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پارچهبافی سیسیل در دوره اسالمی
فریده طالبپور*
استاد گروه طراحی پارچه و لباس ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/7/23 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/23 :

چکیده

در سال 212هجری قمری 837/میالدی ،سیسیل توسط اغلبیون مسلمان فتح گردید و به امارتی نیمهمستقل تبدیل شد.
تاریخ سیســیل از زمان فتح مســلمانان تا فروپاشــی آنان و آغاز تســلط نورمانها به ســه دوره تقســیم میشود :دوره اغلبیدی،
فاطمــی و کلبــی .با ورود مســلمانان به سیســیل ،صنایع آن رو به توســعه نهــاد و از جمله پارچهبافی رونــق گرفت .کارگاههای
پارچهبافــی بــا الگوبــرداری از منســوجات اســامی احــداث گردیــد و در نتیجــه اعــراب مهاجــم توانســتند صنعــت پارچهبافــی
پیشرفتهای را در آنجا پایهگذاری کنند .پژوهش حاضر بر این اصل شکل گرفته است که منسوجات سیسیل در دوره اسالمی
از منسوجات فاطمیون مصر تاثیر پذیرفته است .لذا از طریق بررسی تاریخی و مقایسه نقوش منسوجات با موضوع مشترک،
پارچههای این دو منطقه بررســی گردید .بر اســاس نتایج بهدســت آمده ،حضور بافندگان مسلمان در کارگاههای پارچهبافی
سیســیل و نیــز تجــارت پارچــه نقــش مهمی در انتقــال نقــوش پارچههای فاطمیون به سیســیل داشــته اســت .در این زمان،
ً
نقوش اسالمی و خطنوشتههای عربی در تزیین منسوجات به کار میرفت .تداوم نقوش منسوجات فاطمی ،مخصوصا خط
نوشــته ،از شــیوههای متداول بافندگان مســلمانان بوده است که حتی بعد از حا کمیت نورمانها در سیسیل ادامه مییابد و
میزان زیادی از این منسوجات به کشورهای مسیحی غربی صادر میشود.

واژههای کلیدی

منسوجات سیسیل ،منسوجات فاطمیون ،طراز ،مواد اولیه ،نقوش.

*تلفن ،09123139108 :نمابر.E-mail: talebpour@alzahra.ac.ir ،021-88035801 :
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مقدمه
قدیمیترین اقوام ســــا کن در جزیره سیسیل ،اترسکانها 1بودند .از
قرن هشــــتم قبل از میالد ،یونانیها 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 پونی ،2حمله بیزانس به سیسیل
در سـ ــال 535میالدی صورت گرفت و سپس این منطقه در سال 212
هجری قمـ ــری 837/میالدی ،توســــط اغلبیون تونس فتــــح گردید.
سیسیل در این زمان به منطقهای مرفه تبدیل شد و اندکاندک خود
را از افریقیه 3جدا کرد و به امارتی نیمهمستقل تبدیل شد .در سالهای
 ،909-1071/297-364دستنشــــانده دولت فاطمی حا کم بر مصر و
شام،برسیسیلحکمرانیمیکردودر سالهای1061-1091/453-483
حمله نورمانها ،تحت رهبری راجراول 4باعث شد که سیسیل تبدیل
به بخشــــی از قلمرو پادشــــاهی ناپل گردد (رایس .)92 ،1381 ،سیسیل
پس از درگیریهای طوالنی بهدست نورمانها افتاد و از نقشه جغرافیای
اسالم محو شد (الحریری.)20 ،1371 ،
«صقلیه ،»5عربیشـ ــده نام سیسـ ــیل میباشـ ــد که از نام یونانی
آن «سـ ــیکلیا »6گرفتـ ــه شـ ــده اسـ ــت .امـ ــارت صقلیـ ــه ،بـ ــه دوران
حکومت مسـ ــلمانان شـ ــیعه در جزیره سیسـ ــیل گفته میشـ ــود که
طی سـ ــالهای 354تا  ۹۶۵/464تا  ۱۰۷۲بـ ــه مرکزیت پالرمو 7وجود
داشـ ــت .سیسیل به ناحیه غربی جهان پهناور اسالمی متعلق است
و از قدیمیترین مرا کزی اسـ ــت که در آن تمدنهـ ــای یونان ،روم و
اسـ ــام با یکدیگـ ــر تالقی کردهانـ ــد .زمانی که از تاثیر اسـ ــام در غرب
گفته میشود ،سیسیل نیز سـ ــهم قابل توجهی را به خود اختصاص
میدهد (احمد ،1362،مقدمه).
یکی از ادواری که منجر به تحوالت سیاسـ ــی ،اجتماعی و توسعه
هنر اسـ ــامی در سیسیل شد ،دوران حکومت فاطمیان در سیسیل
است .گسترش دین اسالم در سیسیل ،بر هنر و پارچهبافی آن تاثیر

گذاشت و این جزیره را به مرکز مهم پارچهبافی تبدیل کرد.
بررسـ ــی پیشینه تحقیق نشــــان میدهد که در مقاالت فارسی ،تا
کنون به موضوع پارچههای سیسیل در دوره اسالمی پرداخته نشده
اسـ ــت و پژوهشهای انجام شده به موضوعات فرهنگی و تجاری آن
تمدن اشــــاره دارند .برای نمونه میتوان به مقالهای که توسط ادا ک
و طاهـ ــری( )1390با عنوان «تاثیر فرهنگ و تمدن صقلیه بر اروپا(قرن
سوم تا نهم ه.ق »).اشاره نمود که نویسندگان تا کید نمودهاند که در
دوره اســــامی ،سیسیل به یکی از مرا کز مهم فرهنگی و تمدنی جهان
اســــام مبدل شــــده بود .فربود و ســــایرین( )1387در مقالهای بیان
نمودهانــــد که منســــوجات ایتالیا در قرن ،13/7از ســــبک اولیه بافت
ابریش ـ ـمهای سیسیل که تحت تاثیر هنر ساسانی و اسالمی مصر بود،
فاصله گرفته و تحت تاثیر پارچههای وارداتی از ایران در دوره ایلخانی
قرار گرفته است که دوره مورد بررسی آنها ،مربوط به حکمرانی نورمانها
میشود .در مقاله دیگری با عنوان «درخشش دربار فاطمیان و تنوع
فرهنگی آن» تالیف ماسوت که توسط فضلاللهی( )1390ترجمه شده
است ،به بررسی تاثیر فاطمیان بر سیسیل و ایتالیای جنوبی پرداخته
و برخی از هنرهای آن دوره بررســــی شده است .در کتاب انگلیسی با
عنوان« )2015( »Symbols of Powerنیز فقط در دو صفحه به توصیف
شنل معروف راجردوم پرداخته شده است.
در این مقاله ،پارچهبافی در سیســــیل در دوره اســــامی بررســــی
میشود و تاثیرپذیری آن از پارچهبافی فاطمیان مصر بیان میگردد.
لـ ــذا مطالعـ ــه تطبیقی میــــان منســــوجات فاطمیان و سیســــیلی با
مقایسه نقشمایههای منسوجات ،انجام پذیرفته است .دادههای
مـ ــورد نیاز از منابع مکتوب کتابها ،مقــــاالت و پایگاههای اینترنتی
جمعآوری شــــده اســــت .در تحلیل نتایــــج نیز از شــــیوه توصیفی-
تطبیقی استفاده شده است.

حضور مسلمانان در سیسیل
اولین تهاجم دریایی مسـ ــلمانان به سیسـ ــیل در سال652/31
توسـ ــط معاوی هبـ ــن خدیـ ــج صـ ــورت گرفت کـ ــه از طـ ــرف معاویهبن
ابیسـ ــفیان به سرداری سپاه اسالم تعیین شـ ــده بود .این جنگ با
ً
بهدسـ ــت آوردن مقداری غنایم و تعدادی اسیر پایان یافت .مجددا
در سال  ،727/109مسـ ــلمانان به فرماندهی بشربن صفوان به این
منطقه حمله کرده و عده زیادی را اسیر نمودند .در سال827/212
با حمله مجدد مسـ ــلمانان ،حا کم بیزانسی سیسـ ــیل تسلیم شد و
حضور مسلمانان در آنجا گسترش یافت و به کشور مهمی با پایتختی
پالرمو مبدل گشت (احمد16 ،1362 ،و .)6فاتحین سیسیل در قرن
سـ ــوم/نهم ،اغلبیون 8بودند که موفق شدند سیسیل را فتح نمایند
و بهدنبال آن مدت  189سـ ــال سیسـ ــیل ،در اختیار مسـ ــلمانان قرار
گرفت (لوبون.)368 ،1354 ،

در ایـ ــن دوره از تاریخ ،سیســــیل شــــاهد حکومــــت فاطمیان نیز
در این منطقه میباشــــد .یکی از حکام پیشــــین ایــــن جزیره ،به نام
«علیبن احمدبن ابیالفوارس» که معزول شــــده بود ،به جانبداری
از فاطمیـ ــان پرداخت .او طرفــــداران بنیاغلب را درهم شکســــت و
«اسـ ــحاقبن ابیمنهــــال» را در پالرمو به نام مهــــدی ،خطبه خواند
ً
و بـ ــه این ترتیب حکومت فاطمیان در سیســــیل رســــما برقرار شــــد
(احمـ ــد .)41 ،1362،سیســــیل دارای میــــراث فرهنگی مشــــترکی با
شـ ــمال افریقا بود ،زیرا این شــــبه جزیره توسط حکمرانان بنیاغلب
از بیزانـ ــس گرفته شــــده بود و تا زمانی که توســــط فاطمیان برچیده
ش ـ��دند ،بر آنجا حکومت میکردند (.)Bloom and Blair,2009,102
سیسـ ــیل و تونــــس در محــــل تقاطع راههــــای تجاری آن زمــــان قرار
داشتند .تجار اروپایی که بهدنبال تجارت کاالهایی همچون کتان،
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منسـ ــوجات ،شـ ــکر ،ادویه و دارو بودند ،بازارهـ ــای پالرمو و مازارا 9در
دسترسشـ���ان بود ( .)Zairmeche, 2017در سال  ،1060/451گروهی
11
از نورمانهـ ــا 10در راه بازگشـ ــت از زیـ ــارت بیتالمقدس ،به سـ ــالرنو
رسـ ــیدند که در محاصره مسـ ــلمانان بود .آنان مسلمانان را متواری
کردنـ ــد و به اراضی متعلق به بیزانس حمله کرده و کمکم قدرت آنان
رو به افزایش گذاشت .در سال 1091/483نوتو ،12آخرین شهر متعلق
به مسـ ــلمانان در سیسیل ،تسـ ــلیم گردید و فتح سیسیل به دست
نورمانها کامل شد (احمد.)81 ،1362،
در سـ ــازمان ،القاب ،مشـ ــاغل و تشـ ــریفات دربـ ــاری نورمانها،
نفوذ مسـ ــلمانان بیـ ــش از نفوذ بیزانس بود .برای نمونه سـ ــه تن از
پادشاهان سیسیل ،القاب اسالمی برای خود انتخاب کرده بودند،
ً
مثـ ــا راجردوم«13المعتزباهلل» ،گیـ ــوم اول «الهادی بامراهلل» و گیوم
دوم لق ـــب «المسـ ــتعزباهلل» را برگزیده بودند .اسـ ــناد و فرمانهای
دربـ ــاری راجردوم به التینی ،یونانی و عربی نوشـ ــته میشـ ــد و وی
خـ ــود را «الملک المعظـ ــم القدیس» مینامید و بر روی سـ ــکههای
او ،بـ ــه تقلیـ ــد از خلفـ ــای فاطمـ ــی ،عنـ ــوان اسـ ــامی و همچنیـ ــن
«ناصرالنصرانیه» ،لقب مس ـــیحی او ،به زبان عربی آورده میشـ ــد.
جبـ ــه معروف راجـ ــردوم که طرازی 14با خط کوفی همـ ــراه با تصاویر
شـ ــیرهایی در حال حمله به شتران است ،هم ا کنون در موزه وین
محفوظ اسـ ــت و از نوع جبه امیران ش ـــرق میباشد .در دوران او،
نویسـ ــندگان مسـ ــیحی و مسـ ــلمان به نفوذ بارز فرهنگ اسالمی در
دربار تا کید کردهاند (احمد.)104 ،1362،
تاریخ سیسـ ــیل ،از ورود مسـ ــلمانان تا پایـ ــان فرمانروایی آنان و
آغاز سـ ــلطه نورمانها ،به سـ ــه دوره مجزا؛ دوره اغلبیدی ،فاطمی و
کلبی تقسیم میشود ( .)Meri, 2006,744راجر اول ،پادشاه نورمان،
آخرین پایگاه مسلمانان را در سیسیل برانداخت (محمدیان،1392،
 )26و سـ ــپس حکومـ ــت این جزیـ ــره به پادشـ ــاهی مبـ ــدل گردید و
بهدنبـ ــال شـ ــورشهای مسـ ــلمانان و تبعید آنان ،دوره اسـ ــامی در
سیسیل به پایان رسید (ماسوت.)1517 ،1390،

پارچهبافی در سیسیل
نفوذ نظامی مسـ ــلمانان بـ ــه اروپا و حملـ ــه عبدالرحمن ،خلیفه
اموی ،به اسـ ــپانیا و بهدنبال آن تشـ ــکیل اندلس مسـ ــلمان ،منجر
به حضور مسـ ــلمانان در جنـ ــوب ایتالیا و سیسـ ــیل گردید (دونان و
سایرین .)314 ،1383،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 میشد
ً
و بعضا در ادوار تاریخی مختلف ،بهعنوان دستمزد جنگجویان بهکار
میرفت .تقاضای مستمر منسوجات گرانبها ،بستر مناسبی را برای
مهاجـ ــرت هنر و هنرمندان و در نتیجه تغییرات هنری ،فراهم نمود.
در آن دوره سیسـ ــیل ،یکی از مرا کز مهم بافت منسـ ــوجات اسـ ــامی
بهحسـ ــاب میآمد .منسوجات سیسیل به شمال افریقا و اروپا صادر
میشد و به دلیل نفاست در دربارهای پادشاهان غرب ،متقاضیان
زیادی داشت .میزان انبوهی از منسوجات تولید شده در سیسیل،

با نقوش و نوشتههای اسالمی به کشورهای مسیحی اروپایی صادر
میشد (.)www.fibre2fashion/industry-article/2017
اوج هنر اســــامی در سیسیل عمری کوتاه داشت و از اواسط قرن
 11/5که سالطین نورمان فرمانرواییکردند ،کار هنری چندانی انجام
نشـ ــد (رایس .)179 ،1381،مستنداتی در خصوص تولید منسوجات
سیسـ ــیلی در دوره تسلط اعراب موجود اســــت که از زمان فاطمیان
مصر آغاز گردیده و تا تســــلط نورمانها بر این منطقه ادامه داشــــته
اس ـ��ت ( .)Mack, 2002, 28سیسیل ،ایالتی از امپراتوری بیزانس بود
و جمعیت قابل توجهی یونانی داشت ،لذا منسوجات دوره اسالمی
آن ،ترکیبی از نقش مایههای اســــامی و بیزانســــی داشت ،اما در هر
صورت ،تاثیر موضوعات اســل�امی همواره بیشتر بوده است (www.
.)fibre2fashion/industry-article/2017
در زمـ ــان حکومــــت اعــــراب در قــــرن  10-11/4-5در سیســــیل
پارچههای ابریشــــمی بافته میشــــد ،اما نمونههای اندکی که بتوان
آنهـ ــا را به کارگاههای سیســــیل نســــبت داد ،باقی مانده اســــت .در
زمان نورمانها که از آداب و رســــوم اعراب پیروی میکردند ،صنعت
نساجی و پارچهبافی در پالرمو توسعه یافت و کارگاههای طرازبافی به
تقلید از مســــلمانان در قرن  12/6در پالرمو فعال شد که پارچههای
ابریشـ ــمی و گلدوزیهــــای اعــــا در آنجا تهیــــه میگردیــــد (دیماند،
 .)254 ،1365شــــیوههای صنعت بافندگی اســــامی تــــا مدتها در
حکومت مســــیحی سیسیل رونق داشــــت و کارگاههای ابریشمبافی
در کاخ پادشــــاه نورمان فعال بود .در این زمان سیسیل تولیدکننده
ابریشمهای تزیینی بود (ایروین.)315 ،1389 ،
متمایزنمودن بافتههای ابریشمی سیسیل از منسوجات اسالمی
و بیزانسـ ــی کار دشواری است .راجردوم ،پادشــــاه سیسیل ،در طی
جنگهایی که داشــــت ،با الگوبرداری از پادشــــاهان ایران و خلفای
اسـ ــامی ،بافندههای ابریشم را در منطقه بیزانس و آتن اسیر کرده و
ً
آنها را در پالرمو و سیسیل اسکان داد .احتماال در مدتی که سیسیل
تحت سـ ــیطره مســــلمانان بود ،بافت ابریشــــم و تولید آن ،گسترش
یافتـ ــه بود (بولنوا .)269 ،1383،وی اولین کارگاههای ابریشــــمبافی
را در پلوپونز 15ایجاد کرد و با انتقال اســــرای بافنده به پالرمو ،صنعت
ابریشمبافی اروپا را پایهگذاری نمود (.)Lamont & Brown,1992,421
بر اساس مســــتندات موجود ،اولین کارگاه ابریشــــمبافی نورمانی در
سیسیل ،توسط راجردوم در پالرمو در سال 1147/542تاسیس شد
و بافندگان بیزانسی و گلدوزان مسلمان سا کن جزیره در تهیه اولین
ابریش ـ��مهای سیسیلی شــ��رکت داشــ��تند ( .)Harris,1995: 165کاخ
پالزو نورمانی16در پالرمو ،در اطراف قصر فاطمی ســــاخته شده است
و دارای کارگاه طراز ســــلطنتی بود .از سوی دیگر ،منسوجات نفیس
و مجلل به مقدار زیادی وارد سیســــیل میشــــد که جزئیات واردات
پارچه به پالرمو مســــتند شده اســــت .ا گرچه پارچههای متنوعی در
سیسیل تولید میشــــد ،اما مصرف پارچههای وارداتی خیلی بیشتر
از پارچههای ســــاخت داخل بود و رونق تجارت با ســــایر کشــــورها،
دسترسـ ـ�ی به انـــ�واع پارهچههـــ�ای نفیس را ممکن میســـ�اخت (�Ep
 .)stein,1989,142کارخانههای پارچهبافی پالرمو در دوره اســــامی
بسـ ــیار معروف بودند و حتی در دوره نورمانها نیز به کار خود ادامه
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دادنـ ــد ،اما نمونههـ ــای اندکی از آن دوره باقیمانده اسـ ــت .صنایع
دستی و آثار هنری که در سیسیل بهدست مسلمانان تولید میشد،
به ایتالیا و اروپا راه مییافت .بهترین پارچههای ابریشـ ــمی و مخمل
در کارگاههای نساجی سیسـ ــیل توسط بافندگان عرب تهیه میشد
و لباسهـ ــای زربفت و قالبدوزی شـ ــده به سـ ــبک لبـ ــاس خلفای
عباسـ ــی ،برای درباریان و اشـ ــراف سیسـ ــیل تهیه میگردید (ادا ک و
طاهری.)20 ،1390،
پارچه مخمل یکی از منسـ ــوجات هنری است که در طول قرنها
در تهیه لباس ،اثاث و پردههای کاخها بهکار رفته اسـ ــت .این پارچه
برای س ـــرمایهداران و تاجران سیسیلی نیز منبع تولید ثروت بود و در
شـ ــهرهایی مانند لوکا و فلورانس ،تولید و به سایر نقاط جهان صادر
میشـ ــد .برخی معتقدند که پارچـ ــه مخمل در ابتدا از ابریشـ ــم بود
و برای اولین بار از شـ ــرق دور ،توسـ ــط بازرگانان عرب بـ ــه ایتالیا وارد
شـ ــده و از طریق سیسیل ،در کل اروپا گسـ ــترش یافته است .اولین
مخملهای ایتالیایی در پالرمو تحت تاثیر مخملهای شـ ــرقی تهیه
شـ ــده و واژه عربی قطیفه 17برای نامگذاری پارچه مخمل بهکار رفته
اسـ ــت .بهنظر میرسـ ــد که این واژه از محلی که این نـ ــوع پارچه در
آنجا تهیه میشد ،اقتباس شده باشد .از سوی دیگر برخی معتقدند
کـ ــه در ایتالیـ ــا ،پارچـ ــه مخمل نام خـ ــود را از ویژگیهـ ــای ظاهریش
اقتباس نموده است .در زبان ایتالیایی ولو18به معنای پرز و ولوتو19یا
ولوتلت 20به معنای پرزدار اس ـ��ت (�www.textileasart.com/weav
 .)ing.htm/2017-02-02نفـ ــوذ طر حهای پیچیده منسـ ــوجات از
اسـ ــپانیای مسلمان و سیسیل به ایتالیا و بقیه اروپا ،بیانگر استفاده
از دستگاه بافندگی نقشهبندی 21در این مناطق است (Al-Hassan,
.)2001,153

مواد اولیه مورد مصرف در پارچهبافی سیسیل
کشت پنبه توسـ ــط مسـ ــلمانان در جنوب ایتالیا آغاز شد و شاید
علت توسـ ــعه آن ،محبوبیت منسـ ــوجات پنبهای در نزد مسلمانان
بوده اسـ ــت .الیاف کتان(22فال کس) از الیاف بومی این منطقه بود،
اما بهعلـ ــت رونق تولیـ ــد پنبه ،بهتدریـ ــج جایگزین الیاف نسـ ــاجی
مدیترانهای کتان شـ ــد .کتان سیسـ ــیل بهطور گسـ ــتردهای تجارت
نمیشـ ـ�د و لـ ـ�ذا کمتر مـ ـ�ورد توجه مورخـ ـ�ان قرار گرفته اسـ ـ�ت (�Ep
 .)stein,1989,152تولیدات مواد اولیه سیسـ ــیل شامل پنبه ،پشم،
موی بز ،کتان و ابریشم بود.
پس از فتح سیسیل ،درخت توت و کرم ابریشم از تونس توسط
بنیاغلب به این جزیره وارد ش ـ��د و در پالرمو گســ��ترش یافت (Al-
 .)Hassan,2001,139بافندگـ ــی ابریشـ ــم ،اولین هنـ ــر تزیینی ایتالیا
بـ ــود که با اقتباس از مدلهای ش ـــرقی ،توسـ ــعه زیـ ــادی یافت .در
سـ ــال  ،1296/695نوغـ ــانداری در سیسـ ــیل رواج یاف ـــت و از لوکا
به شـ ــهرهای ونیز ،فلورانس ،میالن و بولونیا منتقل شـ ــد .کارگران
لـ ــوکا ک ـــه در نتیجه جنـ ــگ داخلـ ــی از خانههایشـ ــان رانده شـ ــده
بودند ،کارگاههایشـ ــان را در این شـ ــهر برپا نمودنـ ــد و از آن به بعد
ایتالیاییها انحصار تجارت ابریشـ ــم با فرانسه ،آلمان و انگلستان را

بـ ــرای خود حفظ نمودند .انحصار تجارت ابریشـ ــم از خاورمیانه در
دسـ ــت ایتالیاییها بود و آنها از پارچههای شرقی تقلید مینمودند
(بولنوا .)279 ،1383 ،لذا سیسیل و جنوب ایتالیا ،نقش فعالی در
انتقال سـ ــنتهای بافت ابریشمهای بیزانسی ،ایرانی و اسالمی به
مرا کز تولید ابریشــ��م در شــ��مال ایتالیا داشتند (.)Mack, 2002, 28
سیسـ ــیل در اواخر قرن ،10/4مهمترین تولیدکننده ابریشــــم خام و
پارچه ابریشـ ــمی بود که به مقدار زیادی در ناحیه مدیترانه تجارت
میشد (.)Zairmeche, 2017
همچنین سیسیل ،به کشورهای شرقی منسوجات ابریشمی صادر
میکرد .در قرن  ،11/5کشتیهای مملو از نخ و پارچه ابریشمی ارزان یا
گرانقیمت از سیسیل به سایر کشورها صادر میشد و ابریشم مصرفی
فاطمیان نیز توسط تولیدکنندگان ابریشم سیسیل تامین میگردید.
پارچههای ابریشمی با نوشتههای اسالمی از طریق اندلس و سیسیل
به اروپای مسیحی صادر میشــــد که منجر به ورود نوشتههای عربی
به کلیساها گردید .شایان ذکر است که تجارت ابریشم ،تاثیر مهمی بر
اقتصاد سیسیل داشت (.)Holloway, 2004,165

طراز سیسیل
با گسترش اسالم ،مسلمانان تمام کارگاههای بافندگی بیزانس،
مصـ ــر ،بینالنهریــــن و ایران را در دســــت گرفتند .تشــــکیالت طراز،
صنعت تولید پارچههای ابریشــــمی را در این مناطق شــــکوفا نمود
و منسـ ــوجات نفیسـ ــی با کیفیت باال تولید شد .تهیه طراز اسالمی
در سـ ــایر نقاط عالم اسالم انتشـ ــار یافت و جزیره سیسیل نیز از آن
مسـ ــتثنی نبود .در قرن ،10/4بازار طراز بر اساس صنعت پیشرفته
نساجی در سیسـ ــیل پایهریزی شد .نورمانها هم از موقعیت مهم
جزیـ ــره در تجارت مدیترانه آشـ ــنا بودند و منسـ ــوجات اســــامی با
حاشیه طراز از طریق سیسیل به سایر کشورهای اروپایی راه یافت
( .)Holloway, 2004,142صنعــــت بافندگــــی سیســــیل ،بهدســــت
حکمرانان آن شــــکوفا شــــد ،تا جایی کــــه تمایز میــــان پارچههای
بافته شـ ــده در کارگاههای سیسیل و پارچههای بافت مصر ،سوریه
و اندلس دشوار است .صنعت بافندگی سیسیل در دوره نورمانها
نیـ ــز رونق زیادی داشـ ــت و کارگاههای بافندگی در قصر پادشــــاهی
مسـ ــتقر بـ ــود .در تزیینات پارچههای بافتهشــــده در سیســــیل ،در
این دوره ،اقتباس از شـ ــیوههای تزیینی بیزانس نمایان است .این
امر تاثیـ ــر بافندگان یونانی را نشـ ــان میدهد که راجــــردوم در یکی
از تهاجمـ ــات دریایـ ــی آنها را اسـ ــیر کرده و در کارگاههــــای بافندگی
قصـ ــر بهکار گماشــــته بود و به آنان دســــتور داده بود تا شــــیوههای
بافندگی یونانی را به سـ ــایرین آموزش دهند .لذا اس ـــلوب بافندگی
در سیسـ ــیل توسعه یافت تا جایی که کشتیهای ونیزی به تجارت
محصـ ــوالت سیســــیل و صادرات آنهــــا در جهان مســــیحی و میان
صلیبیها مشــــغول بودنــــد (محمدحســــن .)125 ،1382،فعالیت
کارگاههـ ــای طــــراز عربها در سیســــیل ،بعد از غلبــــه نورمانها هم
ادامه یافت ،منسـ ــوجات مصر به سیسیل وارد میشد و همچنین
منسوجات سیسیلی به مصر صادر میگردید.

79
پارچهبافی سیسیل در دوره اسالمی

طرح و نقش منسوجات سیسیل
ً
در نقوش پارچههای سیسیل ،مکررا نقوش ایرانی با ترکیببندی
متشـ ــکل از خطوط موازی همراه با نقوش جانـ ــوری و گیاهی دیده
میش ـ��ود ( .)Dupon,1989,9در سیسـ ــیل ،در زمـ ــان نورمانها یک
کارخانه دولتی وجود داشـ ــت که پارچههای زربفتی تهیه میکرد که
دارای طر حهایـ ــی از ابریشـ ــم بر زمینه طالیی یا برعکـ ــس بود .البته
در ایـ ــن نوع طر حها ،تاثیر هنر بیزانس بیش از نفوذ هنر اسـ ــامی به
چشـ ــم میخورد ،زیرا این کارخانجات برای تهیـ ــه لباسهای فاخر
مذهبی غرب ایجاد شده بود .اغلب منسوجات باقیمانده سیسیل،
منسـ ــوب به قرن  12/6اسـ ــت .طر حهـ ــای آنها ا گرچه تـ ــا اندازهای
بیزانسی هسـ ــتند ،اما کاربرد خطوط عربی بر روی آنها واضح است.
در این دوره ،منسـ ــوجات الوان دو یا چنـ ــد رنگ با طرح عقابهای
جفت ،طاووس ،ببر و سـ ــایر حیوانات مانند دوره سـ ــلجوقی بسـ ــیار
رایـ ــج بود .شـ ــکوفایی ایـ ــن صنعت تا قـ ــرن 13/7ادامـ ــه یافت و در
همین زمان ،پارچههای زربفت و سـ ــیمینبافت لوکا و ونیز که اصل
سیسیلی -عربی دارند ،بهوجود آمده است (کونل.)72 ،1347،
ش مایههایی همچون طاووس ،گوزن
در تزیین منسـ ــوجات ،نق 
نر و آهو در میان شـ ــاخ و برگ درختان بسـ ــیار رایج بود .سـ ــوارکارانی
که روی بازوی خویش یک باز نشـ ــاندهاند نیز متداول بوده است که
ً
علیرغم اسـ ــتفاده از شیوه بیزانس ،سبک این پارچهها اساسا ایرانی
و مدیون هنر ساسانی است .باشـ ــکوهترین قطعه باقیمانده از این
دوره ،مربوط به شنل تاجگذاری است که در وین نگاهداری میشود
و بنابر نوشـ ــته عربی روی آن ،در سال  1133/528برای راجردوم در
پالرمو تهیه شـ ــده است (تصویر .)1ا گرچه راجردوم ،هنرمندانی که با
روش بیزانسـ ــی در یونان کار میکردند را به سیسـ ــیل برده است ،اما
نقوش این شنل بیشتر اسـ ــامی است تا بیزانسی .به این ترتیب که
شتر و شیر که نقشمایههای اصلی آن است ،شرقی بوده و کتیبهای
نیز به خط کوفی دارد .این نقوش روی پارچه گلدوزی شـ ــده است،
اما نمایش طرح ،نزدیک به پارچههای بافته شـ ــده از ابریشم است
و درندگانی که در حالت تعادل روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند ،نشان
میدهد که در کارگاههای پارچهبافی سـ ــلطنتی تولید شـ ــده اسـ ــت
(رایس.)176 ،1381،
طرح شنل ،از موضوعات کهن بینالنهرین و رنگ آن قرمز است
که با نخهای ابریشـ ــمی رنگی گلدوزی شـ ــده و دو ردیـ ــف مروارید بر
لبه خارجی آن دوخته شـ ــده اسـ ــت .در لبه شـ ــنل ،یک خط کوفی

تصویر -1شنل راجر دوم ،سیسیل.
ماخذ)Mackie, 2015,164( :

طوالنی دیده میشــــود که عبارت اســــت از« :23این چیزی است که
در کارگاه ســــلطنتی طراز بافته شده برای کسی که در کامیابی است
و افتخار و کمال و  ...و با این جمله تمام می شود :در شهر صقلیه-
در سـ ــال .»1133/528وجود کارگاه ســــلطنتی در قصر شاهی و این
شـ ــنل در سیســــیل ،نشــــاندهنده صلح طالیی بین مســــلمانان و
مسیحیان در آن زمان است ( .)Harris,1995,74شکل نیمدایرهای
ً
جبه ،اسـ ــامی نیســــت و احتماال غربی یا بیزانســــی اســــت .کیفیت
نفیـ ــس ،ارزش زیاد ،تزیینات آن و وزن بســــیار ســــنگین آن که بیش
از  50کیلوگرم اســــت ،نشان میهد که این ُج ّبه در جشنها پوشیده
میشـ ــده و پوشــــنده آن در حالت نشسته یا ایســــتاده حرکت کمی
داشته است .این جبه عالی راجر دوم ،زیبایی متداول اسالمی را در
سیسیل نورمانی نشــــان میدهد که در طی حدود دو قرن حکومت
اعراب توسـ ــعه یافت و توسط مســــیحیان آن منطقه اقتباس گردید
(.)Mackie, 2015,162
جبـ ــه ک ـــه بــــا تزیینــــات بینظیــــر و باشــــکوهی تهیه شــــده و هر
بینندهای را مســــحور خود مینماید (محمدحســــن،)148 ،1382،
اقتباسـ ــی از پارچههای فاطمیان مصر اســــت (اتینگهــــاوزن و گرابر،
 )255 ،1378که نقوش آن از منســــوجات دوره ساسانی ایران الهام
گرفته شده است (گیرشــــمن .)313 ،1390،این قطعه عالی ،زیبایی
متداول اس ـــامی را در سیســــیل نورمانی نشان میدهد .نقش شیر،
نمادی از امپراتوری قدرتمند نورمانها در سیسیل است .در بیشتر
ً
نقوش ،شـ ــیرها غالبا در حال حمله به گاو هســــتند ،اما اینجا شکار،
شتر اسـ ــت .خطنوشــــته 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
ً
پالرمو کامال شناخته شده بود (.)Mackie, 2015,163
این قطعــــه ،تنها مدرک موجــــود دال بر طراز نورمانی-اســــامی
نیسـ ــت ،بلکه جبه دیگری هم از جنس حریر سفید متعلق به گیوم
دوم با حاشــــیه لــــوزی به رنــــگ ارغوانی و طالیی حــــاوی القاب وی
موجود اسـ ــت که حاشــــیهدوزی آن به دو زبان التینی و عربی دیده
میشود .کارگاههایی که این سفارشات درباری را انجام میدادند به
ً
نام  Palatio adhaerentes officinaeخوانده میشدند و ظاهرا همان
کاری را انجـ ــام میدادند که طــــراز در دوره فاطمیــــان انجام میداد
(کونل.)71 ،1347،
26
25
24
از طریق شــــهرهای تجاری ایتالیا مانند جنووا  ،پیزا و ونیز ،
نقشمایههای اســــامی در نقاشــــی ایتالیا هم وارد گردید .نقاشان،
حروف عربی یا شــــبه عربی را برای تزیین در نقاشــــیهای خود بهکار
ً
بردنـ ــد .در ایتالیــــا هنرمندان ،احتماال از طریــــق واردات پارچههای
حریـ ــر ،چراغ و ظــــروف برنجــــی ممالک شــــرق با ایــــن نقشمایهها
آشنا شـ ــدند .نســــاجان ایتالیایی فن تولید حریرهای گرانقیمت و
ً
طر حهـ ــای آنها را از کارگاههای نورمانی-اســــامی کــــه تقریبا بهطور
قطع وجود داشــــت ،فرا گرفتند .بیشک این سنت اسالمی ،بهویژه
از سال1147/542که بافندگان یونانی طی یورشهای نورمانها در
دریای اژه به اســــارت در آمده و به سیســــیل آورده شــــدند ،با سبک
بیزانس ترکیب شده است (احمد.)163 ،1362،
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تاثیر فاطمیان بر پارچهبافی سیسیل
تصور کردن هنر اسالمی سیسـ ــیل چندان آسان نیست و تعیین
دقیق سـ ــهم اسـ ــامی ،یعنی اغلبیـ ــه و فاطمیان ،در شـ ــکوفایی آن
غیرممکن است .سیسـ ــیل در دوره حکومت مسلمانان بیش از 200
ً
سـ ــال تحت سـ ــیطره آنان بود و تقریبا هیچ یـ ــک بناهای این دوران
باقی نمانده است .تنها بناهای باقیمانده ،مسجد کوچکی در پالرمو
و پایههای کاخ فواره و اقامتگاهی اسـ ــت که حوالی سـ ــال1000/390
ساخته شده است .در کاخ سلطنتی ،دفاتر مهم اجرایی و همچنین
ت فراوانی داشـ ــتند ،قرار
کارگاهه ـــای تولیـ ــد منسـ ــوجات ،که شـ ــهر 
مسلمان
داشت .شاهزادگان نورمانی نیز همچون امیران و سالطین
ِ
پیش از خـ ــود ،اندیشـ ــمندان و محققانی نظیر االدریسـ ــی را به دور
خود گرد آوردند .غیر از طرازهای پالرمو ،اطالعاتی در خصوص وجود
ً
کارگاههـ ــای بومی یا وارداتی طراز در این دوران نیسـ ــت ،اما احتماال
زمانی که اسالم حضور مقتدرانهای بر این جزیره داشت ،کارگاههایی
در این منطقه تاسیس شده بود که هنرمندان و صنعتگران بسیاری
به مدت دو قرن در آنها تعلیم دیدند.
هنرمنـ ــدان فاطمـ ــی،زیبایی تزیینـ ــات منسـ ــوجات را به کمال
رسـ ــاندند و هماهنگی رنگها را کامل نمودند .منسوجات فاطمی
دارای طر حهـ ــای جانوری،انـ ــواع پرندگان  ،طر حهـ ــای برگنخلی،
طوماری و اشـ ــکال هندسی اسـ ــت (محمدحسـ ــن .)125،1382،از
ویژگیهـ ــای پارچهبافـ ــی ایـ ــن دوره،بهکارگیری نخهـ ــای طالیی در
بافتهها است که این نوع منسوجات برای کارگزاران حکومتی بافته
میشـ ــد .کتابت کوفی بر روی منسـ ــوجات ،در ابتدا به اسلوب دوره
عباسی بود و منسـ ــوجات فاطمیدر قرن 12/6با همان سبک قرن
 11/5تولیـ ــد میشـ ــد ،اما بهتدریج خط نسـ ــخ ،جای خـ ــط کوفی را
گرفت .حروف نسـ ــخ با اشـ ــکال توریقی ترکیب گردیـ ــد .در این دوره،
نـ ــوع جدیدی از حـ ــروف کوفی به نام «کوفی مشـ ــجر» بهکاررفت که
انتهـ ــای بعضی حروف به اشـ ــکال نباتی و برگ نخلی ختم میشـ ــد
(دیمانـ ــد .)237،1365 ،در اواخـ ــر این عصر ،بهتدریج خط نسـ ــخ،
جای خط کوفی را در کتیبهنویسی بر روی پارچه گرفت و با اشکال و
نقشمایههای گیاهی (اسلیمیو ختایی) ترکیب شد.
تزیینات بافتههای دوره فاطمی عبارت است از:
 .۱تزیینات نواری و نوشتهدار :در این نوارها ترنجهای ششگوش،
بیضی یا لوزی شکلی از خطوط موجود است که با تصویر حیوان یا پرنده
یا دو حیوان یا دو پرنده روبهروی هم یا پشــــت بههم پر شــــده است.
 .۲ظهور عناصر جدید در طراحی :در کنار نگارههای قدیمی  ،عناصر
جدیـ ــدی ظهور نمود ،از جمله بهکارگرفتن شـ ــکل ترنجها در تزیینات،
کاهش یافت و شبکههایی از نوارهای متداخل جای آنرا گرفت .بافتهها
با لوزیهای کوچکی تزیین یافتند و رنگهایشان در یکدیگر آمیخته شد
و به طریقی قرار گرفتند که بیننده نقوش را برجسته میدید.
 .۳در قرن ،12/6رنگ آبی تیره متداول شد و حروف کوفی انحنا
یافتند تا حروف نسـ ــخ از آنها بهوجود آید .در تزیینات ،شـ ــاخههای
گیاهان و حروف دایرهای شـ ــکلی که خوانده نمیشـ ــد و تنها هدف

تزیینی داشتند ،بهکار رفت.
در میان عناصر تزیینی منســــوجات فاطمی،تحوالتی در شــــکل
حروف دیده میشــــود .ویژگی خطوط به نحوی است که نمیتوان
آنهـ ــا را خوانــــد و تنها کاربــــرد تزیینــــی یافتهاند .تصاویــــر حیوانات و
پرنـ ــدگان ،کــــه گاهی بــــه حد اعــــای زیبایی میرســــد و طبیعت به
تصویر کشـ ــیده میشــــود ،بهصورت تصاویــــر تجریدی آراســــتهای،
بدل میشـ ــود که دیگر شــــکل طبیعی را بهدرســــتی نشان نمیدهد
(محمدحسن.)126،1382،

تحلیل جـ ــدول نقـ ــوش پارچههـ ــای فاطمی و
سیسیلی
در جدول ،1برخی از نقوش مشــــترکی که در منسوجات سیسیل
در دوره اس ـــامی و فاطمیان وجود دارد ،آورده شــــده اســــت .قابل
ذکر اسـ ــت که وجود تعــــداد انــــدک پارچههای سیســــیلی ،مطالعه
ش مشـ ــترک آنها را با دشواری روبرو میســــازد .مقایسه تطبیقی
نقو 
نقوش منســــوجات سیســــیلی با فاطمی نشــــان میدهد که کاربرد
خط و نوشـ ــته عربی در آنها تحت تاثیر منســــوجات فاطمی ،به ویژه
پارچه طراز بوده اســــت .حکمرانان مسلمان در سیسیل ،تشکیالت
طـ ــراز و طرازخانــــه را در قصرهای خالفتی خود برپــــا نمودند .در این
کارگاههای سلطنتی ،بافندگان مسلمان برای استفاده دربار ،پارچه
طراز می بافتند و از خط عربی در تزیین آن استفاده میکردند .تداوم
این شیوه بافندگی در جبه راجر دوم نیز قابل مشاهده است.
نقوش محصور در دایره و نوارهایی با عرضهای گونا گون که با
نقش پرندگان و حیوانات تزیین شدهاند ،از ویژگیهای ساختاری
پارچههای فاطمی هسـ ــتند .در ترکیببندی پارچههای سیسیلی
نیز خطوط موازی متشـ ــکل از نقوش هندسـ ــی ،جانــــوری ،گیاهی
و خـ ــط دیده میشــــود که تحت تاثیــــر تزیینات نواری و نوشــــتهدار
فاطمی اسـ ــت .یکی دیگر از شــــیوههای تزیین پارچههای فاطمی
اسـ ــتفاده از شـ ــبکه لوزیهای کوچک درهم تنیده است که نشانه
دیگری از تاثیر بر نقوش پارچههای سیسـ ــیلی است .ساختار نقش
دو حیوان مانند بز ،رو به درخت زندگی ،ریش ـ ـهای بســــیار کهن در
سنتهای ساسـ ــانی دارد .این شـ ــیوه تزیینی نشــــانه تاثیرپذیری
منسوجات سیسـ ــیل از منسوجات فاطمی است که در آنها بهوفور
از این نقوش اسـ ــتفاده نمودهاند .شـ ــایان ذکر است که با گسترش
اسالم ،مسلمانان سـ ــنتهای بافندگی ایران ساســــانی را اقتباس
نمودنـ ــد و در پهنه جهان اسـ ــام به صورت یکـ ــی از عناصر تزیینی
منسوجات در آمد.
در منسوجات هر دو تمدن میتوان به کاربرد نقوشی اشاره نمود
ً
که احتماال دارای بنیادی شــــرقی هستند .نقش حیواناتی نظیر شیر
که نمادی از امپراتوری قدرتمند حکومت اســــت ،در منســــوجات هر
دو تمدن دیده میشود .هم چنین نقش عقاب که به صورت منفرد
یا قرینه و گاهی با بالهای گشــــوده در تزیین منســــوجات استفاده
شده است ،نشانه قدرت و حیات در هنر ساسانی است که در تزیین
پارچههای فاطمی و سیسیل دیده میشود.
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مشخصات پارچه

نقش پرنده بر زمینه طالیی،
قرن  11م ،.بافت ساده
Mackie, 2015, 116

پارچه مرکب از نقشمایه عقاب
با بالهای گشوده در زمینه
طالیی است که داخل مدالیون
دایرهای قرار دارد.

قطعهای از طراز با بافت ساده و
تاپستری ،قرن 11م.
Mackie, 2015, 101

اشکال قلبی شکل که درون
آنها طرح درخت زندگی از نخ
طالیی وجود دارد.

پارچه سیسیلی با نقوش مرکب،
قرن  12م.
Glazier, 2007, 160

قطعهای از طراز با بافت ساده و
تاپستری ،قرن 11م.
Mackie, 2015, 102

نقش خط با بافت تاپستری
روی آستین لباس

پارچه زربفت ،قرن 12م.
Pinterest.com/Fiber2
fashion

پارچه کتان با بافت کجراه ،قرن
 11م.
Mackie, 2015, 81

نقوش لوزیهای متداخل

پارچه ابریشم قرن 12م.
Hopper, Textile Blog

ردایى براى انجام نیایش،
پالرمو 1181 ،م ،وین ،موزه

جزئیات نقوش

پارچه با نقش دو عقاب با
بالهای گشوده و مقابل هم که
در طرفین ترنج مخروطی قرار
گرفتهاند.

نقشمایههای دو بز متقابل که
وسط آنها درخت زندگی قرار
دارد با نقش دو طاووس پشت به
هم و همراه با کتیبه
پارچه راه راه با نقش خط نوشته
همراه با نقوش گیاهی و هندسی

نقوش لوزیهای مرکب

ماسوت1529 ،1390،

پارچه کتان چاپ شده قرن
10مMetropolitan.
Museum of Art

نقش شیر که به صورت تکرار
در زمینه پارچه چاپ شده است.

شنل تاجگذاری راجر دوم که در
وین نگاهداری میشود.
Mackie, 2015,164

صحنه حمله شیر به شتر به
صورت پشت به هم ،همراه با
درخت زندگی

قسمت تزئینی یک شال ،قرن
10م ،.بافت تاپستری
Mackie, 2015, 90

ردیف شتران الوان که با نقوش
هندسی عمودی از هم جدا
میشوند.

شنل تاجگذاری راجر دوم که در
وین نگاهداری میشود.
Mackie, 2015,163

نقش شتر در چنگال شیر

طراز زربفت ،قرن  11م ،.بافت
ساده با تاپستری
Mackie, 015,104

نقش بزهای متقابل که درخت
زندگی در وسط آنها قرار دارد.
کاربرد خط هم دیده میشود.

پارچه سیسیلی با نقوش مرکب،
قرن  12م.
Glazier, 2007,160

نقش بزهای متقابل با سرهای
برگشته که درخت زندگی در
وسط آنان قرار دارد.

نتیجه
موقعیت جغرافیایی سیسـ ــیل مسـ ــلمان ،منجر بـ ــه تاثیرپذیری
هنر آن ،از شـ ــرق و غرب گردیـ ــد .قبل از فتح عربهـ ــا ،این منطقه،
یک ایالت بیزانسـ ــی بود و بافندگان آن از شیوههای بیزانس پیروی
میکردند .فتح سیسیل و ایجاد ارتباط تجاری با جهان اسالم ،تاثیر
زیادی بر فرهنگ و صنایع آن در طی  200سـ ــال گذاشـ ــت .سیسیل
در تولیـ ــد منسـ ــوجات خود در دوره اسـ ــامی معروف بوده و بیشـ ــتر
منسوجات آن تحت تاثیر نقشمایههای اسالمی قرار گرفته است.
خالفـ ــت فاطمـ ــی ،نیـ ــروی قدرتمنـ ــدی بـ ــود کـ ــه از حکومـ ــت
دستنشانده سیسـ ــیل حمایت میکرد .متمایز نمودن پارچههای
سیسیل از منسـ ــوجات فاطمی دشوار است ،زیرا همان شیوههایی
کـ ــه هنرمنـ ــدان فاطمی بـ ــرای تهیـ ــه پارچههـ ــای نفیس اسـ ــتفاده
میکردند ،توسط هنرمندان در سیسیل نیز بهکار میرفت.

در سیس ـــیل ،بافنــــدگان پارچههایی تولیــــد میکردند که نقوش
فاطمیـ ــان در آنها دیده میشــــود .از مهمترین آنهــــا نقوش محصور
در دایـ ــره ،نوارهایی با عرضهــــای گونا گون که با نقــــش پرندگان و
حیوانات تزیین شــــدهاند ،میباشــــد .بافتن آیات قرآن با خط عربی
کوفی و نوشــــتن نام حکمران مسلمان در منسوجات ،بر کاربرد خط
عربـ ــی در پارچههای سیســــیلی صحه میگذارد .اســــتفاده از نقوش
اسـ ــامی در تهیه منسوجات سیســــیل ،حتی بعد از غلبه نورمانها
بر مسـ ــلمانان ،ادامــــه مییابد و راجر دوم ،پادشــــاه نورمانی ،بســــتر
اجتماعی مناســــبی ایجــــاد میکند کــــه بافندگان مســــلمان در کنار
مسیحیان کار و زندگی کنند و به این ترتیب امکان بهکارگیری نقوش
اسـ ــامی در دربار نورمان ادامــــه مییابد .اما با نابــــودی نورمانها،
پارچهبافی سیسیل نیز رو به اضمحالل میگذارد.

پینوشتها
 Etruscan: 1قبایــل بومــی مدیترانــه کــه از ســال  750تــا 100ق.م .ســا کن
سیسیل بودند (.)Hambin,1975, 9

 2ایــن جنگهــا در پی حمله رومیها برای تصاحب جزیره سیســیل انجام
شد (.)Lambert, 2002
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 3در دورانمیانیاسالمشامللیبی،تونسوالجزیرهبود(ماسوت.)1514،1390،
4 Roger II.
5 Imarat Siqilliyya.
6 Sikelia.
7 Palermo.
 8سلسلهای از حکمرانان افریقا در زمان خالفت عباسی که بر سرزمینهای
تونــس و مرا کــش فرمانروایی میکردنــد و مرکز آنها قیروان بــود (دهخدا،1346،
الف.)3024 :13
9 Mazara.
 10نورمانهــا از ســا کنان بومــی اســکاندیناوی و دانمــارک بودنــد کــه بــه
دریانوردی و جنگاوری شــهرت داشــتند و بارها به ســرزمین اصلــی اروپا هجوم
آوردند و در همانجا ماندگار شدند.
11 Salerno.
12 Noto.
 : Roger II 13حکومت (( )1095-1152/488-549ادا ک و طاهری.)9 ،1390،
 14طــراز :پارچــهای نفیــس کــه نوارهایــی از نوشــتهها با نخهای طــا و نقره
روی آن بافته یا سوزندوزی میشد (طالبپور.)72 ،1395 ،
 -Peloponnesus 15شبه جزیره بزرگ در جنوب یونان.
16 Plazzo Normani.
17 Kathifet.
18 Vello.
19 Velluto.
20 Velvet.
 :Draw Loom 21در این ماشین بافندگی ،محدودیت وجود ندارد ،در نتیجه
برای بافتن طر حها و نقشهها وتصاویر بسیار بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد و هر
نخ را میتوان با توجه به مکانیزم مخصوصی حرکت داد (طالبپور.)14 ،1395 ،
22 Flax.
 23متــن کامــل ترجمــه :ایــن چیــزی اســت کــه در کارگاه ســلطنتی بافتــه
شــده اســت .پر از شــادی ،افتخار ،بخت خوب ،کمال ،زندگی طوالنی ،ثروت،
کامیابــی ،ســخاوت ،شــکوه ،افتخــار ،خواســتهها و امیدهــا ،خوشــی روزهــا و
شــبها ،بــدون پایان یا تغییر ،ممکــن ،با مراتب محافظــت ،موفقیت ،پیروزی
و کافی -در شهر صقلیه در سال .528
24 Genoa.
25 Pisa.
26 Venice.
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