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کارکردهای طراز در دوره فاطمیان
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دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: 94/10/5، تاریخ پذیرش نهایى: 95/2/8)

چکیده
پارچه طراز، از منســوجات نفیس و باارزش در دربار بســیارى از حکمرانان مســلمان مصر بود. بر روى این پارچه، نام ها و 
نشــان هاى خلفا از طریق سوزن دوزى یا شیوه تاپســترى نقش مى شد. این پارچه به صاحب منصبان، ماموران دولتى و بعضاً 
فرمانروایان کشــورهاى خارجى اعطا مى شــد و نشــان دهنده رضایت و اعتماد فرمانروا به فرد گیرنده آن بود. هدف از این 
پژوهش، بررســى طراز، مضامین و کارکردهاى آن در دربار خلفاى فاطمى مى باشــد. این پژوهش از نوع توصیفى بوده و با 
رویکرد بررسى عناصر طراحى و نقوش طرازهاى فاطمى به انجام رسیده است. یافته ها نشان مى دهد که طرازها کارکردهاى 
گوناگونى داشــتند. برخى طرازها با کارکرد مذهبى براى کفن تدفین به کار مى رفتند. طراز در ســاختار سیاسى و حکومتى 
خلفا اهمیت داشــت و ابزارى در راستاى تأیید حامیان حکومتى بود. هم چنین، مضامین موجود در طراز همچون رسانه اى، 
قدرت و اقتدار حاکم را پیام رسانى مى کرد. با توجه به نوع کاربرد، طرازها نوشته ها و تزیینات متفاوتى داشتند و غالباً حاوى 
نام و عالمات شــاهانه، نام وزیر، نام کارخانه، شــهر و بافنده آن نیز بودند. در دوره فاطمى، از خط کوفى در ایجاد نوشــته ها 
اســتفاده مى شــد، هم چنین هنرمندان در تزیین و زیباترکردن طرازها با استفاده از نقوش حیوانى و گیاهى اهتمام نموده و 

نمونه هاى نفیسى ایجاد نموده اند.
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پارچه بافى از صنایعى اســت که همــواره در طول تاریخ مورد 
توجه حکمرانان بوده اســت. شواهد نشان مى دهد که فرمانروایان 
غالباً به لباس و تزیینات قصرهاى خود اهمیت زیادى مى دادند و از 
پوشــاك نفیس و فاخر استفاده مى کردند، زیرا این امر را نشانى از 
اقتدار و قدرت خود مى دانستند. لذا کارگاه هاى بافندگى سلطنتى با 
تعداد زیادى بافنده ماهر و زبردست، همواره در حال فعالیت بود تا 
نیازهاى دربار را پاسخگو باشد. خلفاى مسلمان مصر نیز به هنرها، 
باالخص پارچه بافى اهمیت مى دادنــد و آن  را حمایت مى کردند. 
فاطمیان در سال هاى567-297 هجرى/1172-910 میالدى، 
بر مناطق وســیعى از ســرزمین هاى غرب جهان اسالم حکومت 
مى کردند. آنان شــیعیان اســماعیلى بودند و در مقابله با خلفاى 
عباســى، خود را خلفاى برحق مى دانستند. این حکومت در کشور 
مغرب تأســیس شد و پس از مدتى شــمال افریقا، مصر، سوریه و 
یمن را به حاکمیت خود درآورد. اولین فرمانرواى فاطمى، عبیداهللا 
مهــدى بود، لذا آنان را «عبیدیان» نیز مى نامند. در اواســط قرن 
10/4، آنان شهر قاهره را در مصر بنا کردند و اولین خلیفه فاطمى 
 به نام «المعزلدین اهللا»، بر تخت فرمانروایى نشست. سلطه فاطمیان 
به دنبال لشکرکشى  هاى متعدد  گسترش یافت. آنان بر سرزمین هاى 
وســیعى فرمانروایى مى کردند و در آرزوى غلبه بر خالفت عباسى 

بغداد بودند که هرگز محقق نشد (زیدان،1386 ، 75).  
مسلمانان فاتح، میراث دار سنت هاى بافندگى ایران، بیزانس و 
سوریه شــدند و کارگاه هاى بافندگى تحت نظر استادان مبرز، به 
تولید پارچه ادامه داد. در کشور مصر، که از مراکز مهم بافندگى در 
جهان به شمار مى رود، منسوجات زیبایى در کارگاه هاى پارچه بافى 
آن تولید مى شد که به مصرف پوشاك، اثاثیه و سایر اقالم مى رسید. 
بدون شــک یکى از مهم ترین و زیباترین پارچه هایى که در دوره 
خلفاى اسالمى مصر تولید مى شد، طراز است. پارچه اى باشکوه که 

حامل کارکردهاى گوناگونى براى حکمرانان بوده است.
طــراز، یکى از نشــانه هاى قدرت تعداد زیادى از ســالطین 
بوده است. نوشتن نام ها یا اســتفاده از نشان هاى خانوادگى، که 
مخصوص حکمرانان بود، در حاشــیه لباســى که براى پوشیدن 

خلفا تهیه مى شد، طراز نام گرفت. این منسوجات براى سالطین 
غالباً از حریر، دیباى زربفت یا ابریشــم تهیه مى شد. نوشته ها در 
تار و پود پارچه با نخ هاى گالبتون یا رشته هاى رنگى غیرطالیى، 
ایجاد مى شــد و رنــگ آنها با رنگ زمینه پارچــه متفاوت بود تا 

نوشته ها را برجسته تر نمایان سازد. 
هــدف از این مقاله، بررســى طراز، نحوه تولیــد، مضامین و 
مفاهیم به کار رفته در آن در دوره فاطمیان مصر اســت تا از این 
طریق، کارکردهاى طراز شناســایى گردد. از آن جایى که تاکنون 
مطالعات جامعى در این خصوص صورت نگرفته اســت و با توجه 
به اهمیت سیستم طراز در ساختار حکومتى خلفاى فاطمى، این 

موضوع جالب و درخور مطالعه مى باشد. 
در خصوص پیشینه این تحقیق مى توان به مقاله زهرا على نژاد 
اسبویى اشاره کرد که به بررسى طراز در دوره سلجوقى پرداخته 
است (1390). هم چنین حمیدرضا وردى در مقاله اى به بررسى 
انواع هنرهاى رایج در دوره فاطمیان پرداخته است که بخشى از 
مقاله نیز به معرفى انواع پارچه و پوشاك در دوره فاطمى اختصاص 
دارد(1385). عبداهللا همتى گلیان در مقاله اى به بررسى طراز در 
تمدن اســالمى پرداخته است (1389). زکى محمدحسن نیز در 
کتــاب گنجینه هاى فاطمیون به معرفى تعدادى از طرازهاى این 
دوره پرداخته اســت(1382)، اما در خصوص طرازهاى فاطمیان 

تاکنون پژوهشى به چاپ نرسیده است.
پرســش هایى که این پژوهش به دنبال پاسخ گویى به آنهاست 
عبارتســت از این که: طراز چیســت و چگونه تهیه مى شــد؟ چه 
کارکردهایى براى طرازهاى فاطمیان مى توان برشمرد؟ با توجه به 
پرسش هاى پژوهش، این فرضیه شکل مى گیرد که طرازها در دربار 

خلفاى فاطمى بسیار مهم بودند و کارکردهاى مختلفى داشتند. 
پژوهــش حاضر بــه روش توصیفــى و با رویکرد مقایســه 
ساختارشناســانه طرازها انجام گرفته و به بررسى عناصر طراحى 
و خط نوشته هاى مورد اســتفاده در طراز ها پرداخته است. شیوه 
جمــع آورى اطالعــات بر اســاس مطالعات کتابخانــه اى و ابزار 

گردآورى داده ها، فیش بردارى است.

مقدمه

پارچه بافی و طراز در دوره فاطمیان

با وجود تعداد زیاد منسوجاتى که از دوره فاطمیان باقى مانده 
اســت، بررســى پارچه بافى این دوره مشکل اســت، زیرا بیشتر 
منســوجات موجود، تکه هایى بریده شــده از قطعات بزرگ ترى 
هســتند که تنهــا بخــش تزیینى آنهــا باقى مانده که شــامل 
 .(Irene,1998,13) خط نوشــته، نقش و نخ هاى زرى آن اســت
خلفاى فاطمى مصر  توجه ویژه اى به صنعت نساجى داشتند. در 
آن زمان پارچه بافى مصر متأثر از شــیوه هاى بیزانس و ساسانى 
بود. پارچه هاى کتانى و پنبه اى در شهرهاى تنیس1،  اسکندریه2،  

شطا3،  دمیاط4 و دبیق5 و پارچه هاى ابریشمى در اسکندریه و دبیق 
تهیه مى شد. بسیارى از پارچه هاى نفیسى که براى تهیه لباس یا 
حفظ هدایاى یادبود در کلیساها به کار مى رفت،  از این شهرها به 
بیزانس و ایتالیا صادر مى شد که بقاى بسیارى از این منسوجات 
نیز نتیجه همین تجارت گســترده اســت (محمدحسن،1382، 
 116). سیاســت فاطمیان موجب شــد که خلفا توجه ویژه اى به 
جمــع آورى زیباترین فرش ها و منســوجات براى قصرهاى خود 
داشــته باشند. به خصوص تاالر زرین، که «العزیز»6 آن را تاسیس 
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کرده بود تا جلســات مجلس شــاهانه در آن جا برگزار گردد. در 
هر شــهرى منسوجات شــبیه پارچه هاى محلى و ملى بود و هر 
مسافرى با تماشاى پرده هاى آویخته در منازل مى توانست دریابد 
که در کدام منطقه از کشــور است (متز،1362،  194). فاطمیان 
که ســنت هاى بافندگى غنى را در مصر به دست آورده بودند، با 
دقت، قصرها و شــهرها را با انــواع پارچه ها تزیین مى کردند. در 
هنگام مراسم و اعیاد مذهبى، زیبایى پرده هاى قصرها، رو زینى ها 
و خیمه ها همه را شــگفت زده مى کرد. براى دســتیابى به چنین 
شکوهى، نیاز به استخدام تعداد زیادى بافنده ماهر در کارگاه هاى 

.(Liu,1996,154) بافندگى بود
تولید طــراز در کارگاه هــاى دربارى انجام مى شــد و مقادیر 
زیــادى طال و نقره به رشــته هاى الیاف تبدیل مى شــد تا با آنها 
پارچه بافته شــود، لذا نیازمند سرپرستى و مدیریت افرادى مورد 
اطمینان خلیفه بود تا تبدیل شــمش هاى طال به رشته هاى زرین 
را کنترل کرده و کارکنان کارگاه، امکان سودجویى نداشته باشند 
(Cortese&Calderini, 2006, 84). در این خصوص محمدحسن 
گفته است که: «خدمت در طراز را که موصوف به «الطرازالشریف» 
اســت، جز کارکنان برجسته از میان صاحبان دستار و شمشیر بر 
عهــده نمى توانند گرفت و انتصاب اینان، خاص خلیفه اســت و از 
دیگر کارکنان متمایزند. ... هنگامى که سفارش بافت البسه خاص 
خلیفه بدانها مى رسد، لباس ها را با احترامى  زیاد آماده مى کنند. از 
جمله  این لباس ها المظله7 و همتاى آن البدنه8 و لباس مخصوص 

خلیفه براى اجتماعات است» (1382، 118).

معرفی طراز

طراز از کلمه ترازیدن به معنى رودوزى کردن مشتق شده است 
و در طــول زمان جهت توصیف لباس افتخارى به کار رفته اســت 
(Baker,1995,4). در دایرة المعارف اسالمى  ذیل واژه طراز چنین 
آمده اســت: کلمه  طراز از زبان فارسى مشــتق شده و به معناى 
رودوزى است، بعد ها به ردایى که با رودوزى تزیین مى شد، اطالق 
شده است؛ به خصوص لباسى که با رودوزى، روى آن نوشته هایى 
ایجاد شده باشد. این لباس توسط حکمران یا فرد عالى مقام پوشیده 
مى شــد. هم چنین این کلمه به معناى کارگاهى است که  این نوع 
البســه در آن جا تهیه مى شد. نوشــته هایى که در حاشیه  لباس 
Grohm-) دوخته مى شد به صورت بافت یا دوخت روى پارچه بود

an,1934,85). در آغاز دوره اسالمى، نوشته هاى غیرتکرارى روى 
پارچه ها به کار برده مى شــد که این نوشته ها یا در بافت پارچه بود 
یا روى آن سوزن دوزى مى شد. این پارچه به سلطان تعلق داشت و 
آن را مصرف مى کرد و یا به افراد عالى مقام اهدا مى نمود که به آنها 
لقب «اصحاب الخلعه» داده مى شد. کارگاه هاى طرازبافى در ابتداى 
دوره اســالمى  در تعدادى از کشورهاى مسلمان دایر شده بود، اما 
به علت مرغوبیت طرازهاى ایرانى، این تولیدات به بقیه نقاط جهان 

نیز صادر مى شد (ابن حوقل، 1345، 66).
ابن خلدون در مقدمــه کتاب خویش در خصوص طراز چنین 

آورده است: "از عالئم شکوه و عظمت پادشاه و سلطان و شیوه هایى 
که در دولت ها متداول اســت، این است که نام ها یا نشان هایى را 
کــه ویژه آنهاســت، در پارچه ها مى نگارنــد و آن پارچه ها را که 
از پرنیان یا دیبا یا ابریشــم اســت، براى جامه آماده مى کنند و 
هنگام بافتن پارچه، نوشــتن خطوطى را که الزم است، در تار و 
پود آن از رشته هاى زر یا نخ هاى غیر زرین رنگارنگى که مخالف 
رنگ خود پارچه باشــد، در نظر مى گیرنــد و پارچه بافان وضع و 
اندازه آنها را در هنر بافندگى به روشــى استادانه پدید مى آورند، 
چنان که پارچه هاى شــاهانه به سبب این طراز، نشان دار مى شود 
و از عظمت و شکوه پوشنده آن از سوى سلطان و زیردست او یا 
از بزرگ داشــت کسى که سلطان بخواهد جامه ویژه خویش را به 
او اختصاص دهد، حکایت مى کند و آن هنگامى  است که سلطان 
بخواهد به کسى تشرفى ارزانى دارد یا او را به یکى از پایگاه هاى 
دولت خود برگمارد"(ابن خلــدون ،1362 ، 187-186). هم چنین 
دهخدا نیز در ذیل واژه طراز چنین تعریفى آورده است: "طراز به 
کتابت و خطى گفته مى شــود که نساجان بر پارچه مى نگارند و 
به سبب همین حاشیه کتیبه اى، پارچه آن به طراز معروف شده 

است"(دهخدا،1377 ، ذیل واژه طراز).
طراز داراى دو نوع عمده بود، طراز شــاهانه یا خاصه که براى 
پادشــاه، امیر و مقربانشــان بافته مى شــد و طراز عامه که براى 
ثروتمندان تهیه مى شد(فریه،1374، 154). اگرچه اهداى خلعت 
به عالى مقامان، مختص خلیفه بود، اما وزیران و سایر افراد واالمقام 
نیز به زیردســتان خود خلعت مى بخشــیدند. اشــراف ثروتمند 
نیز لباس افتخارى به وابســتگان خــود مى دادند و حتى صاحب 
 Cortese & Calderini, 2006,) کارگاه هاى طرازبافى نیز بودند
85). اما سنت قدیمى  اهداى افتخارى طراز به عضو ارشد حامى 
 خلیفه، با دادن یک قطعه از لباس خود خلیفه ارزشمندتر مى شد. 
اهمیت پوشــیدن لباسى که واقعاً توسط خلیفه پوشیده شده بود، 
با پوشــیدن لباســى که خلیفه اعطا کرده بود، بســیار متفاوت 
.(Sander,1994,30) بود و افتخار بزرگى به حســاب مى آمــد

پیشینه تولید طراز 

بــر روى طرازها عالئمى  از عظمت خلفا نقش مى شــد که در 
هنگام بافت پارچه که غالباً جنس آن از ابریشــم بود، در حاشیه 
و بــا نخ هاى زرین صورت مى گرفت. پادشــاهان غیرعرب، پیش 
از اســالم دستور مى دادند که صورت و اشــکال آنان به کار برده 
شــود. لذا این مطلــب اثبات مى کند که این نــوع پارچه قبل از 
اســالم نیز تولید مى شد و پس از اســالم به دلیل منع استفاده 
از نقوش انســانى و حیوانى و رواج اســتفاده از خط در تزیینات 
پارچه، به کتابت و خط نوشــته ها اکتفا شــده است. ابداع چنین 
سیســتمى  به «عبدالملک»، خلیفه اموى، نسبت داده شده است 
که احتماالً بر اساس تقلیدى از الگوهاى ساسانى یا بیزانس بوده، 
Bak-) ولى به سرعت همه  مراکز اســالمى  از آن تقلید کرده اند

er,1995,54). تولید منسوجات با نوشته هاى عربى در دارالطراز، 
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در جهان اســالم رواج یافت و سیستم طراز شکوفا گردید. طراز 
در دوره خلفاى بنى امیه و عباســیان که قدرت خلیفه بسیار زیاد 
بود، به اوج خود رســید. در ســال(86-705/65-685)، ساختار 
طراز مصر تحت نظارت «عبدالملک» قرار گرفت. او متوجه شــد 
که منســوجات و سفالینه هایى که در مصر تهیه مى شوند، داراى 
خط یونانى و مضامینى از دین مســیحیت هستند و به فرماندار 
مصر دســتور داد که دیگر نوشــته هاى یونانى را بــه کار نبرند و 
صنعت گران از خطوط اســالمى به جاى آنها اســتفاده کنند. این 
مســئله «ژوســتنین دوم»، امپراتورى روم را آزرده خاطر نمود، 
زیرا کشــور روم بزرگ ترین واردکننده آثار هنرى و منســوجات 
مصرى در آن  زمان بود. امپراتور روم شــرقى در تشویق خلیفه به 
منظور حفظ خط یونانى شکســت خورد و خلیفه را تهدید نمود 
که جمالتى علیه پیامبر اسالم(ص) روى سکه هاى طالى بیزانس 
خواهد نوشــت. شایان ذکر است که این ســکه ها در امپراتورى 
اســالم استفاده زیادى مى شد. عبدالملک دســتور داد که از آن 
پس این مصنوعات به بیزانس صادر نشــود و در عوض سکه هاى 
اســالمى ضرب نمود و این مسائل منجر به جنگ بین دو قدرت 

 .(Liu,1996,142-144) گردید
برخى از پژوهشــگران، پارچه هاى طرازى را که از یک ســو 
به عالئم شــاهانه و حکومتى، نشان دار مى شــد و از سوى دیگر 
برخــوردار از شــاخصه هاى هنــرى باالیى بــود را «نگارجامه» 
نامیده اند. نمونه هایى از طراز دوران اسالمى  از کشور مصر به دست 
آمده اســت که محل بافت روى آنها دیده مى شود. در مقایسه با 
این طراز ها، مســعودى در کتــاب «مروج الذهب»، نمونه طرازى 
را ذکر کرده که متعلق به ایران قبل از دوران اســالمى است. لذا 
مى توان نتیجه گرفت که کارگاه هاى طرازبافى در قلمرو پادشاهى 
ساسانیان بوده و پس از اســتیالى اعراب، آنان تمام کارگاه هاى 

 .(Serjeant,1972,9) نساجى را تحت حمایت خود گرفتند
ساختار طراز با سبک اسالمى، احتماالً از اوایل دوره اسالمى در 
مصر شروع شده است، زیرا مدرکى وجود دارد که استفاده از پارچه 
 .(Liu,1996,144) کتان را در طراز در زمان عمر نشــان مى دهد
حکومت اســالمى با تســلط اعراب بر بین النهرین، سوریه، مصر و 
ایران، به اسپانیا و سیسیل رسید. در ممالک اسالمى،  طراز وسیله اى 
ارتباطى بود و در تمام این مناطق تولید مى شــد و همه در اختیار 
حکومت قرار مى گرفت. سیستم طراز، صنعت ابریشم و نساجى را در 
این مناطق شکل جدیدى داد، به نحوى که کارگاه هاى پارچه بافى، 
مجبور به تولیداتى با کیفیت باال و در حجم زیاد شدند. اعراب پس 
از تسلط بر سرزمین هاى مغلوب، تمام کارگاه هاى ابریشم بافى آنان 
را در اختیار خود گرفتند و ســاختار طراز را بناکردند تا ســازمان 
جدیدى را براى ساختار سیاســى و اسالمى خود ایجاد کنند. لذا 
عجیب نیســت که نوآورى اسالمى در منسوجات ابریشمى با خط 
و نوشــته آغاز شده باشد. نحوه نوشــتن عبارات بر طراز به تدریج 
تکامل یافت و زیبایى و ظرافت بسیارى در آن ایجاد شد. بسیارى 
از پژوهش هاى منسوجات اسالمى  تحت تأثیر مطالعات طراز قرار 
گرفته اســت. مطالعه طراز نیز بر کشــور مصر در دوره اســالمى 

 متمرکز اســت، زیرا بسیارى از این منسوجات،  از مصر یافت شده 
است. بیشتر منسوجات در آن محل تولید شده یا از آن جا به سایر 

.(Meri & Bacharach, 2006, 801) نقاط جهان صادر شده اند

مضامین و نوشته های طراز

تصویرنمودن چهره  پیامبران و اولیاء الهى در اسالم نهى شده 
اســت تا پیکر آنان، معبود بت پرستان قرار نگیرد و در شخصیت 
غیرقابل تقلیدبودن ایشــان، خدشه اى وارد نگردد، لذا مخالفت با 
تصویر جانداران در اســالم، به طــرز جداناپذیرى با امور مقدس 
همراه گردیده اســت (بورکهارت،1392،  40). درباره مخالفت با 
تصویرسازى جانداران مى توان به دو جنبه اشاره نمود؛ "اول این 
که وقار و هیمنه بشــر را محفوظ مــى دارد که به «صورت خدا» 
آفریده شده اســت تا در یک اثر هنرى که لزوماً محدود و ناقص 
است، نگاشته نشود یا مورد سوء استفاده قرار نگیرد. از سویى نیز 
هیچ چیزى نباید، حتى نسبى و موقتى هم شده باشد، میان آدمى 
و خداى نادیده حایل شود"(بلوم و سایرین،1389،  43). لذا کالم 
و نوشتار در دوره اسالمى اهمیت زیادى یافته و به عنوان یکى از 
اصلى ترین عناصر تزیینى در هنرهاى اســالمى به کار رفته است.

قرآن به زبان عربى توسط جبرئیل بر حضرت ختمى مرتبت(ص) 
نازل گردیــد، بنابراین کالم منحصر به فرد الهى اســت. با ظهور 
اســالم و کاربرد قرآن به عنوان کتاب آسمانى، خط و به دنبال آن 
خوشنویسى در میان مسلمانان اهمیت زیادى یافت. کاتبان وحى 
بر اســاس اصول دیندارى، کلمات الهى را تا جایى که ممکن بود، 
زیبا مى نوشتند. خطى که براى نوشتن قرآن کریم به کار مى رفت، 
داراى باالترین مقام در هنرهاى اسالمى و باارزش ترین گنج براى 
مســلمانان گردید(Schimmel,1984,81). خداوند در قرآن کریم 
به «قلم9» قســم مى خورد و کتابت را مهــم مى داند. وحى قرآن، 
پدیده اى شنیدارى بود، اما تجسم دنیوى آن به صورت خوشنویسى 
اســالمى به ظهور رسید. با سپرى شــدن زمان، خط هاى رایج در 
میان مســلمانان گســترش یافت و انواع مختلف خط عربى براى 
خوشنویسى و هم چنین کاربرد هاى دینى و حکومتى پدید آمد و 
در کتیبه هاى دینى، الفباى عربى در بسیارى از موارد با طرح هاى 

گیاهى جهت تزیین همراه شد (بورکهارت،1346،  3). 
در هنر اسالمى، حروف و کلمات جنبه تقدس یافتند و کاربرد آنها 
بر روى پارچه، عالوه بر رساندن مفاهیم و مضامین خاص، این ویژگى 
را نیز القا مى کردند. نوشته هایى که بر روى پارچه ها به کار مى رفت، 
غالباً معناى خاصى داشــت، لذا خطاطى و نوشته ، مهم ترین شکل 
تزیین گردید و  به طرح پارچه ها افزون شد. این نوشته ها، یا گلدوزى 
مى شد یا با نخ ابریشم در حاشیه پارچه بافته مى شد. اهمیت سیاسى 
طراز موجب گردید که هر پادشاه و خلیفه اى دستور دهد که نام ها یا 
نشان هاى مخصوص او را بر پارچه هاى طراز نقش کنند. لذا طراز از 
یک سو به عالئم شاهانه و حکومتى نشان دار مى شد و از سوى دیگر 

.(Serjeant,1972,9) برخوردار از شاخصه هاى هنرى باالیى بود
طراز، نشان دهنده قدرت سیاســى خلیفه بود، نام حاکم وقت 
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بر روى آن به عنوان عالمت ســلطنت و حکومت وى نقش مى شد. 
نوشتن اسم خلیفه روى طراز مانند نقش او بر روى سکه و دعاى وى 
در خطبه ها، یکى از نشانه هاى سلطنتش محسوب مى شد. گاهى 
نیز خلیفه براى احترام یا ترس از استیالى وزیر خود، اجازه مى داد 
تا نام او نیز بر روى طراز نقش شود. مثًال «المستنصر»، نام وزیرش، 
بدرالجمالى، را بر روى طراز خود رقم زده است (محمدحسن،1382، 
123). طراز در کارخانه هایى به نام «دارالطراز» به صورت نوارهایى 
تزیینى تهیه و در حاشیه پارچه هاى ساده به عنوان عنصرى تزیینى 
استفاده مى شد. نوارها حاوى اطالعات خاصى بودند که معموالً با 
«بســم اهللا» آغاز مى شد و شــامل نام خلیفه، نام وزیر، نوع و وضع 
کارخانه طرازبافى، شهر و تاریخ بافت نیز مى شد(برند،1383، 45). 
گاه در طراز، دعا براى حاکم، نام شــهر و اسم فردى را که طراز را 
بافته بود، نیز نقش مى شــد. بعضاً براى جلوه گرى بیشتر نوشته ها، 
عبارات را با رنگ قرمز بر زمینه رنگى متضاد، نظیر سفید مى نوشتند 
(محمدحســن، 1377، 371). نوشــته هاى طراز حاوى پیام هایى 
بود که در راســتاى منافع اهداکنندگان آن بود که مهم ترین آنها، 
تقویت اقتدار و قدرت حکمرانان بود. در این نوشته ها، وابستگى به 
حکومت مرکزى تشویق یا القاء مى گردید. غالب نوشته هاى طراز، 
پیام "نیروى الهى و اقتدار مطلق فرمانروا" را در خود داشت که در 
کنار مضامین دیگرى همچون اسامى، القاب سلطان و تمجید وى 

هم زمان پیام رسانى مى کرد (سواژه، 1366، 69). 
برخى از کتیبه هاى طراز بر اســاس سنت تولید آنها، داراى نام 
رئیس کارگاه طراز بود. مثًال نام «الشــفیع»، بیش از 25 سال در 
طرازهاى فاطمیان  به کار رفته است. براى تمجید هر خلیفه و اشاره 
به  این که پارچه در زمان وى بافته شده است، نام خلیفه را در پود 
پارچه هاى گران بها با نخ هاى طال یا نقره یا خطوط رنگى مى بافتند. 
این نوشــته براى طرازگیرنده، ســندى از مقام، منصب، رضایت و 
حمایت سلطان از او بود (محمدحسن،1382، 121). عباراتى که بر 
روى طراز بافته مى شد، گاهى کوتاه و گاه بسیار طوالنى بود. برخى 
از جمالتى که نقش مى شد، حاوى دعاى خیر بود، مانند«العز الدائم 
الصبر و الدوله لصاحبه». محل نوشته ها در زمینه ساده پارچه یا به 
صورت حاشیه هاى باریک در کنار اشکال تجریدى و نقش مایه هاى 

حیوانات یا پرندگانى در داخل ترنج ها بود (بیکر، 1385، 63).

طراز در ساختار حکومتی خلفای فاطمی

در دوره فاطمیان، نظام طراز به قدرى پیشرفت نمود که تولیدات 
زیادى با کیفیت عالى عرضه مى شــد و پارچه هاى گران بهاى حریر 
براى سلطان در طرازخانه بافته مى شد. از این پارچه هاى نفیس، انواع 
روپوش،  پیراهن،  عمامه و شال کمرى تهیه مى گردید. تعداد زیادى از 
منسوجات گران بهایى که به دستور خلیفه تهیه مى شد، براى هدیه 
به امیران و پادشــاهانى بود که سلطان مصر خواستار دوستى با آنها 
بود و یا با آنان روابط حســنه اى داشت. خلفاى فاطمى  مى دانستند 
که پادشاهان بیزانس و  حاکمان اروپاى جنوبى، منسوجات مصرى 
را مى پسندند، لذا از ارسال هدایایى همچون پارچه هاى نفیس طراز 

به دربار آنان جهت جذب حمایتشان بهره بردارى مى کردند. هنگام 
هدیه دادن به بزرگان خارجى، پارچه هاى لباسى بر سایر اقالم مقدم 

بود (محمدحسن،1382، 117).
در ایــن دوره، پارچه هاى نفیس نشــان دهنده قدرت خلیفه 
در مراســم عمومى  بود. بعضاً طرازها حاوى نوشته هایى مقتبس 
از مکتب شــیعه بوده و به اصل و نســب خلفا اشــاره مى نمود 
(برند،1383،  68). طراز را معموالً روى ســینه، پشت لباس، لبه 
لبــاس و گاه روى بازوى جامه مامــوران دولتى نصب مى کردند. 
در واقع طراز با حکم مدال امروزى برابرى مى کرد (فریه،1374، 
55). در نظــر حکمرانان، مهم ترین مــورد تولید و مصرف طراز، 
تهیه پوششــى براى خانه کعبه بود که انجام آن موهبتى بزرگ 

به شمار مى آمد (تصویر1) (چیت ساز،1379، 154). 
در طراز، طلب دعاى خیر و برکت براى خلیفه و اجداد پاکش 
وجود داشــت و یا فهرســتى از اسامى خلفاى مشــروع نام برده 
مى شــد تا مشــروعیت و حمایت از خلیفه وقت را القاء یا تأکید 
نماید. لبــاس افتخارى یا خلعت به نام خلیفه  به افراد عالى مقام، 
حامیان حکومت و نیز اشراف اعطا مى شد. این تنوع و گستردگى 
اســتفاده از خلعت، نشــان مى دهد که چه افــرادى به حکومت 
نزدیک تر بودند و از آن حمایت مى کردند. دارنده طراز جزء رجال 
بزرگ محسوب مى شد و کارگاه هاى طرازبافى مجبور بودند که در 
زمان عروسى رجال، امراء و سایر جشن ها، در حداقل زمان ممکن 
هزاران دســت از این لباس ها را تهیه کنند (کونل،1368، 71). 

روش های تهیه طراز و مواد اولیه آن

طراز در ابتدا به صورت بسیار ابتدایى بر روى پارچه هاى ساده 
با روش چاپ ایجاد مى شــد. هنرمندان و صنعتگران نوشته هایى 
را که مى خواســتند بر روى طراز نقش گردد، با استفاده از چاپ 

تصویر1- ســوزن دوزی آیات قرآنی با رشــته های طال و نقره روی زمینه سیاه بر 
روی کسوه کعبه.

 مأخذ: (بیکر، 1385،  19 )

کارکردهاى طراز در دوره فاطمیان
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باســمه اى و مهرهــاى چوبى بر روى پارچه ها چــاپ مى کردند. 
تمام رنگ هایى که اســتفاده مى شــد، رنگ زاهاى طبیعى بودند 
و صنعتگران مســلمان به خوبى با شیوه اســتفاده از آنها آشنایى 

داشتند (رایس،1375،  106).
در نمونه هــاى قبــل از قرن11/5، خطوط و نقوش با شــیوه 
سوزن دوزى روى پارچه ها دوخته مى شد. معموالً پارچه از کتان 
ســفید با بافتى ساده بود و نوشته ها با نخ هاى ابریشم الوان روى 
پارچه ســوزن دوزى مى شد. این عمل محدودیت خاصى نداشت، 
لذا هر نوع نوشته و آرایه اى قابل رودوزى  بود. در سال هاى پایانى 
حکومت فاطمیــان، کتیبه ها به صورت برجســته بر روى پارچه 

ابریشمى سوزن دوزى مى شد (تصویر2) (بیکر،1385، 65).
در شــیوه دیگر، نوشــته هاى روى پارچه ، با بافت تاپسترى10 
ایجاد مى شــد. در این حالت، نوشته به صورت نوارى جداگانه بافته 
مى شــد و سپس بر روى پارچه اصلى متصل مى گشت. از ربع دوم 
قرن9/3، روش بافت تاپســترى در بافت نوارهاى طراز اســتفاده 
 شــد (همان،  64). بافندگان مصرى در این شــیوه از نخ ابریشمى  
اســتفاده مى کردند که ظرافت زیادى داشت (تصویر3). طرازها با 
جمالتى مانند «بخت و اقبال خوب» و «موفقیت و کامیابى» تهیه 

مى گردید. براى به دست آوردن طول مناسبى از نوشتار، ممکن بود 
که جمله مورد نظر چندین بار تکرار گردد که باعث به وجود آمدن 
خطوط ممتد بسیار زیبایى مى شد. متن نوشته هاى بر روى پارچه 
با توجه به کاربرد و استفاده آن متفاوت بود. بسته به این که پارچه 
براى پوشاك، پوشش قبر یا خلعت یا استفاده خاص دیگرى باشد، 

.(Harris,1993,72) مضامین مختلفى داشت
در نوع دیگرى از طراز، نوشــته ها و سایر نقوش تزیینى همراه 
با بافت زمینه پارچه، بافته مى شد. نوشته، بافت مجزایى نداشت 
و نخ هــاى تزیینى رنگى با جنس مرغوب در بافت به کار مى رفت. 
بنابراین در طول زمان، این نوع طرازها آسیب کمترى دیده اند و 
نوشــته هاى آنها باقى مانده است. این طرازها داراى بافتى ساده 
هســتند و نخ هاى خط نوشته ها معموالً ابریشمى، کتانى و گاهى 

نیز گالبتون است.
در آن زمان، تهیه طرازهاى طرح دار پیچیده همراه با خط نوشته 
در هنگام بافت پارچه، فقط با اســتفاده از دستگاه هاى دستورى یا 
نقشــه  بندى11 امکان پذیر بود که این نوع دستگاه ها در کارگاه هاى 
پارچه بافى ایرانى و مصرى وجود داشت، زیرا در امپراتورى بیزانس 
و ساسانى، بافت پارچه هایى با نقوش پیچیده، بسیار رایج بود. اعراب 
با فتح این سرزمین ها، تمام کارگاه هاى بافندگى آنان را در اختیار 
گرفتند و به عالوه با حمایت از هنرمندان و صنعتگران، پارچه بافى 
با همان شیوه هاى پیشــین به کار خود ادامه داد. نکته قابل توجه 
این است که در ساختار طراز، نوشته ها و نقوش تزیینى به صورت 
نوارى باریک یا عریض در محل خاصى از پارچه ظاهر مى گردید و 
چون نیازى به تکرار مداوم این نوشته ها و نقوش بر روى کل سطح 
پارچه نبود، هنرمندان از روش تاپسترى استفاده مى کردند تا طرح 

دلخواه فقط در بخش معینى از پارچه ظاهر گردد.
اختالف کیفیت در طرازها به این معنى نیســت که تولید طراز 
در مــدت کوتاهى انجام مى گرفت، بلکــه کارگاه هاى طرازبافى تا 
سال 1309/709 فعال بودند. در حکومت فاطمى،  استفاده از طراز 
بیش از سایر حکومت هاى دیگر براى اظهار عادات، آداب سیاسى و 

مذهبى مورد استفاده قرار گرفته است (بیکر، 1385، 64).

کارکرهای طراز

طرازها داراى کارکردهاى گوناگونى به شرح زیر بوده اند:
کارکرد مذهبی و دینی: طرازهایــى که براى کفن تدفین 
تهیه شده اند، حاوى آیات قرآن در ارتباط با مرگ و جهان آخرت 
هستند. تصویر4، طراز متعلق به ربع آخر قرن10/4، کفن تدفین 
از کتان رنگ نشــده مى باشد. کتیبه روى آن با شیوه تاپسترى از 
ابریشــم قرمز با مضمون به نام خداوند بخشنده مهربان، با خط 

کوفى نوشته شده است (بیکر، 1385، 60).
کارکرد اجتماعی و تبلیغاتی: طرازهایى حاوى عباراتى جهت 
طلب دعاى خیر و برکت براى خلیفه مى باشــند که حالت تبلیغى 
براى وى به همراه داشــته و بر حکومــت فرمانروا صحه مى گذارند. 
سالطین مصر دستور مى دادند که اسامى و القاب آنان بر روى طرازها 

تصویر4- کفن تدفین از کتان رنگ نشده متعلق به ربع آخر قرن 10/4.
مأخذ: (بیکر، 1385،  60)

تصویر3- طراز کتان با تاپستری ابریشم، مصر قرن12/6.
(The Royal Ontario Museum) :مأخذ 

تصویر2- طراز گلدوزی شــده فاطمیان اوایل قرن12/6، شــامل تصاویر کوچک 
پرندگان بین دو حاشیه تزیینی خط کوفی یا شبه کوفی. 

(http://www.ashokaarts.com/2015-6-15) :مأخذ
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نقش شود تا از این طریق بر افکار مردم تأثیر گذارند. با این نوشته ها 
و عالئم، حاکمیت مشروع خلیفه و اطاعت واجب از وى القا مى شد. 
فرمانروا نماینده خدا بود و لذا فرمان او قانون و الزم االجرا تلقى مى شد. 
تکرار جمالتى در مدح سطان نیز کمک به تقویت پایگاه مردمى وى 
در اجتماع مى کرد که خود نوعى مشــروعیت دادن به خالفت بود. 
کاربرد آیات قرآن، ادعیه و القاب ســلطان در طرازهاى این دوره به 
چشم مى خورد. قدر مسلم این نوشته ها پیامدهاى خوبى براى خلفا 
در پى داشــته و پایه هاى حکومت آنان را قوى تر مى کرد (تصویر5).

از نمونه هــاى حاوى خط مى توان از پارچه اى از کتان و حریر 
یاد کرد که نام خلیفــه فاطمى ، « الحاکم بامراهللا» روى آن دیده 
مى شود. پارچه به رنگ سیاه و شامل نوشته اى در دو خط موازى 
به خط کوفى با حروف بزرگ اســت. یکى از خطوط عکس خط 
باالیى اســت و از جهت خالف خوانده مى شود. نوشته سطر باال 
عبارتست از، «بسم اهللا الرحمن الرحیم نصرمن اهللا لعبد». نوشته 
ســطر پایینى نیز عبارتســت از، « الحاکم بامراهللا امیرالمومنین 
صلوات اهللا علیه». در پایین نوشــته، نوار ســفید رنگى است که 
بــر روى آن نقش مکررى از دو پرنده مقابــل به رنگ آبى دیده 
مى شــود (تصویر6) (محمدحســن،1382،  128). این عبارات، 

اقتدار و فرمانروایى مطلق خلیفه را القا و تأکید مى کنند.
کارکرد سیاســی و حکومتی: در دوره فاطمى، طراز به 
عالى مقامــان داخلى و خارجى اعطا مى شــد و لذا حکمرانان در 
تغییر و تحوالت پوشاك آن دوره نقش مهمى داشتند. برخوردارى 
فرد از لطف و هدیه سلطان، با کسب موقعیت اجتماعى او همراه 
بود. طراز همچون ســندى از رضایت ســلطان بود و گیرنده آن 
در راســتاى حمایت از خالفت تأیید مى شــد. طراز، نقش مدال  
را در آن زمــان داشــت و ابزارى براى صحه گذاشــتن بر لیاقت 
افرادى بود که به مناصب دولتى مى رسیدند و وابستگى و حمایت 
آنان را به حکومت مرکزى نشان مى داد. امروزه نیز حکومت ها از 
طریق ترفیع مقام و اعطاى نشــان هاى افتخارى به افراد شایسته 
عمل مى کننــد. در مقابل یکى از عالئم خلع مامورین از مناصب 
و ِســمت هاى دولتى، حذف نام آنان از نوشته هاى طراز بود. هر 
ســلطانى که بر مصدر حکومت مى نشست، دستور مى داد که نام 
حاکم پیشین را از طراز حذف کنند و نام وى را بر آن  نقش زنند. 
تصویر7، طرازى را نشان مى دهد که شامل سه نوار است، نوارهاى 
باالیى و پایینى، تزییناتى از ترنج هاى لوزى شکل دارند و در هر ترنج، 
نقش دو پرنده روبروى هم با رنگ هاى قرمز، زرد، آبى و سیاه است. 

تصویر6- طراز از کتان و حریر با نام خلیفه فاطمی ،  الحاکم بامراهللا.
 مأخذ: (محمدحسن،1382، 128)

تصویر7- طراز ای از کتان و ابریشم به نام خلیفه المستنصر و وزیرش بدرالجمالی 
اواخر قرن 11/5.

مأخذ: (محمدحسن، 1382، 131)

تصویر5- طراز کتان با بافت تاپســتری نخ ابریشم، تنیس مصر، مضمون کتیبه با خط کوفی: به نام خداوند بخشنده و مهربان- خدایی به جز او نیست-خدمتگزار خدا و 
خلیفه او امام العزیز باهللا فرمانده با ایمان و باوفا. دعای خیر خداوند بر او باد. سفارشی که در کارگاه دولتی تنیس در سال 373 تهیه شده است. بهترین آرزوها.

( The Royal Ontario Museum) :مأخذ 

کارکردهاى طراز در دوره فاطمیان
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بر روى نوار وسطى، نوشته کوفى به نام خلیفه المستنصر و وزیرش 
بدرالجمالى دیده مى شود (محمدحسن، 1382،  131).

  فهرســت اسامى خلفا یا عباراتى براى تحکیم جایگاه خلیفه، 
تأکیدى بر جایگاه سیاسى خالفت بود. نشان هاى خانوادگى یا نام 
خلفا که بر روى طرازها دیده مى شود، بر قدرت و اقتدار آنان داللت 
مى کرد. جلب نظر امپراتوران و رجال سیاسى ممالک خارجى نیز 
موجب تقویت بیشــتر حکومت ســلطان بود که بخشى با ارسال 

هدایایى همچون منسوجات طراز انجام مى گرفت (تصویر8). 
کارکرد تجاری- بازرگانی: در دوره فاطمى، منسوجات نفیس 
ارزش زیادى داشــتند و حتى به عنوان خراج مطرح مى شدند. از 
بعد اقتصادى مى توان جایگاه طراز را در بازارهاى داخلى و خارجى 
مورد بررســى قرار داد. طرازهاى عامه براى اســتفاده مردم تهیه 
مى شد و دولت با فروش آنها مى توانست درآمد قابل توجهى کسب 
نماید. این پارچه هاى ارزشمند خواهان زیادى داشت و قطعاً افراد 
ثروتمند مى توانســتند آنها  را تهیه کنند. وجود این بازار مصرف، 
بافندگان و هنرمندان را تشــویق مى کرد که انواع متنوعى طراز با 
کیفیت باال تهیه کنند که به نوبه خود باعث ارتقاى صنعت نساجى 
در آن زمان و رونق این منســوجات، منجر به توســعه اقتصادى 

تصویر10- نمونه ای از پارچه طراز که پارچه بسیار گران قیمت و مورد استفاده خلفا 
و دولت مردان فاطمی بوده است.

( http://www.metmuseum.org/2015-6-15) :مأخذ 

تصویر8- طرازی که در دوره الظاهر از کتان تهیه شده و دارای کتیبه ای است که 
بر تبار و خاندان خلیفه تأکید دارد.

 مأخذ: (بیکر، 1385،  63) 

تصویر9- قطعه ای از شال، قرن 10/4 مصر، پارچه پشمی با گلدوزی هایی با پشم آبی و  گل های قهوه ای، کتیبه با خط شبه کوفی.
(Benaki Museum, Athens) :مأخذ

کشــور مى شد. تصویر9، نمونه اى از طرازهایى است که با توجه به 
خط شبه کوفى که حالت تزیینى یافته است، احتماالً براى فروش 
تهیه شده اســت. از سویى دیگر، طراز یکى از اقالم مهم صادراتى 
محسوب مى شــد و درآمد زیادى را نصیب کشور مى کرد. بزرگان 
کشــورهاى خارجى نیز به این منســوجات عالقه داشتند و حتى 

لباس کشیشان از این پارچه ها تهیه مى شد.
کارکرد هنری: نفاست پارچه هاى طراز که از ابریشم و دیباى 
زربفت تهیه مى شد، همراه با نوشته هاى معنادار آن، زیبایى خاصى 
به آنها مى بخشید. خط نوشــته ها با استفاده از خط کوفى بر روى 
زمینه پارچه نقش مى شــد که براى زیباترکردن آنها از خط کوفى 
برگدار و گلدار اســتفاده مى شــد که به تدریج به خطوط تزیینى 
مبدل گردید. کاربرد نقش مایه هاى تجریدى حیوانات و گیاهان در 
ترنج هاى رنگارنگ، زیبایى بافته ها را دو چندان مى نمود. استفاده 
از سوزن دوزى با نخ هاى ابریشمى رنگارنگ یا زرین و سیمین جلوه 
زیبایى به این پارچه ها مى بخشــید. بافــت نوارهاى طراز با روش 
تاپسترى شیوه اى آشــنا براى هنرمندان بود که با نخ هاى ظریف 
ابریشمى انجام مى شد. هنرمندان از شیوه هاى چاپ و بافت پارچه 
هم براى ایجاد نوشــته ها اســتفاده مى کردند و با برجسته کردن 
حروف و کاربرد رنگ هاى متنوع، عبارات را نمایان تر مى ساختند تا 

از این طریق اطالع رسانى و تبلیغ نمایند (تصویر10).
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طراز در دارالطراز که کارگاه پارچه بافى دولتى خلیفه بود، تولید 
مى شد. براى تهیه برخى طرازها و پارچه هاى زربفت، از شمش هاى 
طال در این کارگاه ها استفاده مى شد، لذا نظام دقیقى براى کنترل و 
محاسبه میزان طالى ورودى به کارگاه ها و میزان پارچه هاى زربفت 
تولیدى وجود داشــت. بنابراین در سرزمین هاى اسالمى، سازمانى 
ایجــاد گردید که بر تولید پارچه هاى زربفت و مشــاغل مربوط به 
آن نظارت مى کرد. طرازها از ابریشم، دیباى زربفت و پرنیان تهیه 
مى شد. کتان و پنبه از الیاف بومى مصر است و برخى از شهرهاى 
آن بــه تولید این الیاف معروف بودند. لــذا بافندگان طراز، از این 
الیاف نیز براى تهیه طراز استفاده نموده اند. نقل شده است که عمر 
دســتور داد تا طرازى از جنس کتان بــراى او تهیه کنند. طرازها 
بافتى ساده داشتند و با رنگ هاى طبیعى یا سفید تهیه مى شدند، 
اما خط نوشته ها و نقوش روى آنها با نخ هاى ابریشمى رنگى یا زرین 
کار مى شد تا موجب متمایزشدن و برجسته شدن حروف گردد و 
در نگاه اول، بیننده را به خود جذب نماید. لذا خواندن خط نوشته ها 
از نظر بصرى بین بیننده و مضمون نوشته ارتباط برقرار مى نمود. 

نوشــته ها به صورت عبارات کوتاه یا بلند یا تکرار یک عبارت 
بــه صورت نوارهــاى باریک یا عریضى جداگانه تهیه شــده و بر 
روى لباس متصل مى گشت. خط مورد استفاده در طراز در ابتدا 
خــط کوفى بود که به تدریج تکامل یافتــه و به عنصرى تزیینى 
بدل شد. نمونه هایى از طراز دیده مى شود که خط آنها شبه کوفى 
مى باشــد که کامًال جنبه تزیینى یافته اســت. خط کوفى داراى 
تنوع در ترکیب بندى است و براى پرکردن فضاى زمینه، حروف 
مى توانند تزییناتى داشــته باشــند. در هنر اســالمى، حروف و 
کلمات جنبه تقدس یافتند و کاربرد آنها بر روى پارچه، عالوه بر 
رساندن مفاهیم و مضامین خاص، این ویژگى را نیز القا مى کرد. 
در ســال هاى پایانى حکومت فاطمیان، کتیبه هاى برجسته اى بر 
روى طراز ابریشــمى، سوزن دوزى مى شــد. سبک هاى زیادى از 

خط شکسته، به دلیل آسان تر بودن سوزن دوزى آنها، مورد توجه 
کارگاه هاى ســاخت طراز قرار گرفت، تا جایى که زیبایى و تنوع 

تزیینات خط در منسوجات فاطمیان قابل توجه است.
غالباً خط نوشــته ها بر روى سینه، لبه و بازوى لباس ماموران 
دولتى قرار مى گرفت. شــخص ســلطان، مهم ترین مصرف کننده 
طراز بود. زمانى که ســلطان مى خواســت به افــراد عالى مقام، 
افتخارى یا ســمِت دولتى اعطا کند، با طــراز که در حکم مدال 
افتخارى بود، انجام مى شــد. افــراد عالى مقام و همسرانشــان، 
حامیــان دولت مرکــزى به علت وفادارى و حمایت از ســلطان، 
ثروتمنــدان و بزرگان خارجى، مســتحق دریافت طــراز بودند. 
پادشاهانى که ســلطان خواهان ایجاد ارتباط سیاسى با آنها بود، 
مانند فرمانروایان کشــورهاى اروپاى جنوبى، از افرادى بودند که 

طراز دریافت مى کردند.
طرازها با خط نوشــته همــراه بودند و گاهى نیز نشــان هاى 
خانوادگى داشــتند که این رســم احتماالً از پادشاهان ساسانى 
اقتباس شــده بود و در اصل تأکیدى بر اصالت و نســب خلفاى 
فاطمى داشــت. عباراتى که در طراز نوشــته مى شد، غیر از دعا 
براى حاکم، شــامل شــعارهاى مذهبى و دینى یا فهرســتى از 
اســامى خلفاى مشروع به منظور تأیید حقانیت حکومت سلطان 
بود. اســتفاده از تصاویر جانوران، گیاهان تجریدى و شــکل هاى 
هندسى براى زیباترکردن طراز نیز رواج داشت. شکل و مضمون 
خط نوشــته ها با  توجه به استفاده پارچه در محل یا مکان خاص 
نیز متفاوت بود. مثًال یک دسته از پارچه ها به مصرف لباس هایى 
مى رسید که بر آنها نوشته هایى در تأیید شاهان و بزرگان نوشته 
مى شد. دســته دیگر به صورت پارچه هایى بود که ادعیه و آیات 
قرآنى داشــتند و براى پوشش ســنگ قبر یا کفن تدفین به کار 
مى رفتنــد و یا به عنوان هدیه توســط پادشــاهان و بزرگان به 

مناسبت هاى گوناگون رد و بدل مى شد. 
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