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پارچه بافی سیسیل در دوره اسالمی

فریده طالب پور*

گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران. استاد 
)تاریخ دریافت مقاله: 96/7/23، تاریخ پذیرش نهایی: 96/10/23(

چکیده
گردید و به امارتی نیمه مستقل تبدیل شد.  در سال212 هجری قمری/837 میالدی، سیسیل توسط اغلبیون مسلمان فتح 
تاریخ سیســیل از زمان فتح مســلمانان تا فروپاشــی آنان و آغاز تســلط نورمان ها به ســه دوره تقســیم می شود: دوره اغلبیدی، 
کارگاه های  گرفت.  کلبــی. با ورود مســلمانان به سیســیل، صنایع آن رو به توســعه نهــاد و از جمله پارچه بافی رونــق  فاطمــی و 
گردیــد و در نتیجــه اعــراب مهاجــم توانســتند صنعــت پارچه بافــی  پارچه بافــی بــا الگوبــرداری از منســوجات اســالمی احــداث 
که منسوجات سیسیل در دوره اسالمی  گرفته است  کنند. پژوهش حاضر بر این اصل شکل  پیشرفته ای را در آنجا پایه گذاری 
از منسوجات فاطمیون مصر تاثیر پذیرفته است. لذا از طریق بررسی تاریخی و مقایسه نقوش منسوجات با موضوع مشترک، 
کارگاه های پارچه بافی  گردید. بر اســاس نتایج به دســت آمده، حضور بافندگان مسلمان در  پارچه های این دو منطقه بررســی 
سیســیل و نیــز تجــارت پارچــه نقــش مهمی در انتقــال نقــوش پارچه های فاطمیون به سیســیل داشــته اســت. در این زمان، 
کار می رفت. تداوم نقوش منسوجات فاطمی، مخصوصًا خط  نقوش اسالمی و خط نوشته های عربی در تزیین منسوجات به 
کمیت نورمان ها در سیسیل ادامه می یابد و  که حتی بعد از حا نوشــته، از شــیوه های متداول بافندگان مســلمانان بوده است 

کشورهای مسیحی غربی صادر می شود. میزان زیادی از این منسوجات به 

کلیدی واژه های 
 منسوجات سیسیل، منسوجات فاطمیون، طراز، مواد اولیه، نقوش.
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کن در جزیره سیسیل، اترسکان ها1 بودند. از  قدیمی ترین اقوام ســــا
قرن هشــــتم قبل از میالد، یونانی ها به این جزیره مهاجرت نموده و با 
ساختن شهرهای جدید، سیسیل را به مرکز فرهنگ و تمدن یونانی در 
غرب تبدیل ساختند. پس از جنگ پونی2، حمله بیزانس به سیسیل 
گرفت و سپس این منطقه در سال 212  در ســــال535 میالدی صورت 
گردید.  هجری قمــــری/837 میالدی، توســــط اغلبیون تونس فتــــح 
سیسیل در این زمان به منطقه ای مرفه تبدیل شد و اندک اندک خود 
را از افریقیه3 جدا کرد و به امارتی نیمه مستقل تبدیل شد. در سال های 
کم بر مصر و  364-1071/297-909، دست نشــــانده دولت فاطمی حا
شام، بر سیسیل حکمرانی می کرد و در سال های1061-1091/453-483 
که سیسیل تبدیل  حمله نورمان ها، تحت رهبری راجراول4 باعث شد 
به بخشــــی از قلمرو پادشــــاهی ناپل گردد )رایس، 1381، 92(. سیسیل 
پس از درگیری های طوالنی به دست نورمان ها افتاد و از نقشه جغرافیای 

اسالم محو شد )الحریری، 1371، 20(. 
که از نام یونانی  »صقلیه5«، عربی شــــده نام سیســــیل می باشــــد 
گرفتــــه شــــده اســــت. امــــارت صقلیــــه، بــــه دوران  آن »ســــیکلیا6« 
که  گفته می شــــود  حکومت مســــلمانان شــــیعه در جزیره سیســــیل 
طی ســــال های354 تا 965/464 تا 1072 بــــه مرکزیت پالرمو7 وجود 
داشــــت. سیسیل به ناحیه غربی جهان پهناور اسالمی متعلق است 
که در آن تمدن هــــای یونان، روم و  کزی اســــت  و از قدیمی ترین مرا
که از تاثیر اســــالم در غرب  کرده انــــد. زمانی  اســــالم با یکدیگــــر تالقی 
گفته می شود، سیسیل نیز ســــهم قابل توجهی را به خود اختصاص 

می دهد )احمد،1362، مقدمه(. 
که منجر به تحوالت سیاســــی، اجتماعی و توسعه  یکی از ادواری 
هنر اســــالمی در سیسیل شد، دوران حکومت فاطمیان در سیسیل 
گسترش دین اسالم در سیسیل، بر هنر و پارچه بافی آن تاثیر  است. 

کرد.  گذاشت و این جزیره را به مرکز مهم پارچه بافی تبدیل 
که در مقاالت فارسی، تا  بررســــی پیشینه تحقیق نشــــان می دهد 
کنون به موضوع پارچه های سیسیل در دوره اسالمی پرداخته نشده 
اســــت و پژوهش های انجام شده به موضوعات فرهنگی و تجاری آن 
ک  که توسط ادا تمدن اشــــاره دارند. برای نمونه می توان به مقاله ای 
و طاهــــری)1390( با عنوان »تاثیر فرهنگ و تمدن صقلیه بر اروپا)قرن 
که در  کید نموده اند  که نویسندگان تا سوم تا نهم ه.ق.(« اشاره نمود 
کز مهم فرهنگی و تمدنی جهان  دوره اســــالمی، سیسیل به یکی از مرا
اســــالم مبدل شــــده بود. فربود و ســــایرین)1387( در مقاله ای بیان 
که منســــوجات ایتالیا در قرن13/7، از ســــبک اولیه بافت  نموده انــــد 
که تحت تاثیر هنر ساسانی و اسالمی مصر بود،  ابریشــــم های سیسیل 
گرفته و تحت تاثیر پارچه های وارداتی از ایران در دوره ایلخانی  فاصله 
قرار گرفته است که دوره مورد بررسی آنها، مربوط به حکمرانی نورمان ها 
می شود. در مقاله دیگری با عنوان »درخشش دربار فاطمیان و تنوع 
که توسط فضل اللهی)1390( ترجمه شده  فرهنگی آن« تالیف ماسوت 
است، به بررسی تاثیر فاطمیان بر سیسیل و ایتالیای جنوبی پرداخته 
کتاب انگلیسی با  و برخی از هنرهای آن دوره بررســــی شده است. در 
عنوان»Symbols of Power« )2015( نیز فقط در دو صفحه به توصیف 

شنل معروف راجردوم پرداخته شده است.
در این مقاله، پارچه بافی در سیســــیل در دوره اســــالمی بررســــی 
می شود و تاثیرپذیری آن از پارچه بافی فاطمیان مصر بیان می گردد. 
لــــذا مطالعــــه تطبیقی میــــان منســــوجات فاطمیان و سیســــیلی با 
مقایسه نقش مایه های منسوجات، انجام پذیرفته است. داده های 
کتاب ها، مقــــاالت و پایگاه های اینترنتی  مــــورد نیاز از منابع مکتوب 
جمع آوری شــــده اســــت. در تحلیل نتایــــج نیز از شــــیوه توصیفی- 

تطبیقی استفاده شده است.

مقدمه

حضور مسلمانان در سیسیل

اولین تهاجم دریایی مســــلمانان به سیســــیل در سال652/31 
کــــه از طــــرف معاویه بن  گرفت  توســــط معاویه بــــن خدیــــج صــــورت 
ابی ســــفیان به سرداری سپاه اسالم تعیین شــــده بود. این جنگ با 
 
ً
به دســــت آوردن مقداری غنایم و تعدادی اسیر پایان یافت. مجددا

در سال 727/109، مســــلمانان به فرماندهی بشربن صفوان به این 
کرده و عده زیادی را اسیر نمودند. در سال827/212  منطقه حمله 
کم بیزانسی سیســــیل تسلیم شد و  با حمله مجدد مســــلمانان، حا
حضور مسلمانان در آنجا گسترش یافت و به کشور مهمی با پایتختی 
گشت )احمد، 1362، 16و6(. فاتحین سیسیل در قرن  پالرمو مبدل 
که موفق شدند سیسیل را فتح نمایند  ســــوم/نهم، اغلبیون8 بودند 
و به دنبال آن مدت 189 ســــال سیســــیل، در اختیار مســــلمانان قرار 

گرفت )لوبون، 1354، 368(.

در ایــــن دوره از تاریخ، سیســــیل شــــاهد حکومــــت فاطمیان نیز 
در این منطقه می باشــــد. یکی از حکام پیشــــین ایــــن جزیره، به نام 
که معزول شــــده بود، به جانبداری  »علی بن احمدبن ابی الفوارس« 
از فاطمیــــان پرداخت. او طرفــــداران بنی اغلب را درهم شکســــت و 
»اســــحاق بن ابی منهــــال« را در پالرمو به نام مهــــدی، خطبه خواند 
و بــــه این ترتیب حکومت فاطمیان در سیســــیل رســــمًا برقرار شــــد 
)احمــــد،1362، 41(. سیســــیل دارای میــــراث فرهنگی مشــــترکی با 
شــــمال افریقا بود، زیرا این شــــبه جزیره توسط حکمرانان بنی اغلب 
که توســــط فاطمیان برچیده  گرفته شــــده بود و تا زمانی  از بیزانــــس 
 .)Bloom and Blair,2009,102( شــــدند، بر آنجا حکومت می کردند
سیســــیل و تونــــس در محــــل تقاطع راه هــــای تجاری آن زمــــان قرار 
کتان،  کاالهایی همچون  که به دنبال تجارت  داشتند. تجار اروپایی 
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منســــوجات، شــــکر، ادویه و دارو بودند، بازارهــــای پالرمو و مازارا9 در 
گروهی  دسترسشــــان بود )Zairmeche, 2017(. در سال 1060/451، 
از نورمان هــــا10 در راه بازگشــــت از زیــــارت بیت المقدس، به ســــالرنو11 
که در محاصره مســــلمانان بود. آنان مسلمانان را متواری  رســــیدند 
کم کم قدرت آنان  کرده و  کردنــــد و به اراضی متعلق به بیزانس حمله 
گذاشت. در سال1091/483 نوتو12، آخرین شهر متعلق  رو به افزایش 
گردید و فتح سیسیل به دست  به مســــلمانان در سیسیل، تســــلیم 

کامل شد )احمد،1362، 81(. نورمان ها 
در ســــازمان، القاب، مشــــاغل و تشــــریفات دربــــاری نورمان ها، 
نفوذ مســــلمانان بیــــش از نفوذ بیزانس بود. برای نمونه ســــه تن از 
کرده بودند،  پادشاهان سیسیل، القاب اسالمی برای خود انتخاب 
گیوم  گیــــوم اول »الهادی بامراهلل« و  مثــــاًل راجردوم13»المعتزباهلل«، 
دوم لقــــب »المســــتعزباهلل« را برگزیده بودند. اســــناد و فرمان های 
دربــــاری راجردوم به التینی، یونانی و عربی نوشــــته می شــــد و وی 
خــــود را »الملک المعظــــم القدیس« می نامید و بر روی ســــکه های 
او، بــــه تقلیــــد از خلفــــای فاطمــــی، عنــــوان اســــالمی و هم چنیــــن 
»ناصرالنصرانیه«، لقب مســــیحی او، به زبان عربی آورده می شــــد. 
کوفی همــــراه با تصاویر  که طرازی14 با خط  جبــــه معروف راجــــردوم 
کنون در موزه وین  شــــیرهایی در حال حمله به شتران است، هم ا
محفوظ اســــت و از نوع جبه امیران شــــرق می باشد. در دوران او، 
نویســــندگان مســــیحی و مســــلمان به نفوذ بارز فرهنگ اسالمی در 

کرده اند )احمد،1362، 104(.  کید  دربار تا
تاریخ سیســــیل، از ورود مســــلمانان تا پایــــان فرمانروایی آنان و 
آغاز ســــلطه نورمان ها، به ســــه دوره مجزا؛ دوره اغلبیدی، فاطمی و 
کلبی تقسیم می شود )Meri, 2006,744(. راجر اول، پادشاه نورمان، 
آخرین پایگاه مسلمانان را در سیسیل برانداخت )محمدیان،1392، 
گردید و  26( و ســــپس حکومــــت این جزیــــره به پادشــــاهی مبــــدل 
به دنبــــال شــــورش های مســــلمانان و تبعید آنان، دوره اســــالمی در 

سیسیل به پایان رسید )ماسوت،1390، 1517(.

 پارچه بافی در سیسیل

نفوذ نظامی مســــلمانان بــــه اروپا و حملــــه عبدالرحمن، خلیفه 
اموی، به اســــپانیا و به دنبال آن تشــــکیل اندلس مســــلمان، منجر 
گردید )دونان و  به حضور مســــلمانان در جنــــوب ایتالیا و سیســــیل 
سایرین،1383، 314(. استفاده از البسه مجلل و منسوجات نفیس 
در شرق و غرب نشانی از قدرت، اقتدار، ثروت و مقامات مذهبی بود. 
ارزش این اقالم تا حدی بود که از غنایم جنگی مهم محسوب می شد 
و بعضًا در ادوار تاریخی مختلف، به عنوان دستمزد جنگجویان به کار 
گران بها، بستر مناسبی را برای  می رفت. تقاضای مستمر منسوجات 
مهاجــــرت هنر و هنرمندان و در نتیجه تغییرات هنری، فراهم نمود. 
کز مهم بافت منســــوجات اســــالمی  در آن دوره سیســــیل، یکی از مرا
به حســــاب می آمد. منسوجات سیسیل به شمال افریقا و اروپا صادر 
می شد و به دلیل نفاست در دربارهای پادشاهان غرب، متقاضیان 
زیادی داشت. میزان انبوهی از منسوجات تولید شده در سیسیل، 

کشورهای مسیحی اروپایی صادر  با نقوش و نوشته های اسالمی به 
.)www.fibre2fashion/industry-article/2017( می شد

کوتاه داشت و از اواسط قرن  اوج هنر اســــالمی در سیسیل عمری 
11/5 که سالطین نورمان فرمانروایی  کردند، کار هنری چندانی انجام 
نشــــد )رایس،1381، 179(. مستنداتی در خصوص تولید منسوجات 
که از زمان فاطمیان  سیســــیلی در دوره تسلط اعراب موجود اســــت 
گردیده و تا تســــلط نورمان ها بر این منطقه ادامه داشــــته  مصر آغاز 
اســــت )Mack, 2002, 28(. سیسیل، ایالتی از امپراتوری بیزانس بود 
و جمعیت قابل توجهی یونانی داشت، لذا منسوجات دوره اسالمی 
آن، ترکیبی از نقش مایه های اســــالمی و بیزانســــی داشت، اما در هر 
www.( صورت، تاثیر موضوعات اســــالمی همواره بیشتر بوده است

 .)fibre2fashion/industry-article/2017
در زمــــان حکومــــت اعــــراب در قــــرن 5-11/4-10 در سیســــیل 
که بتوان  پارچه های ابریشــــمی بافته می شــــد، اما نمونه های اندکی 
کارگاه های سیســــیل نســــبت داد، باقی مانده اســــت. در  آنهــــا را به 
که از آداب و رســــوم اعراب پیروی می کردند، صنعت  زمان نورمان ها 
کارگاه های طرازبافی به  نساجی و پارچه بافی در پالرمو توسعه یافت و 
که پارچه های  تقلید از مســــلمانان در قرن 12/6 در پالرمو فعال شد 
گلدوزی هــــای اعــــال در آنجا تهیــــه می گردیــــد )دیماند،  ابریشــــمی و 
1365، 254(. شــــیوه های صنعت بافندگی اســــالمی تــــا مدت ها در 
کارگاه های ابریشم  بافی  حکومت مســــیحی سیسیل رونق داشــــت و 
کاخ پادشــــاه نورمان فعال بود. در این زمان سیسیل تولیدکننده  در 

ابریشم های تزیینی بود )ایروین، 1389، 315(.
متمایزنمودن بافته های ابریشمی سیسیل از منسوجات اسالمی 
کار دشواری است. راجردوم، پادشــــاه سیسیل، در طی  و بیزانســــی 
که داشــــت، با الگوبرداری از پادشــــاهان ایران و خلفای  جنگ هایی 
کرده و  اســــالمی، بافنده های ابریشم را در منطقه بیزانس و آتن اسیر 
که سیسیل  آنها را در پالرمو و سیسیل اسکان داد. احتمااًل در مدتی 
گسترش  تحت ســــیطره مســــلمانان بود، بافت ابریشــــم و تولید آن، 
کارگاه های ابریشــــم بافی  یافتــــه بود )بولنوا،1383، 269(. وی اولین 
کرد و با انتقال اســــرای بافنده به پالرمو، صنعت  را در پلوپونز15 ایجاد 
 .)Lamont & Brown,1992,421( ابریشم بافی اروپا را پایه گذاری نمود
کارگاه ابریشــــم بافی نورمانی در  بر اساس مســــتندات موجود، اولین 
سیسیل، توسط راجردوم در پالرمو در سال1147/542 تاسیس شد 
کن جزیره در تهیه اولین  گلدوزان مسلمان سا و بافندگان بیزانسی و 
کاخ   .)Harris,1995: 165( ابریشــــم های سیسیلی شــــرکت داشــــتند
پالزو نورمانی16در پالرمو، در اطراف قصر فاطمی ســــاخته شده است 
کارگاه طراز ســــلطنتی بود. از سوی دیگر، منسوجات نفیس  و دارای 
که جزئیات واردات  و مجلل به مقدار زیادی وارد سیســــیل می شــــد 
گرچه پارچه های متنوعی در  پارچه به پالرمو مســــتند شده اســــت. ا
سیسیل تولید می شــــد، اما مصرف پارچه های وارداتی خیلی بیشتر 
کشــــورها،  از پارچه های ســــاخت داخل بود و رونق تجارت با ســــایر 
Ep-( هدسترســــی به انــــواع پارچ هــــای نفیس را ممکن می ســــاخت
کارخانه های پارچه بافی پالرمو در دوره اســــالمی   .)stein,1989,142
کار خود ادامه  بســــیار معروف بودند و حتی در دوره نورمان ها نیز به 
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دادنــــد، اما نمونه هــــای اندکی از آن دوره باقی مانده اســــت. صنایع 
که در سیسیل به دست مسلمانان تولید می شد،  دستی و آثار هنری 
به ایتالیا و اروپا راه می یافت. بهترین پارچه های ابریشــــمی و مخمل 
کارگاه های نساجی سیســــیل توسط بافندگان عرب تهیه می شد  در 
و لباس هــــای زربفت و قالب دوزی شــــده به ســــبک لبــــاس خلفای 
ک و  عباســــی، برای درباریان و اشــــراف سیســــیل تهیه می گردید )ادا

طاهری،1390، 20(. 
که در طول قرن ها  پارچه مخمل یکی از منســــوجات هنری است 
کاخ ها به کار رفته اســــت. این پارچه  در تهیه لباس، اثاث و پرده های 
برای ســــرمایه داران و تاجران سیسیلی نیز منبع تولید ثروت بود و در 
شــــهرهایی مانند لوکا و فلورانس، تولید و به سایر نقاط جهان صادر 
که پارچــــه مخمل در ابتدا از ابریشــــم بود  می شــــد. برخی معتقدند 
و برای اولین بار از شــــرق دور، توســــط بازرگانان عرب بــــه ایتالیا وارد 
گســــترش یافته است. اولین  کل اروپا  شــــده و از طریق سیسیل، در 
مخمل های ایتالیایی در پالرمو تحت تاثیر مخمل های شــــرقی تهیه 
شــــده و واژه عربی قطیفه17 برای نام  گذاری پارچه مخمل به کار رفته 
که این نــــوع پارچه در  که این واژه از محلی  اســــت. به نظر می رســــد 
آنجا تهیه می شد، اقتباس شده باشد. از سوی دیگر برخی معتقدند 
گی هــــای ظاهریش  کــــه در ایتالیــــا، پارچــــه مخمل نام خــــود را از ویژ
اقتباس نموده است. در زبان ایتالیایی ولو18به معنای پرز و ولوتو19یا 
www.textileasart.com/weav-( 20 به معنای پرزدار اســــت تولول
ح های پیچیده منســــوجات از  ing.htm/2017-02-02(. نفــــوذ طر
اســــپانیای مسلمان و سیسیل به ایتالیا و بقیه اروپا، بیانگر استفاده 
 Al-Hassan,( از دستگاه بافندگی نقشه بندی21 در این مناطق است

.)2001,153

مواد اولیه مورد مصرف در پارچه بافی سیسیل

کشت پنبه توســــط مســــلمانان در جنوب ایتالیا آغاز شد و شاید 
علت توســــعه آن، محبوبیت منســــوجات پنبه ای در نزد مسلمانان 
کس( از الیاف بومی این منطقه بود،  کتان22)فال بوده اســــت. الیاف 
اما به علــــت رونق تولیــــد پنبه، به تدریــــج جایگزین الیاف نســــاجی 
گســــترده ای تجارت  کتان سیســــیل به طور  کتان شــــد.  مدیترانه ای 
Ep-( گرفته اســــت کمتر مــــورد توجه مورخــــان قرار  نمی شــــد و لــــذا 
stein,1989,152(. تولیدات مواد اولیه سیســــیل شامل پنبه، پشم، 

کتان و ابریشم بود. موی بز، 
کرم ابریشم از تونس توسط  پس از فتح سیسیل، درخت توت و 
Al-( گســــترش یافت بنی اغلب به این جزیره وارد شــــد و در پالرمو 
Hassan,2001,139(. بافندگــــی ابریشــــم، اولین هنــــر تزیینی ایتالیا 
که با اقتباس از مدل های شــــرقی، توســــعه زیــــادی یافت. در  بــــود 
ســــال 1296/695، نوغــــان داری در سیســــیل رواج یافــــت و از لوکا 
کارگران  به شــــهرهای ونیز، فلورانس، میالن و بولونیا منتقل شــــد. 
کــــه در نتیجه جنــــگ داخلــــی از خانه هایشــــان رانده شــــده  لــــوکا 
کارگاه هایشــــان را در این شــــهر برپا نمودنــــد و از آن به بعد  بودند، 
ایتالیایی ها انحصار تجارت ابریشــــم با فرانسه، آلمان و انگلستان را 

بــــرای خود حفظ نمودند. انحصار تجارت ابریشــــم از خاورمیانه در 
دســــت ایتالیایی ها بود و آنها از پارچه های شرقی تقلید می نمودند 
)بولنوا، 1383، 279(. لذا سیسیل و جنوب ایتالیا، نقش فعالی در 
انتقال ســــنت  های بافت ابریشم های بیزانسی، ایرانی و اسالمی به 
 .)Mack, 2002, 28( کز تولید ابریشــــم در شــــمال ایتالیا داشتند مرا
سیســــیل در اواخر قرن10/4، مهم ترین تولیدکننده ابریشــــم خام و 
که به مقدار زیادی در ناحیه مدیترانه تجارت  پارچه ابریشــــمی بود 

 .)Zairmeche, 2017( می شد
هم چنین سیسیل، به کشورهای شرقی منسوجات ابریشمی صادر 
می کرد. در قرن 11/5، کشتی های مملو از نخ و پارچه ابریشمی ارزان یا 
گران قیمت از سیسیل به سایر کشورها صادر می شد و ابریشم مصرفی 
فاطمیان نیز توسط تولیدکنندگان ابریشم سیسیل تامین می گردید. 
پارچه های ابریشمی با نوشته های اسالمی از طریق اندلس و سیسیل 
که منجر به ورود نوشته های عربی  به اروپای مسیحی صادر می شــــد 
که تجارت ابریشم، تاثیر مهمی بر  گردید. شایان ذکر است  کلیساها  به 

.)Holloway, 2004,165( اقتصاد سیسیل داشت

طراز سیسیل

کارگاه های بافندگی بیزانس،  گسترش اسالم، مسلمانان تمام  با 
گرفتند. تشــــکیالت طراز،  مصــــر، بین النهریــــن و ایران را در دســــت 
صنعت تولید پارچه های ابریشــــمی را در این مناطق شــــکوفا نمود 
کیفیت باال تولید شد. تهیه طراز اسالمی  و منســــوجات نفیســــی با 
در ســــایر نقاط عالم اسالم انتشــــار یافت و جزیره سیسیل نیز از آن 
مســــتثنی نبود. در قرن10/4، بازار طراز بر اساس صنعت پیشرفته 
نساجی در سیســــیل پایه ریزی شد. نورمان ها هم از موقعیت مهم 
جزیــــره در تجارت مدیترانه آشــــنا بودند و منســــوجات اســــالمی با 
کشورهای اروپایی راه یافت  حاشیه طراز از طریق سیسیل به سایر 
)Holloway, 2004,142(. صنعــــت بافندگــــی سیســــیل، به دســــت 
کــــه تمایز میــــان پارچه های  حکمرانان آن شــــکوفا شــــد، تا جایی 
کارگاه های سیسیل و پارچه های بافت مصر، سوریه  بافته شــــده در 
و اندلس دشوار است. صنعت بافندگی سیسیل در دوره نورمان ها 
کارگاه های بافندگی در قصر پادشــــاهی  نیــــز رونق زیادی داشــــت و 
مســــتقر بــــود. در تزیینات پارچه های بافته شــــده در سیســــیل، در 
این دوره، اقتباس از شــــیوه های تزیینی بیزانس نمایان است. این 
که راجــــردوم در یکی  امر تاثیــــر بافندگان یونانی را نشــــان می دهد 
کارگاه هــــای بافندگی  کرده و در  از تهاجمــــات دریایــــی آنها را اســــیر 
گماشــــته بود و به آنان دســــتور داده بود تا شــــیوه های  قصــــر به کار 
بافندگی یونانی را به ســــایرین آموزش دهند. لذا اســــلوب بافندگی 
کشتی های ونیزی به تجارت  که  در سیســــیل توسعه یافت تا جایی 
محصــــوالت سیســــیل و صادرات آنهــــا در جهان مســــیحی و میان 
صلیبی ها مشــــغول بودنــــد )محمدحســــن،1382، 125(. فعالیت 
کارگاه هــــای طــــراز عرب ها در سیســــیل، بعد از غلبــــه نورمان ها هم 
ادامه یافت، منســــوجات مصر به سیسیل وارد می شد و هم چنین 

منسوجات سیسیلی به مصر صادر می گردید. 
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در نقوش پارچه های سیسیل، مکررًا نقوش ایرانی با ترکیب بندی 
گیاهی دیده  متشــــکل از خطوط موازی همراه با نقوش جانــــوری و 
می شــــود )Dupon,1989,9(. در سیســــیل، در زمــــان نورمان ها یک 
که  که پارچه های زربفتی تهیه می کرد  کارخانه دولتی وجود داشــــت 
ح هایــــی از ابریشــــم بر زمینه طالیی یا برعکــــس بود. البته  دارای طر
ح ها، تاثیر هنر بیزانس بیش از نفوذ هنر اســــالمی به  در ایــــن نوع طر
کارخانجات برای تهیــــه لباس های فاخر  چشــــم می خورد، زیرا این 
مذهبی غرب ایجاد شده بود. اغلب منسوجات باقیمانده سیسیل، 
گرچه تــــا اندازه ای  ح هــــای آنها ا منســــوب به قرن 12/6 اســــت. طر
کاربرد خطوط عربی بر روی آنها واضح است.  بیزانسی هســــتند، اما 
ح عقاب های  در این دوره، منســــوجات الوان دو یا چنــــد رنگ با طر
جفت، طاووس، ببر و ســــایر حیوانات مانند دوره ســــلجوقی بســــیار 
رایــــج بود. شــــکوفایی ایــــن صنعت تا قــــرن13/7 ادامــــه یافت و در 
که اصل  همین زمان، پارچه های زربفت و ســــیمین بافت لوکا و ونیز 

سیسیلی- عربی دارند، به وجود آمده است )کونل،1347، 72(. 
گوزن  در تزیین منســــوجات، نقش  مایه هایی همچون طاووس، 
نر و آهو در میان شــــاخ و برگ درختان بســــیار رایج بود. ســــوارکارانی 
که  که روی بازوی خویش یک باز نشــــانده اند نیز متداول بوده است 
علیرغم اســــتفاده از شیوه بیزانس، سبک این پارچه ها اساسًا ایرانی 
و مدیون هنر ساسانی است. باشــــکوه ترین قطعه باقی مانده از این 
که در وین نگاهداری می شود  دوره، مربوط به شنل تاج گذاری است 
و بنابر نوشــــته عربی روی آن، در سال 1133/528 برای راجردوم در 
که با  گرچه راجردوم، هنرمندانی  پالرمو تهیه شــــده است )تصویر1(. ا
کار می کردند را به سیســــیل برده است، اما  روش بیزانســــی در یونان 
که  نقوش این شنل بیشتر اســــالمی است تا بیزانسی. به این ترتیب 
کتیبه ای  که نقش مایه های اصلی آن است، شرقی بوده و  شتر و شیر 
گلدوزی شــــده است،  کوفی دارد. این نقوش روی پارچه  نیز به خط 
ح، نزدیک به پارچه های بافته شــــده از ابریشم است  اما نمایش طر
گرفته اند، نشان  که در حالت تعادل روبروی یکدیگر قرار  و درندگانی 
کارگاه های پارچه بافی ســــلطنتی تولید شــــده اســــت  که در  می دهد 

)رایس،1381، 176(. 
کهن بین النهرین و رنگ آن قرمز است  ح شنل، از موضوعات  طر
گلدوزی شــــده و دو ردیــــف مروارید بر  که با نخ های ابریشــــمی رنگی 
کوفی  لبه خارجی آن دوخته شــــده اســــت. در لبه شــــنل، یک خط 

که  که عبارت اســــت از23: »این چیزی است  طوالنی دیده می شــــود 
کامیابی است  که در  کسی  کارگاه ســــلطنتی طراز بافته شده برای  در 
کمال و ... و با این جمله تمام می شود: در شهر صقلیه-  و افتخار و 
کارگاه ســــلطنتی در قصر شاهی و این  در ســــال1133/528«. وجود 
شــــنل در سیســــیل، نشــــان دهنده صلح طالیی بین مســــلمانان و 
مسیحیان در آن زمان است )Harris,1995,74(. شکل نیم دایره ای 
کیفیت  جبه، اســــالمی نیســــت و احتمااًل غربی یا بیزانســــی اســــت. 
که بیش  نفیــــس، ارزش زیاد، تزیینات آن و وزن بســــیار ســــنگین آن 
که این ُجّبه در جشن ها پوشیده  کیلوگرم اســــت، نشان می هد  از 50 
کمی  می شــــده و پوشــــنده آن در حالت نشسته یا ایســــتاده حرکت 
داشته است. این جبه عالی راجر دوم، زیبایی متداول اسالمی را در 
که در طی حدود دو قرن حکومت  سیسیل نورمانی نشــــان می دهد 
گردید  اعراب توســــعه یافت و توسط مســــیحیان آن منطقه اقتباس 

.)Mackie, 2015,162(
کــــه بــــا تزیینــــات بی نظیــــر و باشــــکوهی تهیه شــــده و هر  جبــــه 
بیننده ای را مســــحور خود می نماید )محمدحســــن،1382، 148(، 
گرابر،  اقتباســــی از پارچه های فاطمیان مصر اســــت )اتینگهــــاوزن و 
که نقوش آن از منســــوجات دوره ساسانی ایران الهام   )255 ،1378
گرفته شده است )گیرشــــمن،1390، 313(. این قطعه عالی، زیبایی 
متداول اســــالمی را در سیســــیل نورمانی نشان می دهد. نقش شیر، 
نمادی از امپراتوری قدرتمند نورمان ها در سیسیل است. در بیشتر 
گاو هســــتند، اما اینجا شکار،  نقوش، شــــیرها غالبًا در حال حمله به 
شتر اســــت. خط نوشــــته عربی حاوی دو نکته اســــت: اول آرزوهای 
خوب به سبک حکام اسالمی و دوم اطالعات ساخت بافته؛ شامل 
کارخانه، محل تولید و تاریخ تولید. این شــــیوه در طرازهای ساخت 

 .)Mackie, 2015,163( کاماًل شناخته شده بود پالرمو 
این قطعــــه، تنها مدرک موجــــود دال بر طراز نورمانی-اســــالمی 
گیوم  نیســــت، بلکه جبه دیگری هم از جنس حریر سفید متعلق به 
دوم با حاشــــیه لــــوزی به رنــــگ ارغوانی و طالیی حــــاوی القاب وی 
که حاشــــیه دوزی آن به دو زبان التینی و عربی دیده  موجود اســــت 
که این سفارشات درباری را انجام می دادند به  کارگاه هایی  می شود. 
نام Palatio adhaerentes officinae خوانده می شدند و ظاهرًا همان 
که طــــراز در دوره فاطمیــــان انجام می داد  کاری را انجــــام می دادند 

)کونل،1347، 71(. 
از طریق شــــهرهای تجاری ایتالیا مانند جنووا24، پیزا25 و ونیز26، 
گردید. نقاشان،  نقش مایه های اســــالمی در نقاشــــی ایتالیا هم وارد 
حروف عربی یا شــــبه عربی را برای تزیین در نقاشــــی های خود به کار 
بردنــــد. در ایتالیــــا هنرمندان، احتمااًل از طریــــق واردات پارچه های 
حریــــر، چراغ و ظــــروف برنجــــی ممالک شــــرق با ایــــن نقش مایه ها 
گران قیمت و  آشنا شــــدند. نســــاجان ایتالیایی فن تولید حریرهای 
کــــه تقریبًا به طور  کارگاه های نورمانی-اســــالمی  ح هــــای آنها را از  طر
گرفتند. بی شک این سنت اسالمی، به ویژه  قطع وجود داشــــت، فرا 
از سال1147/542که بافندگان یونانی طی یورش های نورمان ها در 
دریای اژه به اســــارت در آمده و به سیســــیل آورده شــــدند، با سبک 

بیزانس ترکیب شده است )احمد،1362، 163(.
تصویر1- شنل راجر دوم، سیسیل.

)Mackie, 2015,164( :ماخذ

پارچه بافی سیسیل در دوره اسالمی
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تاثیر فاطمیان بر پارچه بافی سیسیل

کردن هنر اسالمی سیســــیل چندان آسان نیست و تعیین  تصور 
دقیق ســــهم اســــالمی، یعنی اغلبیــــه و فاطمیان، در شــــکوفایی آن 
غیرممکن است. سیســــیل در دوره حکومت مسلمانان بیش از 200 
ســــال تحت ســــیطره آنان بود و تقریبًا هیچ یــــک بناهای این دوران 
کوچکی در پالرمو  باقی نمانده است. تنها بناهای باقیمانده، مسجد 
که حوالی ســــال1000/390  کاخ فواره و اقامتگاهی اســــت  و پایه های 
کاخ سلطنتی، دفاتر مهم اجرایی و هم چنین  ساخته شده است. در 
که شــــهرت  فراوانی داشــــتند، قرار  کارگاه هــــای تولیــــد منســــوجات، 
داشت. شاهزادگان نورمانی نیز همچون امیران و سالطین مسلماِن 
پیش از خــــود، اندیشــــمندان و محققانی نظیر االدریســــی را به دور 
گرد آوردند. غیر از طرازهای پالرمو، اطالعاتی در خصوص وجود  خود 
کارگاه  هــــای بومی یا وارداتی طراز در این دوران نیســــت، اما احتمااًل 
کارگاه هایی  که اسالم حضور مقتدرانه  ای بر این جزیره داشت،  زمانی 
که هنرمندان و صنعتگران بسیاری  در این منطقه تاسیس شده بود 

به مدت دو قرن در آنها تعلیم دیدند. 
کمال  هنرمنــــدان فاطمــــی،  زیبایی تزیینــــات منســــوجات را به 
کامل نمودند. منسوجات فاطمی  رســــاندند و هماهنگی رنگ ها را 
ح هــــای برگ نخلی،  ح هــــای جانوری،  انــــواع پرندگان،  طر دارای طر
طوماری و اشــــکال هندسی اســــت )محمدحســــن،1382،    125(. از 
گی هــــای پار  چه بافــــی ایــــن دوره،  به کارگیری نخ هــــای طالیی در  ویژ
کارگزاران حکومتی بافته  که این نوع منسوجات برای  بافته ها است 
کوفی بر روی منســــوجات، در ابتدا به اسلوب دوره  کتابت  می شــــد. 
عباسی بود و منســــوجات فاطمی  در قرن12/6 با همان سبک قرن 
کوفی را  11/5 تولیــــد می شــــد، اما به تدریج خط نســــخ، جای خــــط 
گردیــــد. در این دوره،  گرفت. حروف نســــخ با اشــــکال توریقی ترکیب 
که  کوفی به نام »کوفی مشــــجر« به کار  رفت   نــــوع جدیدی از حــــروف 
انتهــــای بعضی حروف به اشــــکال نباتی و برگ نخلی ختم می شــــد 
)دیمانــــد، 1365،  237(. در اواخــــر این عصر، به تدریج خط نســــخ، 
گرفت و با اشکال و  کتیبه نویسی بر روی پارچه  کوفی را در  جای خط 

گیاهی )اسلیمی  و ختایی( ترکیب شد.  نقش مایه های 
تزیینات بافته های دوره فاطمی عبارت است از:

1. تزیینات نواری و نوشته دار: در این نوارها ترنج های شش گوش، 
بیضی یا لوزی شکلی از خطوط موجود است که با تصویر حیوان یا پرنده 
یا دو حیوان یا دو پرنده روبه روی هم یا پشــــت به هم پر شــــده است. 
2. ظهور عناصر جدید در طراحی: در کنار نگاره های قدیمی،  عناصر 
جدیــــدی ظهور نمود، از جمله به کارگرفتن شــــکل ترنج ها در تزیینات، 
کاهش یافت و شبکه هایی از نوارهای متداخل جای آن را گرفت. بافته ها 
با لوزی های کوچکی تزیین یافتند و رنگ هایشان در یکدیگر آمیخته شد 

و به طریقی قرار گرفتند که بیننده نقوش را برجسته می دید.
کوفی انحنا  3. در قرن12/6، رنگ آبی تیره متداول شد و حروف 
یافتند تا حروف نســــخ از آنها به وجود آید. در تزیینات،  شــــاخه های 
که خوانده نمی شــــد و تنها هدف  گیاهان و حروف دایره ای شــــکلی 

تزیینی داشتند،  به کار رفت.
در میان عناصر تزیینی منســــوجات فاطمی،  تحوالتی در شــــکل 
که نمی توان  گی خطوط به نحوی است  حروف دیده می شــــود. ویژ
کاربــــرد تزیینــــی یافته اند. تصاویــــر حیوانات و  آنهــــا را خوانــــد و تنها 
گاهی بــــه حد اعــــالی زیبایی می رســــد و طبیعت به  کــــه  پرنــــدگان، 
کشــــیده می شــــود، به صورت تصاویــــر تجریدی آراســــته ای،  تصویر 
که دیگر شــــکل طبیعی را به درســــتی نشان نمی دهد  بدل می شــــود 

)محمدحسن،1382،  126(.

تحلیل جــــدول نقــــوش پارچه هــــای فاطمی و 
سیسیلی

که در منسوجات سیسیل  در جدول1، برخی از نقوش مشــــترکی 
در دوره اســــالمی و فاطمیان وجود دارد، آورده شــــده اســــت. قابل 
که وجود تعــــداد انــــدک پارچه های سیســــیلی، مطالعه  ذکر اســــت 
نقوش  مشــــترک آنها را با دشواری روبرو می ســــازد. مقایسه تطبیقی 
کاربرد  که  نقوش منســــوجات سیســــیلی با فاطمی نشــــان می دهد 
خط و نوشــــته عربی در آنها تحت تاثیر منســــوجات فاطمی، به ویژه 
پارچه طراز بوده اســــت. حکمرانان مسلمان در سیسیل، تشکیالت 
طــــراز و طرازخانــــه را در قصرهای خالفتی خود برپــــا نمودند. در این 
کارگاه های سلطنتی، بافندگان مسلمان برای استفاده دربار، پارچه 
طراز می بافتند و از خط عربی در تزیین آن استفاده می کردند. تداوم 

این شیوه بافندگی در جبه راجر دوم نیز قابل مشاهده است. 
که با  گون  گونا نقوش محصور در دایره و نوارهایی با عرض های 
گی های ساختاری  نقش پرندگان و حیوانات تزیین شده اند، از ویژ
پارچه های فاطمی هســــتند. در ترکیب بندی پارچه های سیسیلی 
گیاهی  نیز خطوط موازی متشــــکل از نقوش هندســــی، جانــــوری، 
که تحت تاثیــــر تزیینات نواری و نوشــــته دار  و خــــط دیده می شــــود 
فاطمی اســــت. یکی دیگر از شــــیوه های تزیین پارچه های فاطمی 
که نشانه  کوچک درهم تنیده است  اســــتفاده از شــــبکه لوزی های 
دیگری از تاثیر بر نقوش پارچه های سیســــیلی است. ساختار نقش 
کهن در  دو حیوان مانند بز، رو به درخت زندگی، ریشــــه ای بســــیار 
سنت های ساســــانی دارد. این شــــیوه تزیینی نشــــانه تاثیرپذیری 
که در آنها به وفور  منسوجات سیســــیل از منسوجات فاطمی است 
گسترش  که با  از این نقوش اســــتفاده نموده اند. شــــایان ذکر است 
اسالم، مسلمانان ســــنت های بافندگی ایران ساســــانی را اقتباس 
 نمودنــــد و در پهنه جهان اســــالم به  صورت یکــــی از عناصر تزیینی 

منسوجات در آمد.
کاربرد نقوشی اشاره نمود  در منسوجات هر دو تمدن می توان به 
که احتمااًل دارای بنیادی شــــرقی هستند. نقش حیواناتی نظیر شیر 
که نمادی از امپراتوری قدرتمند حکومت  اســــت، در منســــوجات هر 
که به صورت منفرد  دو تمدن دیده می شود. هم چنین نقش عقاب 
گشــــوده در تزیین منســــوجات استفاده  گاهی با بال های  یا قرینه و 
که در تزیین  شده است، نشانه قدرت و حیات در هنر ساسانی است 

پارچه های فاطمی و سیسیل دیده می شود.
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موقعیت جغرافیایی سیســــیل مســــلمان، منجر بــــه تاثیرپذیری 
گردیــــد. قبل از فتح عرب هــــا، این منطقه،  هنر آن، از شــــرق و غرب 
یک ایالت بیزانســــی بود و بافندگان آن از شیوه های بیزانس پیروی 
می کردند. فتح سیسیل و ایجاد ارتباط تجاری با جهان اسالم، تاثیر 
گذاشــــت. سیسیل  زیادی بر فرهنگ و صنایع آن در طی 200 ســــال 
در تولیــــد منســــوجات خود در دوره اســــالمی معروف بوده و بیشــــتر 

گرفته است.  منسوجات آن تحت تاثیر نقش مایه های اسالمی قرار 
کــــه از حکومــــت  خالفــــت فاطمــــی، نیــــروی قدرتمنــــدی بــــود 
دست نشانده سیســــیل حمایت می کرد. متمایز نمودن پارچه های 
سیسیل از منســــوجات فاطمی دشوار است، زیرا همان شیوه هایی 
کــــه هنرمنــــدان فاطمی بــــرای تهیــــه پارچه هــــای نفیس اســــتفاده 

می کردند، توسط هنرمندان در سیسیل نیز به کار می رفت. 

که نقوش  در سیســــیل، بافنــــدگان پارچه هایی تولیــــد می کردند 
فاطمیــــان در آنها دیده می شــــود. از مهم ترین آنهــــا نقوش محصور 
که با نقــــش پرندگان و  گون  گونا در دایــــره، نوارهایی با عرض هــــای 
حیوانات تزیین شــــده اند، می باشــــد. بافتن آیات قرآن با خط عربی 
کاربرد خط  کوفی و نوشــــتن نام حکمران مسلمان در منسوجات، بر 
عربــــی در پارچه های سیســــیلی صحه می گذارد. اســــتفاده از نقوش 
اســــالمی در تهیه منسوجات سیســــیل، حتی بعد از غلبه نورمان ها 
بر مســــلمانان، ادامــــه می یابد و راجر دوم، پادشــــاه نورمانی، بســــتر 
کنار  کــــه بافندگان مســــلمان در  اجتماعی مناســــبی ایجــــاد می کند 
کنند و به این ترتیب امکان به کارگیری نقوش  کار و زندگی  مسیحیان 
اســــالمی در دربار نورمان ادامــــه می یابد. اما با نابــــودی نورمان ها، 

پارچه بافی سیسیل نیز رو به اضمحالل  می گذارد.
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