرداختن به نقوش
جزیی پرکننده وجود دارد ،شتاب تغییرات نقوش کند است و بر روی
بافتهها همچنان نقوش و عناصر ساسانی ظاهر میشود (روح فر،
 .)5 ،1380تصاویر گیاهی ،نقشهای ابر مانند و درهم پیچیده و تعدد
رنگ را باید از متداولترین ویژگیهای دیبا دانست.
مصوربهشمایلشاهانساساني،
حمزهاصفهانيبراساسکتابی
ّ
به توصيف پوشش آنها ميپردازد ،كه براين اساس رنگهاي كبود،
ارغواني و سبز به ترتيب بيشترين بسامد را دارند (اصفهاني،1346 ،
 .)24-26شواهد نشان ميدهد كه ديباي شوشتري نيز اغلب به
رنگهای ارغواني و يا سبز بافته ميشد؛ به عنوان نمونه در 367
هجري ،عضدالدوله بویهی دو دست ديباي شوشتري ،يكي كبود
و ديگري زربفت ،براي الطائع باهلل فرستاد (صابي .)76،1346 ،خز
شوشتري سرخ رنگ نيز از جمله خلعـتهاي مرسوم براي سپاهيان
بوده است (صابي.)17 ،1346 ،
در ادبیات فارسي ،چهرة معشوق را سرخ يا ارغواني در
نظر میگرفتند و تشبيه ديبا به چهره در سرودههای زیر ،گذشته
از رنگ ،به وجه شبه ظرافت و لطافت نيز اشاره دارد؛ بايد توجه
داشت كه رنگ سنتي منسوجات سوريايي نيز ارغواني بوده است
(پيگولوسكايا )328 ،1367 ،كه احتمال تأثير كاربرد اين رنگ از سوي
بافندگان سوريايي را در منسوجات ساساني متبادر ميسازد:
با مشك زلفكانش و با ديبه رخانش
گاهي به تبتم در و گاهي به شوشتر
		
(قطران تبريزي )131،1362 ،
زلفينش به بوي عنبر سارا
رخسار به رنگ ديبه ششتر
		
(مسعود سعد سلمان)178 ،1362 ،
سبز ،از دیگر رنگهای پرکاربرد در دیبای شوشتری است که
سرایندگان در وصف طبیعت آن را بهکار بردهاند:
بر بسته گل از شوشتري سبز نقابي
و آلوده به كافور و به شنگرف بناگوش
		
(ناصر خسرو)7 ،1378 ،
هوا گشته چون نيلگون پرنيان
زمين گشت چون سبزگون ششتري
		
(قطران تبريزي )512 ،1362 ،
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الياف زر و ابريشم به كار رفته در پارچة ديبا ،آن را درخشان و
پرتوافشان مينمود .اين ويژگي كه در ريشهشناسي واژة «ديبا» نيز
بیان شد ،در متون ادبي بازتاب داشته است:
چنان رخشنده شد پيرامن مرو
			كه گفتي ششتري بد دامن مرو
(اسعدگرگاني)490 ،1349 ،
وصف آن رخشنده عارض نعت آن تابنده روي
فهم و فكرت را به رتبت روم و ششتر كردهاند
		
(اديب صابر ،بیتا)9 ،
در جمع بندی پیرامون نقشها و رنگهای دیبا میتوان گفت
که این پارچه اغلب بهصورت زربفت و به رنگهای ارغوانی ،سبز
زیتونی وکبود بافته میشد و دارای تنوع فرم انسانی ،جانوری،
گیاهی و نیز فرم های انتزاعی موجی شکل بوده است.

طراز شوشتر
در دورۀ اسالمی اهميت منسوجات هر ناحيه برای دربار ،از طراز
سلطاني شناخته ميشد .طراز ،نام ،القاب و یا نشانههای ویژه ی
هر خلیفه و سلطان بود که نساجان بر حاشیه جامهها مینگاشتند؛
شوش ،شوشتر و جندیشاپور ،از شهرهای خوزستان بودند كه
سلطان در آنها طراز داشت (اصطخري /29 ،1368 ،ابن حوقل،1345 ،
 .)28طراز شوشتر ،از مشهورترين اين كارگاهها بود .نمونهاي از متن
اين طراز در تاريخ يميني آمده است :عضدالدوله ،امير بويي ،پس از
فتح همدان هزار جامۀ ششتري مطرز به نام «ملك منصور وليالنّعم
ابوالقاسم ،نوح بن منصور ولي اميرالمومنين» براي شاه ساماني
به بخارا فرستاد (عتبی .)36 ،1382 ،تقاضای بسیار حاکمان برای
دیبای شوشتری ،ایشان را به ساختن کارگاههای طراز و گماشتن
کارگزارانی در آنها واداشت ،تا منسوجات موردنظر را فراهم آورند.
از طراز شوشتر در متون ادبي نيز ياد شده كه برقراري آن تا
سدههای ششم و هفتم هجري را میتوان دریافت:
يدهد از مقال او نامت
جان م 
در نقش طراز جامه ششتر
			
(اثيرالدين اخسيكتي)165 ،1337 ،
نقش نامت خواندهاند از پيش و پس بر سطح آب
فر نقش نامت نقش ششتر بستهاند
		
هـم به ّ
(مجير بيلقاني) 70،1358 ،

كاربردهای ديباي شوشتري
ديبا به عنوان منسوجي ظريف وگرانبها كاربردهاي متفاوتي
داشته است ،از جامة شاهان تا خفتان و پوشش كعبه؛ از دالیل این
تنوع کاربری میتوان به تنوع نقشها و رنگها در دیبا اشاره نمود.
بيشترين موارد استفاده از ديباي شوشتري در تهيۀ البسهاي
بود كه به مصرف درباريان و نيز شخص خليفه ميرسيد؛ به

عنوان نمونه در ميان جامههاي معتضد عباسي ،جامههايي از ديباي
شوشتری وجود داشت (مسعودي ،2536 ،ج  .)682 ،2گاه اين جامهها
به صورت پیشکش به نزد حاکمان میرسید ،چنانکه شمسالمعالی
قابوسبنوشمگیر پنجاه تخت جامۀ ملون از جامههای شوشتري
براي اسماعيل بن نوح ساماني فرستاد (عتبی )187 ،1382 ،و يا عليبن
ملون
عيسي از خراسان هزار غالم ترك كه به دست هر يك ،دو جامۀ ّ
شوشتري ،سپاهاني و  ...بود ،براي هارون فرستاد (بيهقي،1378 ،
ج  .)642 ،2با در نظر گرفتن اين حجم گسترده از ذخيره و مبادله
ميتوان ميزان باالي توليد ديبا در شوشتر را دانست :از جمله اموالي
كه سبكتكين (سردار معزالدوله) از خود به جاي گذاشت ،چهار هزار
جامه از ديبا بود كه شامل دو هزاروپانصد جامه از ديباي شوشتري
میشد (فقیهی ، 408،1357 ،به نقل از همدانی در تکملۀ تاریخ الطبری)؛
اين توليد انبوه ديبا در شوشتر به صورت مثل در شعر فارسي بازتاب
داشته است:
در بيابان بيش از آن حله است كاندر سيستان
در گلستان بيش از آن ديباست كاندر شوشتر
		
( فرخی سیستانی)188 ،1335 ،
گذشته از قبا و پيراهن ،دستارهايي گرانبها از ديبا ميبافتند؛ ياقوت
حموی مينويسد كه صاحب بن عباد ،عمامهاي با حاشيهاي پهن
بر سر داشت كه در شوشتر بافته بودند ،يكي از حاضرين در آن
22
مينگريست كه صاحب بن عباد او را گفت" :ما عملت بتستر لتستر"
(الحموي ،1965 ،ج  .)849 ،1در بررسي متون ادبي ،بسياري از اين
موارد كاربرد مشاهده مي شود:
پيراهني است گويي ديبا ز شوشتر
			كز نيل ابره استش و ازعاج آستر
(منوچهري)208 ،1356 ،
زان خرقة خويش ضرب كرديم
تا زين به قباي ششتر آييم
			
(مولوی ،1363 ،ج)267 ،3
زان كه بشناسند بزازان زيرك روز عرض
اطلس رومي و شال ششتري از بوريا
			
(سنايي غزنوي)40 ،1362 ،
بر بسته گل از شوشتري سبز نقابی
و آلوده به كافور و به شگرف بناگوش
			
(ناصر خسرو)314 ،1378 ،
اعرابي كه در همان سدۀ اول هجري بر كارگاههاي بافت
ديبا دست يافته بودند ،به دليل نفاست اين منسوج ،پارچة پوشش
كعبه ،مقدسترين پارچه نزد مسلمانان ،را از آن برگزيدند .گرچه به
درستي نمیدانیم كه چه كسي نخستين بار بر كعبه ديبا پوشانید ،اما
در تاريخ مكه از يزيد بن معاويه ،ابن زبير و عبدالملك مروان ،یاد
شده است (محمدی ري شهري .)121 ،1386،در متون جغرافيايي
سدۀ چهارم هجري تأكيد شده كه اينك جامة كعبه در شوشتر
و از ديباي شوشتري بافته ميشود (اصطخري /29 ،1368 ،ابن
حوقل /82 ،1345 ،جيهاني)106 ،1386،؛ ادريسي نیز در سدۀ ششم
يادآور ميشود كه پيشتر جامة كعبه در شوشتر بافته ميشد
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بسياري از منسوجات باستاني يا به صورت جامۀمردگان و
روپوش قبر يا همراه با دفينهها از گورها به دست آمدهاند .كشف
پارچههاي ابريشمي از گورهاي پازيريك در قلمرو هخامنشيان ،از
سدۀ پنجم ويا ششم ق.م ) ،(Barber, 1991, 32كشف پارچههايي
منقوش از جنس ابريشم دوپودي از دوران آل بويه در حفريات
 1925گورستان قديمي شهر ري (روحفر )160-135 ،1367،و
بسياري موارد ديگر نشان ميدهد كه پيشينيان بنابر باورهاي ديني
و نيز آداب اجتماعي روزگار خود ،به دفن در گذشتگان با منسوجاتي
ظريف و گرانبها همچون ديبا توجه داشتهاند .در كيش مسيحيت
استفاده از ابريشم در كفن مردگان مرسوم بوده (فرانك،1387 ،
 ،)196چنان كه در ايران اسالمي تا قرنها بهكار ميرفته است:

و اينك در عراق بافته ميشود (االدريسي ،1409،ج.)693 ،1
دیبا ،در حشو خفتان نیز کاربرد داشت ،خفتان نوعي جامۀ جنگي
بوده كه در زير زره ميپوشيدند و از دو اليه پارچۀ ضخيم تشكيل
شده بود كه حشو آن را با ريزههاي پنبه و ابريشم ميانباشتند تا از
شدت ضربه بكاهد .در  320هجري كه مقتدر عباسي به جنگ مونس
خادم ميرفت ،خفتاني نقرهاي از جنس ديباي شوشتري بر تن داشت
(قرطبی .)6964 ،1375 ،در این ابیات به كاربرد ديبا در خفتان و وجه
تضاد میان لطافت دیبا و سختی آهن با توصیفی شاعرانه اشاره
شده است:
شوند آهن و ديبا به گفتگوي اندر
چو او به رزم زره پوشد و به بزم قبا
		
به روز رزمش ديبا به آيد از آهن
خنده آيد مر مرا زآنها كه از سيم ربا
به روز بزمش آهن به آيد از ديبا
		
در گه رفتن كفن از ديبه ششتر برند
(اميرمعزي		 )43 ،1362 ،
(سنايي غزنوی)155 ،1362 ،
ظرافت و نقشپذیری دیبا سبب شد که در بافت تاپستری استفاده
شود .در  353هجري به دستور معزال ّدين ،خليفۀ فاطمي مصر،
در بررسي متون ادبي و تاريخي تا سدۀ هفتم هجري ،همواره
نقشهاي از ابريشم كبود زربفت بافتند كه در آن تصوير كوهها،
درياها ،شهرها و راهها مشخص بود .اين نقشۀ ارزشمند در شوشتر پيوستگي نام شوشتر با ديباي شاهانه و پر آوازهاش مشاهده
بافته شد (زکی محمد حسن ،412 ،1981 ،به نقل از خطط مقریزی ،ميشود؛ اما از سدۀ هفتم هجری بدينسو ،اندك اندك از اين شهرت
ج .)417، 1روایت دیگر این پرده را بافتۀ شوشتر برای پوشش کعبه و اعتبار كاسته ميشود؛ دليل آن را نیز ميتوان حملههاي ويرانگر
میداند که بر روی آن کشورها ،شهرهای جهان و نیز شهرهای مکه مغول دانست كه زوال صنايعدستي و بازرگانی را در سراسر
و مدینه و نام آنها با نخهای زر ،نمایانده شده بود و به احتمال زیاد ايران به دنبال داشت .كشتار شهروندان ،كوچ اجباري پيشهوران و
آن را تاپستری میدانند که معز فاطمی خریداری نمود ه است (پوپ ،سوزاندن و ويراني شهرها ،پديدهاي رايج نزد ایشان بود كه معمو ً
ال
تصرف هر شهر روي ميداد ،چنان كه در شهرهاي خوزستان
 ،1378ج .)2310 ،5احتمال میرود که سبک منظرهپردازی در این با
ّ
توصیفها بخشی از سنت طراحی روزگار اولیۀ اسالمی باشد که رخ داد؛ پس اگر اين دوره را روزگار زوال ديباي شوشتري ،همچون
بسياري ديگر از هنرها و صنايع بدانیم ،اندیشهای بجا است.
متأسفانه نمونهای برای اثبات این فرضیه وجود ندارد.

نتیجه
با توجه به شواهد و توصیفهایی که از دیبای شوشتری در
منابع مکتوب آمده ،درمییابیم که پارچۀ مذکور منسوجی ابریشمین
و زربفت بوده است که بافت آن از روزگار شاپور دوم ساسانی ،با
مهاجرت بافندگان سوری به ایران ،در شهر شوشتر توسعه یافته و
ت خلفا و حاکمان ایرانی تا قرنها کاربرد
پس از اسالم نیز با حمای 
داشته است.
جنسظریفوکاربردالیافزروسیم،دیبارابهصورتمنسوجی
درخشان و گرانبها از دیگر پارچهها ممتاز و متمایز ساخته بود .منابع
مکتوب بر بافت تصاویر انسانی و گیاهی بر دیبای شوشتری اشاره

دارند که میتوان آنها را با طرحهای رایجی همچون مدالیون تصور
نمود .رنگ آن نیز اغلب ارغوانی و یا سبز بوده است .تارهای داخلی
جفتی (مزدوج) از ویژگیهای ابریشمینههای شوشتر بوده و طرح
سرژه (کجراه) با تکرار نخهای پود دو درمیان  ،قابلیت نقشپذیری
آنها را افزایش می داده است .حوزۀ کاربرد این منسوج بهویژه در
دورۀ اسالمی با برپایی کارگاههای طراز در شوشتر گسترش یافته
و سرزمینهای دیگری همچون مصر و بیزانس را دربر میگرفته
است؛ اما عصر طالیی بافت دیبا در سدههای هفتم و هشتم هجری،
همزمان با حملۀ مغول به ایران ،رو به زوال نهاد.
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پینوشتها
1 Tablet.

 2هرتار جفتی از دو تار بههم تابیده تشکیل شده است.
 3در بافت پارچههای دوپودی یا پود جفتی ،عالوه بر تار که زمینه را شکل میدهد ،همزمان دو سری پود برای نقش اندازی در پشت و روی پارچه به کار
میرود و چون نقشۀ دستور یکی است ،نقش پشت و روی پارچه یکسان و با رنگهای مخالف بافته میشود ،پس یک روی پارچه دارای زمینه و نقشی
است که طرف دیگر درست عکس رنگ روی آن را دارد .برای اطالع بیشتر نک :روحفر ،1380 ،ص.21
4 Possy.
5 Metaxa.
6 Vestis auro picta.
7 Procopius.
8 Petros Barsyame.
9 Theodora.

 10شالی زنانه و دیبا و جامههایی پوشیدند که بر آنها رنگها پراکنده بود.
 11ابوقدامه هر لباسی که از دیبا بپوشد برازندۀ اوست.
12گوهر حکمی (عبدالعزیز بن مروان بن حکم) را دیدم با دیبایی درخشان و خز شوش و خز سرخگونی که میانش تکهای حریر بود.
13آنچنان كه گويي ديباي شوشتر است و طراز شوش را در آن گستردهاند.
14فوطه یا فوته ،به معنی حوله و لنگ حمام آمده است.
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 22اين را در شوشتر براي پنهان كردن نبافتهاند.
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18 Falke.
19 Pfister.
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