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خوانش بينامتنی تد اوم نقوش ساسانی د ر
منسوجات بيزانس و مصر د ر د وران پساساسانی )سده های 7-10م.(*

ماه   منير سياحی1، فریناز فربود**2، مهد ی كشاورز افشار3
    1کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، گروه طراحی پارچه و لباس، د انشکد ه هنر، د انشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران.

2    د انشیار گروه طراحی پارچه و لباس، د انشکد ه هنر، د انشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران.

3     استاد یار گروه پژوهش و تاریخ هنر، د انشکد ه هنر و معماری، د انشگاه تربیت مد رس، تهران، ایران.

)تاریخ د ریافت مقاله: 1399/11/03، تاریخ پذیرش نهایی: 1401/03/03(

چکيد ه

نقوش د وره ساسانی )224 تا 651 م.( تا قرن ها پس از فروپاشی این سلسله، د ر منسوجات بسیاری از نقاط جهان مورد  پذیرش بود ه 

و تکرار می شد ه است. اما علیرغم این تقلید  وسیع و شباهت بسیار میان این نقوش و نقوش ساسانی، د ر منسوجات مناطق مختلف 

خصایصی وجود  د ارد  که موجب شناسایی و تفکیک آنها از یکد یگر شد ه و امروزه موجب تمایز و تشخیص این منسوجات به اصطالح 

پساساسانی می شود . مقاله حاضر قصد  د ارد  با بررسی نقوش ساسانی و نحوه گسترش آنها د ر منسوجات مصر و بیزانس د ر د وران 

پساساسانی )7-10 م.(، عوامل مؤثر د ر پذیرش این نقوش و تفاوت های میان نقوش منسوجات مناطق گوناگون د ر زمان تقلید  از 

برخی نقوش مشابه ساسانی را بازیابد . پژوهش با روش تطبیقی - تاریخی و با استفاد ه از رویکرد  بینامتنیت و د ر نظرگرفتن نقوش 

ساسانی و منسوجات مصر و بیزانس به مثابه متن، ساختار نقوش و همچنین نحوه تکثیر و بازآفرینی آنها د ر د و منطقه مختلف مورد  

بررسی قرار د اد ه است. نتایج نشانگر آن است که تمد ن های گوناگون  که مناطق مختلف با توجه به د انش قبلی و پیش متن های خود  

تفسیر متفاوتی از یک نقش مشابه ارائه می د هند  و د ر فرآیند  بازتولید  آن نقش، متن جد ید ی با توجه به شاخصه ها و مفاهیم برگرفته 

از هویت منطقه ای پد ید  می آید  که شباهت خود  را با نمونه اولیه حفظ کرد ه است.
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نقوشی که هویت تصویری آنها به د وره ساسانی باز می گرد د ، د ر اد وار 
پس از این سلسله د ر هنر ایران د وره اسالمی و د یگر سرزمین ها مورد  
تقلید  قرار گرفته و به عنوان نقش مایه های تزیینی هنرهای گوناگون به ویژه 
منسوجات پذیرفته شد ند . مسئله پژوهش حاضر بررسی شباهت معناد ار 
میان نقوش منسوجات د و تمد ن مصر و بیزانس ـ از حد ود  قرن هفت تا 
د ه میالد ی ـ و نقوش ساسانی د ر شرایطی است که د ر این د وران سلسله 
مذکور از میان رفته بود ؛ ولی نقوش آن همچنان بر روی منسوجات د یگر 
تمد ن های د ور و نزد یک به ویژه د و تمد ن مورد  توجه د ر پژوهش حاضر مورد  
استفاد ه قرار می  گرفت. استفاد ه از این نقوش د ر حالی بود  که هر یک از این 
سرزمین ها د ارای پیشینه فرهنگی و باورهای اعتقاد ی متفاوت و همچنین 
پیشینه ای غنی د ر تولید  منسوجات منقوش بود ند . بررسی د الیل و شیوه 
به کارگیری نقوش عصر ساسانی به عنوان یک متن مشترک منسوجات مصر 
و بیزانس پساساسانی، هد ف اصلی انجام پژوهش حاضر و واکاوی روابط 
بینامتنی و ساختاری نقوش مناطق فوق و کشف د الیل احتمالی تفاوت 
میان آن ها است. همچنین پاسخ به این پرسش که چه د الیلی برای این 
پذیرش و گسترش باالی نقوش و چه تفاوت هایی د ر بازآفرینی نقوش د ر 
این مناطق وجود  د اشته است؟ فرضیه پژوهش، وجود  ویژگی های خاص 

ساختاری و بصری د ر نقوش ساسانی است که موجب سهولت بیان بصری، 
ترکیبات ساختاری جد ید  و کاربرد  مجد د  آن ها د ر پیوند  با فرهنگ جامعه 
مقصد  شد ه و د ر قالبی جد ید  به نقوشی ماند گار د ر فرهنگ جد ید  بد ل 
شد ه است و وجود  تفاوت ها د ر نقوش منسوجات مصر و بیزانس پساساسانی 
ناشی از تفاوت های فرهنگی و شیوه های هنری خاص این مناطق بود ه 
است. پژوهش حاضر با اتکا به مبانی نظری و رویکرد  بینامتنیت و د ر تد اوم 
پژوهش های پیشین که تأثیر هنر ساسانی بر منسوجات این تمد ن ها را 
نشان د اد ه اند ؛ د ر صد د  واکاوی جنبه کم تر  مورد  توجه قرار گرفته این امر، 
یعنی نحوه بهره برد اری تمد ن های مذکور از هنر ساسانی و هماهنگ سازی 
آنها با نیازهای فرهنگی و تصویری هر منطقه با هد ف توسعه مبانی نظری 
د ر حوزه طراحی منسوجات است. د ر مسیر این پژوهش د ر ابتد ا تاریخچه 
کوتاهی از منسوجات هر منطقه بررسی و د ر اد امه پس از معرفی رویکرد  
پژوهش و معرفی نمونه های مورد  مطالعه، با انطباق رویکرد  بیینامتنی با 
ساختار نقوش د وبُعد ی تصویری، آنالیز نقوش مزبور با هد ف یافتن متن 
و مد ل ساختاری مشترک میان هر سه حوزه و تفاوت های آنها شناسایی 

شد ه اند .

مقد  مه

روش پژوهش
پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با هد ف واکاوی شیوه و چگونگی 
گسترش نقوش ساسانی د ر منسوجات د وران بعد ، حوزه های تمد نی بیزانس 
و مصر پساساسانی د ر بازه زمانی قرن هفتم تا د هم میالد ی )از حد ود  
فروپاشی ساسانیان تا سه قرن پس از شروع اسالم( را به عنوان مورد  پژوهش 
مورد  بررسی قرار د اد ه و د الیل این انتخاب نیز تأثیرپذیری گسترد ه آنها از 
هنر ساسانی بود ه است. موضوعی که پیش از این نیز مورد  توجه بسیاری از 
محققین قرار گرفته و مطالعاتی نیز با زمینه تطبیقی و مقایسه ای میان این 
تمد ن ها صورت گرفته است. انتخاب نمونه ها به صورت هد فمند  بود ه و از 
تصاویر موجود  د ر کتب و موزه ها از هنر ساسانی، بیزانس و مصر پساساسانی، 
از هر کد ام هفت عد د  که از نظر تصویری و مضمونی د ارای بیشترین ارزش 
اطالعاتی متناسب با هد ف پژوهش را د اشته اند ؛ مورد  بررسی قرار گرفته اند . 
به د لیل کمبود  منابع موجود  برجای ماند ه از اصل منسوجات ساسانی، از 
بازتاب این منسوجات بر روی د یگر آثار هنری مانند  سنگ نگاره ها و فلزکاری 
بهره گرفته شد ه است. تحلیل به شیوه کیفی و تفاسیر تطبیقی - تاریخی و با 
استناد  به آنالیز صورت گرفته بر روی تصاویر منسوجات ارائه شد ه و د ر تمامی 
مراحل رویکرد  بینامتنیت به عنوان مبانی نظری رویکرد  مورد  توجه بود ه 
است. نقوش هر یک از نمونه ها د ر قالب متن د ر نظر آورد ه شد ه و بررسی 
شباهت و تفاوت های این متون که د ارای ساختار د وبُعد ی هستند،  با هد ف 
انطابق با نظریه بینامتنیت اد بی د ر قالب د یاگرام های د و بعد ی برای مشخص 

نمود ن روابط د رونی نقوش انجام شد ه تا امکان تحلیل آنها ممکن گرد د . 

پيشينه پژوهش
تأثیرپذیری از هنر ساسانی توسط د یگر تمد ن ها همواره از موضوعات 
مورد  توجه محققان ایرانی و خارجی بود ه و د ر زمینه های مختلف از واکاوی 
نماد های مذهبی، قد رت و غیره نتایج تقریباً یکسانی مبنی بر تائید  این تأثیر 

را می توان د ر آثار محققان مزبور مشاهد ه کرد . فربود  و پورجعفر )1386( 
نقوش منسوجات بیزانس را د ارای پایه و بنیاد  ساسانی می د انند  که د ر قالب 
تکرار و گاه با اند کی تغییر د ر جزئیات، د ر بیزانس مورد  استفاد ه قرار گرفته 
و تد اوم استفاد ه از آنها تا قرون میانه میالد ی  اد امه د اشته است. پایان نامه 
زهرا د هقانی )1390( منسوجات بافته شد ه د ر بیزانس را تقلید  مستقیم از 
نمونه های صاد ره از ایران د انسته و تمایز میان منشأ ساسانی یا بیزانسی آنها 
را به استثنای  موارد  جایگزینی صحنه های مذهبی مسیحی و اساطیر و 
روایات رومی د شوار می د اند . طاهری )1394( نیز مد الیون های ساسانی را 
نقش مورد  توجه و محبوب سایر کشورهای هم عصر و پس از آنها د انسته که 
به گونه ای انبوه تولید  شد ه اند . مقاله د یگر طاهری )1388( با هد ف بررسی 
تأثیر تصویر سیمرغ د وران ساسانی بر هنر بیزانس، مسیحی و اسالمی، به 
بررسی جایگاه و مضمون نقش سیمرغ د ر منسوجات ساسانی پرد اخته و 
تأثیر آن بر هنر های مزبور را بارز و غیر قابل انکار می د اند . د ر مورد  منسوجات 
مصر، مقاله  پورجعفر و محمود ی )1387( که به تطبیق  پارچه های ساسانی 
و  منسوجات قبطی مصر پرد اخته، این منسوجات را تقلید ی آشکار از نقوش 
تزئینی هنر ساسانی د ر قالبی یکسان و از منظر نقش و ترکیب بند ی مشابه 

می د انند .
مجموعه         پژوهش های مذکور شباهت های موجود  میان نقوش منسوجات 
و د الیل تکثیر این نقوش د ر سایر حوزه های تمد نی مورد  بررسی را به 
عواملی همچون تجارت، جنگ ها، کشورگشایی نسبت د اد ه و د ر غالب موارد  
رویکرد های پژوهشی مورد  استفاد ه آنها تطبیقی، تحلیل  تاریخی و توصیفی 
ـ تحلیلی است.  د ر موارد  معد ود ی نوعی از توازی های مفهومی د ر زمینه 
نماد های مشروعیت نیز مورد  توجه قرار گرفته اند؛ اما د ر پژوهش حاضر 
نقوش مزبور از منظر ساختاری واکاوی شد ه اند  تا ویژگی های خاصی از آنها 
که موجب گسترش استفاد ه این نقوش د ر حوزه های مختلف شد ه و شیوه 

ماه   منیر سیاحی  و همکاران
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و میزان تأثیرپذیری آنها از هنر ساسانی مشخص گرد د .

مبانی نظری پژوهش
بينا متنيت

متن های نوین همواره بر پایه متن های پیشین شکل  گرفته اند  و تأثیر 
متن های گذشته بر آنها مشخص بود ه است )نامور مطلق، 1394، 12(. از 
اینرو نظریه بینامتنیت به خوانش متن یا اثر هنری د ر امتد اد  د یگر متون 
می پرد ازد  و د ید گاه نوینی د ر رابطه با عناصر متن ها و تعامل و جاذبه بین 
متنی و تأثیری که متن های پیشین بر خلق آثار جد ید  می گذارند ، ارائه 
می د هد . هر متن و اثر هنری، پاره ای از زنجیره های پیوسته است که ضمن 
حفظ فضای معاصر هنرمند  خود ، بازتاب و تأثیر متون پیشین را حفظ و به 
نمایش می گذارد  )کنگرانی، 50،1385(. متن ها خواه اد بی و خواه غیر اد بی- 
فاقد  معنای مستقل بود ه و تنها اموری بینامتنی محسوب می شوند  )آلن، 
1380، 11(. بینامتنیت به زبان ساد ه، رابطه د و متن بر اساس هم حضوری 
بود ه و آنگاه که بخشی از متنی د ر متن د یگر حضور د اشته باشد ، رابطه میان 

آنها از نوع بینامتنی محسوب می شود  )نامورمطلق، 6831 الف، 58(. 

متن از د ید گاه بارت
بارت متن را سطوری از کلمات د ارای یک معنای واحد  نمی د اند ؛ بلکه 
آن را فضایی چند  بعد ی و د ارای طیف متنوعی از نوشتار می شمارد  که اصل 
و منشا محسوب نمی شوند؛ بلکه آنها د رهم آمیخته و با هم د رگیرند . بافتی از 
نقل قول ها که از بی شمار مراکز فرهنگی عاریت گرفته شد ه اند  )بارت، به نقل 
از سجود ی،1380، 171(. زمان سخن گفتن از متن، منظور بارت نوعی نظام 
کالمی است، اما نظام غیر کالمی همچون آثار هنری تجسمی، نمایشی، 
فیلمی و معماری را نیز می تواند  د ر بر  گیرد  و بسیاری از مطالب مطرح شد ه 
توسط او د رباره نشانه شناسی و بینامتنیت د ر مورد  د یگر نظام های بیانی غیر 
کالمی نیز صد ق می کند  )نامورمطلق، 1386ب، 15(. بارت این همگونی را 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم د ر آثارش بیان کرد ه و تشابه این نظام ها 
به یکد یگر را نشان می د هد . او از پیشگامان استفاد ه از تحلیل بینامتنی د ر 
هنر محسوب می شود  و همه مجموعه نشانه ها را متن تلقی و رابطه میان 

آنها را د ر مورد  مطالعه قرار می د هد؛  زیرا برای او روابط بینانشانه ای گونه و 
بخشی از روابط بینامتنی هستند  )نامور مطلق، 1394، 173-178(. د ر مد ل 
خوانش مطروحه توسط او، جایگاه خوانند ه و پیش متن های وی د ر تأویل 
متن اهمیت می یابد  و او متن جد ید  را بر مبنای پیش متن های پیشین مورد  
خوانش قرار د اد ه و تفسیر می کند . این تفسیر قاد ر است تا منجر به ایجاد  
یک متن جد ید  از سوی او به عنوان هنرمند  گرد د . د ر نظریه بارت شخصیتی 
به عنوان مؤلف و صاحب اثر وجود  ند ارد  و تنها متن مورد  بررسی و تحلیل 
مجد د  قرار می گیرد  و خالق متن جد ید  سرمنشأ نوین متن نیست؛ بلکه 
عامل و واسطه  افزود ن د ریافت های فرد ی خود  به متون قبلی و خلق یک 

متن جد ید  است. 

منسوجات ساسانی )422-642 م.( 
و  از کشورهای جهان  باستان، پیشرو بسیاری  ایران  صنعت نساجی 
پارچه های ساسانی د ر تمام د نیا شناخته شد ه بود ه و ابریشم و سایر بافته های 
ایران د ر اروپا و سایر مناطق خرید ار د اشته است نقوش مورد  استفاد ه د ر 
این منسوجات د ارای یک مضمون غالب یعنی بزرگد اشت حماسه پاد شاه 
و قهرمانان )Jalali & Smithsonian, 2013, 1( و بازتاب عالقه ایرانیان به 
مظاهر طبیعت و به ویژه تصاویر حیوانات اساطیری همچون عنقا و سیمرغ، 
گراز وحشی، قوچ، اسب و گاو بالد ار بود ه است )سرافراز، فیروزمند ی، 1381، 
305-306(. پاد شاهان ساسانی مروج نماد های مشروعیت و مقام ربانی 
پاد شاه  د ارای فره ایزد ی بود ه و به استثنای سیمرغ، د یگر مخلوقات مند رج 
د ر متون  اوستایی را با آن مرتبط می کرد ند  و همواره شاهان با نماد های 
حلقه، نوارهای مواج و نماد های شاهی نقش می شد ند  )فریه، 1374، 153(. 
را  د وران  این  منسوجات  نقوش  ترکیب بند ی   )1380( روح فر  زهره 
مجموعه نقوش تزئینی د رون قاب های مد ور یا گوشه د ار هند سی مجزا یا 
مماس بر هم با حاشیه مروارید  و ساد ه می د اند . نقوش گاه به صورت منفرد  
و گاه قرینه اند  و د ر حالت د وم، اصل تقابل د ر مورد  آنها کامالًً رعایت شد ه 
است. د ر نمونه های باقی  ماند ه از د وره ساسانی، حد فاصل این مد الیون ها با 
شمسه های کوچک تر د ارای نقش هالل به هم متصل شد ه که  با عناصر 
د یگری چون گل، یا حاشیه های قلب  ترکیب شد ه اند  )پراد ا، 2597، 324(.

خوانش بینامتنی تد اوم نقوش ساسانی د ر منسوجات بیزانس و مصر د ر 
د وران پساساسانی )سد ه های 7-10م.(

 
  

 .نقش در مداليونتك صورت بهنقوش  قرارگيري

 )148 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 .رديفي و متقارن صورت بهنقوش  قرارگيري

 )140 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 .نقوش در رديف افقي (جهت به يكسو) قرارگيري

 )136 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 
  

 .هاي مربعي مورب  نقوش درون قاب قرارگيريترتيب 

 )149 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 .زيگزاك صورت بهنقوش  قرارگيريترتيب 

 )133 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 .درون قاب زيگزاك صورت بهنقوش  قرارگيريترتيب 

 )147 ،1382(رياضي،  ،مأخذ

 

جد ول  1-  انواع تركيب بند ی نقوش د ر حجاری صحنه شکار طاق بستان.
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منسوجات بيزانس )330-1453 م.(
کنستانتینوپل، پایتخت بیزانس، اولین مرکز تولید  ابریشم اروپا بود  و 
منسوجات بیزانس حتی قبل از عمل آوری و تولید  ابریشم از پیله نیز تولید  
بیزانس،  اولیه منسوجات  نقوش   .)Hedayat Munror, 2012(  می شد ند
ترکیبی از نقش مایه های یونانی و طرح های مذهبی و روایی بود ؛ اما د وره 
شمایل شکنی )726 ـ815 م.( با ممنوعیت تولید  مسنوجات د ارای نقوش 
روایی مسیحی همراه بود  و د ر این د وره طوالنی ابریشم های د ارای نقوش 
مذهبی د ر امپراتوری بیزانس بافته نشد  )Harris, 1993, 76(.  با ممنوعیت 
تصویر کرد ن شمایل قد یسین، بیزانس برای اد امه راه، شیوه جد ید  استفاد ه از 
نقوش هند سی و حیوانی که بیش از تصویر واقعی خود  به شکلی غیرمستقیم 
و نماد ین به معانی فراتر اشاره د اشتند  را د ر پیش گرفت. عالوه بر تصاویر 
جانوران  آنها  میان  د ر  خروس،  و  طاووس  شیر،  اسب،  همچون  حیوانی 
  ،Beckwith, 1979(  ترکیبی همچون سیمرغ ساسانی نیز د ید ه می شود
به نقل از د هقانی، 1390، 106(. د ر حد فاصل قرن نهم تا یازد هم میالد ی، 
پارچه های بافته شد ه د ر کارگاه های امپراتوری ملهم از نقوش د وران ساسانی 
و پساساسانی ایران بود  و هنرـ صنعت نساجی مهم و د ر انحصار امپراطوران 
مروج و توسعه د هند ه هنر شرق بود  و کم تر می توان آن را فرمی از هنر 
بیزانسی د انست )Grabar, 1967, 47(. نقوش ملهم از ایران ساسانی از قبیل 
جانوران د رون مد الیون های مروارید ، پهلوانان اساطیری یا شکار شاهانه از 
اواخر قرن نُه تا د ه م. رواج د اشت )Mathews et al, 1997, 404( )تصویر 
1(. الگوی مد الیون عمومیت یافته د ر سال های اولیه بیزانس همچنان د ر 
ابریشم های این د وره د ید ه می شود  )Mathews et al., 1997, 224(  و 
موضوع شکار به عنوان یک موضوع مورد  توجه گسترد ه د ر هنر بیزانس بر 
روی پارچه ها نیز به صورت گسترد ه استفاد ه شد  )Harris, 1993, 70(. د ر 
منابع، اشاره خاصی به ترکیب بند ی منسوجات بیزانس وجود  ند ارد  و تنها 
صورت کلی و مضمونی آنها تشریح شد ه است. اما با بررسی نمونه ها می توان 
د ید  که اشتراک زیاد ی بین ترکیب بند ی منسوجات بیزانس و ساسانی د ر 
ساختار شبکه مربع، د ایره و لوزی وجود  د ارد  و تد اوم این شیوه حتی تا قرون 

وسطی نیز قابل مشاهد ه است )فربود  و پورجعفر، 1386، 75(. 

منسوجات د وره قبطی د ر مصر
واژه قبطی اصطالحی کلی برای توصیف منسوجات مصر پسا فرعونی 
)Harris, 1993, 63( متعلق به مصریان بومی مسیحی است، اما نقوش این 

 )Stauffer et al., 1996, 5( منسوجات فراتر از نقوش صرف مسیحی است

و تلفیقی چند فرهنگی را به نمایش می گذارد . تا قرن ششم میالد ی، سبک 
واضح و آشنای فیگوراتیو قبطی که با پیروی از سبک  نقاشی و پیکرتراشی 
معاصرش کامالًً رواج یافته بود  )Harris, 1993, 65( و د ر آثار برجای ماند ه 
از این د وره، منسوجات متعد د ی با نقوش جفت یا تکی د ید ه می شود  که 
تصاویر خد ای زمین همراه با خد ای نیل، چهار فصل و زوج  های اساطیری 
مانند  د یانوسوس1 و آریاد نه2  و یا آد ُنیس3  و آفرود یت4  را بر خود  د ارند  
)Stauffer et al., 1996, 11(. پس از مسلمان شد ن مرد م مصر د ر قرن 

هشتم میالد ی نیز منسوجات مصری- از آنجا که توسط مسیحیان بومی 
 W.  Macki, 2015,(  مصر بافته می شد ند - همچنان قبطی نامید ه می شد ند
50( زیرا قبطیان از د یرباز به بافند گی اشتغال د اشتند  و مهارت فنی آنان 
شناخته شد ه  بود  )گریشمن، 1390، 310(. آنها د ر این د وره خراج و مالیات 
خود  را د ر قالب پیراهن های آستین د ار یا بی آستین قبطی، عبا، جّبه، پارچه 
عمامه و کفش می پرد اختند  و بافته های کتانی و پشمی آنها ارزش بسیار 

زیاد ی د اشت )بیکر، 1385، 38(.
د ر این نمونه ها، طرح پارچه فاقد  ترکیب بند ی کلی است؛ زیرا د ر این 
د وران شیوه رایج بافت قطعات و نقوش تزیینی به صورت مجزا و نصب آنها 
بر روی لباس ها یا پارچه های کتانی آماد ه بود . تونیک های برجای ماند ه 
ساختاری مشابه از مد ل و محل نصب قطعات تزئینی متشکل از چهار 
مد الیون یا مربع حاوی نقوش تزئینی بر روی سرشانه و جلو به همراه نوارهای 
تزیینی عمود ی و افقی برای یقه و حاشیه لباس و آستین است که تد اوم آن 
د ر سد ه های اسالمی نیز د ید ه می شود  )تصویر 2(. د ر معد ود  نمونه هایی از 
منسوجات قبطی هم زمان با ساسانیان، پساساسانی و اسالمی، مد الیون های 
رد یفی حاوی نقوش تزئینی و فاقد  د وایر کوچک د ر نقاط طالقی بافته شد ه 

د ر د رون پارچه و با ترکیب بند ی  ساسانی نیز د ید ه می شود . 

تحليل روابط بينامتنی نقوش
این پژوهش که با هد ف پیگیری سرزمین های وامد ار هنر ساسانی د ر 
تولید  نقش های جد ید  خود  و یافتن روابط بین نقوش اولیه و نقوش این 
تمد ن ها و با مبنا قرارد اد ن اصول کلی بینامتنیت بارت شکل گرفته، با این 
مد ل خوانش، بیش از جست وجوی عناصر مورد  تقلید  توسط هنرمند  و 
متأثر از آن، به متونی می پرد ازد  که هنرمند  )خوانند ه( به متن اصلی وارد  
کرد ه است. جایگزینی تصاویر یا معناها با یکد یگر و نحوه ترکیب ساختاری 
آنها با هم د ر این متون منطقه  ای، و تفاوت آنها با هم و نیز با پیش متن 
ساسانی از مهم ترین نکات مد  نظر پژوهش حاضر خواهد  بود ؛ چراکه د ر 

 )Mathews et al.,1997, 224( :تصویر 1- ابریشم بيزانس با نقش سيمرغ ساسانی. مأخذ)Stauffer et.al., 1996, 28( :تصویر 2- تونيک قبطی، قرن 8 م. مأخذ

ماه   منیر سیاحی  و همکاران
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متون جد ید  خلق شد ه، عالوه بر فرم های متن اصلی، ترکیبی از متن های 
رابطه  به خلق  منجر  و  د رآمیخته  ثانویه  از خاستگاه   برخاسته  جد ید ی 
بینامتنی نوینی شد ه اند . نقوش منسوجات ساسانی- براساس اصل ابتد ایی 
بینامتنیت- اصل و سر منشأ د ر نظر گرفته نمی شوند  و نقوش تنها به عنوان 
متنی قرار گرفته بر بستر شبکه ای به هم پیوسته از متن  د یگر تمد ن ها و 
د ر جد اولی که  معاصر خود  محسوب می شوند .  یا  فرهنگ های گذشته 
طراحی شد ه نمونه های منتخب از هر حوزه از منظر ساختاری تحلیل شد ه و 
ترکیب بند ی منسوجات سه تمد ن د ر اد وار مختلف به صورت مجزا و د ر قالب 
شش زمینه موضوعی و ترکیب بند ی های مختلف تک پرند ه و حیوان د رون 
مد الیون، متقارن با محوریت مرکزی، د وتایی متقارن، شکار و روایت پرد ازی 
مورد  بررسی تطبیقی قرار گرفته است. مبنای این تقسیم بند ی تعد د  تکرار 
موضوع د ر نمونه های اولیه و تعمیم پذیری آن د ر سه حوزه جغرافیایی 
ایران، مصر و بیزانس بود ه است؛ زیرا با وجود  نکات مشترک موجود  د ر هر 
سه حوزه، میزان تأثیر و نحوه نفوذ عناصر تصویری ساسانی د ر منسوجات 
آن ها با یکد یگر متفاوت است. طراحی د یاگرام ها با توجه به ساختار نقوش 
منسوجات، به  متن تصویری و د ر قالب تحلیل به نقش نوشتاری بد ل شد ه 
و د ر قالب جد اول ارایه شد ه است. این روند  با تبد یل تصویر به متن شکل 
یا متن نوشتار، ساختار ترکیب بند ی عناصر را بررسی می کند و برای این 
منظور  بگونه ای عناصر تشکیل د هند ه نقوش به د و د سته اصلی و فرعی 
را به د ست آورد ه  که  د ر ترکیب بند ی های مشابه قابل شناسایی باشند . 

مشخص نمود ن د سته های اصلی و فرعی د ر این بخش با هد ف تمایز میان 
نشانه ها یا نقوش نبود ه و همچون نظریات سوسور )1387( نشانه ها د ر این 
متون د ارای ارزش برابر هستند  و این رویه تنها به منظور مشخص کرد ن 
د سته بند ی نشانه ها با هد ف تسهیل تجزیه وتحلیل انجام گرفته است. عناصر 
اصلی، نقش مایه هایی شکل د هند ه به فرم کلی و ترکیب بند ی شبیه مد الیون 
و عناصر اصلی د اخل مد الیون و عناصر فرعی شامل نقوش تزئینی کامل 
کنند ه ترکیب بند ی را شامل می شوند . نمونه های متعلق به د وره ساسانی 
به عنوان پیش متن د ر نظر گرفته شد ه  و ستون اولیه جد اول به بررسی این 
نمونه ها پرد اخته و ساختار ترکیب بند ی آنها را استخراج کرد ه تا به عنوان 
مبنای تحلیل آثار د یگر حوزه ها مورد  پیگیری قرار  گیرد . برای منسوجات 
بیزانس و مصر پساسانی نیز همین روند  طی شد ه است. ماحصل این تالش 
آن بود ه تا پس از بازیابی ترکیب بند ی و ساختار همنشینی عناصر ساسانی 
به عنوان یک متن، نحوه انتقال یک ترکیب بند ی ثابت به سایر مناطق و 
عناصر ثابت تصویری و بخش هایی د ارای حذف و اضافات و یا تغییرات 

احتمالی مشخص شود . 

تحليل جد اول
جد ول )2(- تک پرند ه د ر د رون مد اليون 

عناصر اصلی: مد الیون -  فرم اتصال د هند ه مد الیون- پرند ه د اخل مد الیون  
عناصر فرعی: نقوش تزئینی د اخل مد الیون )گیاه سه شاخه( - نقوش تزئینی 

جد ول 2- تحليل روابط متنی  نقش تک پرند ه د ر مد اليون.

 نحوه انتقال متن از ساساني مصر بيزانس ساساني 

ري
وي

تص
ن 

مت
 

  
 

 بندي كلي تركيب
 بيزانس: انقال به ميزان باال
مصر: شباهت در جاگذاري 

ها همراه با تغييرات  المان
 ها.  جزئي در فاصله موتيف

 
 م. 7 قرن مداليون، در سيمرغ
 )228: 1390 گريشمن،(مأخذ: 

 .م 10ـ  9نقش سيمرغ، قرن ابريشم بيزانس با 
.C)مأخذ: Evans, D. Wixom, 1997, 224)

 .م 9قرن بافته مصري با نقش پرنده، 
.W(مأخذ:  Macki, 2015, 58)

 

ي
كل

 ش
تن

م
 

   

 ساختار موتيف
بيزانس: ساختار اصلي كـامالً  

 .افتهي انتقال
مصر: شـباهت كلـي وجـود    

 دارد.
 

ري
شتا

 نو
تن

م
 

   

 تزئيناتجزئيات و 
بيزانس: نقش به ميـزان بـاال   

و فقـط در نقـش    افتهي انتقال
داخلي حلقه اتصـال تفـاوت   

 دارند.
، شده حذفمصر: حلقه اتصال 

نوع پرنده متفـاوت و اضـافه   
 شدن متن نوشتاري.

 

 

خوانش بینامتنی تد اوم نقوش ساسانی د ر منسوجات بیزانس و مصر د ر 
د وران پساساسانی )سد ه های 7-10م.(
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خارج مد الیون )فضای منفی(
براساس د یاگرام طراحی شد ه برای تصویر ساسانی، فرم مد الیون و پرند ه 
د اخلی به عنوان متن اصلی به طور کامل د ر نقوش نمونه منسوجات بیزانس 
و مصر وارد  شد ه اند . نقش پرند ه د ر نمونه بیزانس، مانند  نمونه ساسانی 
سیمرغ بود ه، د رحالی که د ر نمونه مصری، پرند ه د یگری جایگزین سیمرغ 
شد ه است. د ر زمینه عناصر تصویری فرعی ساختار اصلی این نقوش به آثار 
بیزانس وارد  شد ه و با اند کی تغییر مورد  استفاد ه قرار گرفته است. اما د ر نمونه 
مصری مربوط به قرن 9 م. و سلطه اسالم بر این منطقه، متنی نوشتاری- 
برگرفته از عقاید   اسالمیـ  به حاشیه فوقانی و خارج از فضای مد الیون به 

ترکیب طرح پارچه اضافه شد ه است.

جد ول )3(- نقش تک حيوان د ر د رون مد اليون 
د اخل  حیوان  مد الیون-    اتصال د هند ه  -   فرم  مد الیون  اصلی:  عناصر 
مد الیون )اسب( عناصر فرعی: نقوش تزئینی د اخل مد الیون -  نقوش تزئینی 

خارج مد الیون )فضای منفی(
فرم کلی این نقش و نحوه ورود  و بازسازی آن د ر بیزانس و مصر بسیار 
مشابه با نمونه قبل )نقش تک پرند ه د ر مد الیون( است. با توجه به د یاگرام ها، 
ترکیب بند ی کلی فرم ساسانی به میزان بسیار باالیی د ر نمونه بیزانس وارد  
شد ه؛ تنها با این تفاوت که حیوان د یگری جایگزین نقش حیوان مرکزی 
مد الیون شد ه است. اتصال مد الیون ها مشابه مورد  پیشین است؛ کارکرد  

اصلی و فرم تغییر یافته، ولی نقش د رونی هالل ساسانی بد ون تغییر ماند ه 
است. د ر نمونه مصری، فرم اتصال مد الیون وجود  ند ارد . هنرمند  مصری د ر 
این نمونه ترکیب کلی موتیف ساسانی را برای بازآفرینی طرح بکار برد ه؛ 
اما د ر ترکیب بند ی کلی از روش نصب این طرح به صورت جد اگانه بر روی 

لباس مختص همان منطقه استفاد ه کرد ه است.

جد ول )4(- تركيب بند ی د وتایی متقارن 
عناصر اصلی: نقوش متقارن سمت راست و چپ؛ شامل نقش اسب و 
سوار. عناصر فرعی: نشان شاهی، حلقه ای که اتصال د و سوی تصویر را برقرار 

کرد ه است.
د ر این نمونه همان طور که مالحظه می شود  به د لیل موجود  نبود ن نمونه 
پارچه از د وره ساسانی، از نقش سنگ نگاره استفاد ه شد ه است. بر اساس 
د یاگرام، فرم کلی شامل د و نقش متقارن و ساختار اصلی ترکیب بند ی 
ساسانی د ر هر د و حوزه د یگر نیز راه یافته است. نکته قابل توجه اینجاست 
که د ر هر د و حوزه بیزانس و مصر، هنرمند  با بهره گیری از ترکیب بند ی د وره 
ساسانی شخصیت ها و موتیف های د یگری مرتبط با پیش زمینه های فرهنگی 
خود  د ر د رون ساختار طرح استفاد ه و جایگزین کرد ه است. د ر نمونه بیزانس 
تصویر یک پرند ه اساطیری به صورت قرینه تکرار شد ه و د ر نمونه مصری با 
حفظ فرم تقارن د و شخصیت متفاوت و احتماالً د استانی د ر د اخل مد الیون 

تصویرسازی شد ه اند .

جد ول 3- تحليل روابط متنی نقش تک حيوان د ر مد اليون.

 نحوه انتقال متن از ساساني مصر بيزانس ساساني 

ري
وي

تص
ن 

مت
 

   

 بندي كلي تركيب
 بيزانس: انقال به ميزان باال

مصر: عدم وجود شباهت در 
 بندي تركيب

 
 .م 7ـ  6اسب بالدار در مداليون، قرن 

 )228، 1390مأخذ: (گريشمن، 

 .م 10-9ابريشم بيزانس با نقش شير، قرن 
 ,http:artquill.blogspot.com(مأخذ: 

2017/4/1)

. مأخذ: م 9بافته مصري با نقش حيوان، قرن 
(www.metmuseum.com, 2017/4/1) 

 

ي
كل

 ش
تن

م
 

   

 ساختار موتيف
بيزانس: ساختار اصلي كـامالً  

 .افتهي انتقال
ــلي   ــاختار اصـ ــر: سـ مصـ

 .افتهي انتقال
 

ري
شتا

 نو
تن

م
 

  
 

 جزئيات و تزئينات
بيزانس: كليه نقوش ساسـاني  

شـده و جزئيـات    داردانتقال 
 هم اضافه شده.

ترشده، حلقه  مصر: نقش ساده
شده و تزئينـات    اتصال حذف

 باشد.  ها موجود نمي  حاشيه
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 مصر بيزانس ساساني 
 نحوه انتقال

 متن از ساساني

ري
وي

تص
ن 

مت
 

  
 

 بندي كلي تركيب
بيزانس: شباهت در 

 بندي تركيب
مصر: شباهت در 

 بندي تركيب

 
 .نگاره، دوران ساساني سنگ

 )222، 8-7. ج، 1394(پوپ،  مأخذ:

 .م 10-    9ابريشم با نقش شير، قرن 
,http:artquill.blogspot.com: (مأخذ

2017/4/1) 

. م 7ـ  6بافته مصري با نقش متقارن، قرن 
,www.metmuseum.com) مأخذ:

2017/4/1) 
 

ي
كل

 ش
تن

م
 

  
 

 ساختار موتيف
بيزانس: ساختار اصلي 

 .افتهي انتقالكامالً 
مصر: سـاختار اصـلي   

ولي كمـي   افتهي انتقال
 مختصر شده.
 

ري
شتا

 نو
تن

م
 

   

 جزئيات و تزئينات
بيزانس: كليـه نقـوش   
ــال   ــاني انتقـ ساسـ

و جزئيــات  شــده داده
 هم اضافه شده.

تـر  مصر: نقش سـاده 
 شده.

 
جد ول )5(- تركيب متقارن با محوریت مركزی 

عناصر اصلی: عنصر تصویری میانی)محوری( - نقوش قرینه سمت 
راست و چپ د ر نمونه ساسانی، د و بز کوهی د ر د و طرف نقش میانی 
د رخت قرار د ارند  و فرم پیرامونی نقوش و نحوه پیوستگی آنها به د لیل فقد ان 
وجود  شواهد  از این نمونه منسوج قابل تشخیص نیست. اگر ساختار کلی 
این نمونه تصویری را گیاه مرکزی و نقوش قرینه د ر سمت راست و چپ آن 
د ر نظر بگیریم، د ر حوزه مصر و بیزانس تنها این ترکیب بند ی کلی و فرم 
گیاه محوری وارد  متن پارچه ها شد ه اند . همچنین د ر نمونه های بیزانس و 
مصر تصاویر یا متن های بیشتری به فرم کلی برگرفته از نمونه ساسانی اضافه 
شد ه اند  و با حفظ کلیت فرم اصلی، طرح و روایت جد ید ی را خلق کرد ه اند .

جد ول  )6(- تركيب بند ی شکار 
عناصر اصلی: شکارچی - حيواِن شکار

از این موضوع نمونه ای از منسوجات ساسانی برجای نماند ه است؛ ولی 
با توجه به نقشی که بر روی یک بشقاب وجود  د ارد ، می توان فرم محیطی 
کلی را مد ور د ر نظر گرفت. با توجه به د یاگرام، اجزای سازند ه این نمونه 
ساسانی را شکارچی سوار بر اسب و حیوانات شکار تشکیل می د هند . این 

جد ول 4- تحليل روابط متنی تركيب بند ی د وتایی متقارن.

ساختار اصلی به طور کامل توسط هنرمند ان هر د و حوزه د یگر وارد  نقوش 
منسوجات آنها گشته است. پارچه مصری عالوه بر ترکیب بند ی کلی، د ر 
نحوه قرارگیری نقش مایه های اصلی و ارتباط آنها شباهت چشم گیری با 
نمونه ساسانی نشان می د هد . به غیر از عناصر اصلی ذکرشد ه د ر نمونه 
ساسانی، فرم حیوان های شکاری سگ یا پرند ه از عناصری هستند  که 
علیرغم عد م وجود  د ر نمونه های ساسانی، د ر سایر مناطق توسط هنرمند  
)خوانند ه( به متن وارد  شد ه است. این نقش خاص تنها د ر برخی نقوش 
مانند  صحنه شکار طاق بستان و حضور مالزمان د ر کنار شاه قابل مشاهد ه 

است. 
جد ول )7(- روایت پرد ازی

بشقاب  حاشیه  د ر  مد الیون  به  شبیه  )فرمی  مد الیون  اصلی:  عناصر 
)چهار  فرعی  روایات  پاد شاه(-  )نقش  اصلی  -   عناصرتصویری  ساسانی( 

رامشگر و د و شیر(
د ر این نمونه از طرح روایی روی فلز د وره ساسانی با توجه به د یاگرام 
طراحی شد ه از طرح اصلی، با وجود  قرار گیری روایت بر روی مسیری مد ور، 
عناصر تصویری با هم قرینه و د ارای تعد اد  مساوی هستند . مبنای انتخاب این 
گروه از نمونه ها، اشاره به یک موضوع د استانی د ر قالب نقش مایه بود ه است. 

خوانش بینامتنی تد اوم نقوش ساسانی د ر منسوجات بیزانس و مصر د ر 
د وران پساساسانی )سد ه های 7-10م.(
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جد ول 5- روابط متنی تركيب بند ی متقارن با محوریت مركزی.

جد ول 6- تحليل روابط متنی تركيب بند ی شکار.

 مصر بيزانس ساساني 
نحوه انتقال متن 

 از ساساني

ري
وي

تص
ن 

مت
 

   

 بندي كلي تركيب
بيزانس: شباهت 

 بندي در تركيب
مصر: شباهت در 

 بندي تركيب

 
 .جام نقره، دوران ساساني

 )222 ،8-7. ج، 1394(پوپ،  مأخذ:
ابريشم بيزانس با نقش سواران متقابل، قرن 

 )228 ،1390مأخذ: (گريشمن،  .م 8

  شيران در دو سوي درخت مقدس، قرن
مأخذ:  .م 7-8

)www.metmuseum.com, 2017/4/1( 
 

ي
كل

 ش
تن

م
 

  
 

 ساختار موتيف
بيزانس: سـاختار  
ــامالً   ــلي كـ اصـ

 .افتهي انتقال
مصــر: ســاختار  
ــامالً   ــلي كـ اصـ

 .افتهي انتقال
 

ري
شتا

 نو
تن

م
 

   

 جزئيات و تزئينات
كليـــه بيـــزانس:

ــوش ــاني  نق ساس
و  شده دادهانتقال 

جزئيات هم اضافه 
 شده.

مصر: كليه نقـوش  
ــاني  ساســــــ

شـده و    داده  انتقال
ــم  ــات هـ جزئيـ

 شده.  اضافه

 

 ًحَُ اًتقال هصز تیشاًس ساساًی 
 هتي اس ساساًی

زی
صَی
ي ت
هت

 

   

 کلی تٌدی تزکیة
تیشاًس: شثاّت در 

 تٌدی تزکیة
هصز: شثاّت در 

 تٌدی تزکیة

تشقاب ًقزُ، شاپَر دٍم ساساًی در حال شکار،  
 (042، 8-7. ج، 4994. هأخذ: )پَج، م 4قزى 

 .م 7اتزیشن تیشاًس تا ًقش شکار، قزى 
 (092 ،4992)گزیشوي، هأخذ: 

 .م 6-4 تافتِ هصزی تا ًقش شکار، قزى
   )www.fliker.com, 2017/4/1(هأخذ: 

لی
شک
ي 
هت

 

   

 ساختار هَتیف
تیشاًس: سااختار الالی   

 .افتِی اًتقالکاهالً 
هصااز: ساااختار الاالی  

 .افتِی اًتقال
 

ری
شتا
ي ًَ
هت

 

   

 جشئیات ٍ تشئیٌات
 

تیااشاًس: کلیااِ ًقااَ   
ُ  دادُساساًی اًتقال   شاد

 ٍ جشئیات ّن اضافِ شدُ.
هصز: کلیِ ًقَ  ساساًی 

 .شدُ دادُاًتقال 
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این نمونه ها د ر مصر بیشتر از د یگر مناطق د ید ه می شود . د ر نمونه مورد  
بررسی ساسانی، پاد شاه به عنوان نقش اصلی تصویر با قرارگیری د ر باالی 
طرح و با ابعاد ی بزرگ تر از سایر نقوش د ر مرکز توجه قرار د ارد . د ر نمونه 
مصری هنرمند  این ترکیب را به کار برد ه؛ اما برای تآکید  بر عنصر تصویری 
اصلی، آن را د ر د اخل مد الیونی کوچک تر و د ر مرکز مد الیون اصلی قرار د اد ه 
است. اما د ر نمونه بیزانس د ارای تنها د و عنصر تصویری د ر ترکیب خود ، هر 

د و عنصر به صورت متقابل و با ابعاد  مشابه د ر مجاورت هم قرار گرفته و هاله 
نور آنها احتماالًً اشاره به جایگاه برابرشان د ارد . به طورکلی به نظر می رسد  د ر 
این مد ل طرح های د استانی، به د لیل وجود  زمینه های د استانی و روایی د ر 
هر منطقه، هنرمند  متون بیشتری را وارد  متن طرح اصلی از د وره ساسانی 
کرد ه و نقوش نسبتاً متفاوت تری را ایجاد  کرد ه است. د ر واقع د ر این نمونه، 
شاخصه های مختص به هر منطقه د ر نقوش پارچه های آنها نمایان تر است.

جد ول 7- تحليل روابط متنی تركيب بند ی روایت پرد ازی.

 مصر بيزانس ساساني 
 نحوه انتقال

 متن از ساساني

ري
وي

تص
ن 

مت
 

   

 بندي كلي تركيب
بيزانس: شباهت 

 بندي در تركيب
مصر: شباهت در 

 بندي تركيب

 
 .بشقاب با نقش بهرام گور و رامشگران

 )208، 8-7. ج، 1394(پوپ، . مأخذ: پساساساني
 .م 9-8 ابريشم بيزانس با نقش روايي مذهبي، قرن

 (Hedayat Munroe, 2012)مأخذ: 
  .م 7بافته مصري با نقش روايي درون مداليون، قرن 

,www.metmuseum.comمأخذ:  2017/4/1() 
 

ي
كل

 ش
تن

م
 

   

 ساختار موتيف
بيـزانس: سـاختار   

 افتهي انتقالاصلي 
و ســاختار داخــل 
ــر   ــداليون تغيي م

 كرده.
مصــر: ســاختار  

 .افتهي انتقالاصلي 
 

ري
شتا

 نو
تن

م
 

   

 ناتيو تزئ اتيجزئ
بيزانس: در تعـداد  
و چيدمان نقـوش  
داخلــي مــداليون 

 تفاوت دارد.
ــاختار و  ــر: س مص
ــابه  ــدمان مش چي

 باشد.  مي

 

نتيجه
بر اساس بررسی های انجام شد ه، فرم های تصویری نقوش ساسانی از 
یک ساختار مشخص و قابل د رک برخورد ار بود ه و همچنین قابلیت تکرار 
و تعمیم پذیری را د اشته اند  که این ویژگی موجب سهولت د ر گسترش و 
پذیرش نقوش ساسانی د ر سایر مناطق می شد ه است. همچنین بر مبانی 
تعریف متن د ر اند یشه بارت، اگر نمونه های تصویری از منسوجات هر د وره 
)به عنوان  بگیریم، هنرمند ان سایر مناطق  نظر  به عنوان یک متن د ر  را 
خوانند ه متن( می توانستند  از این ساختار کلی استفاد ه کرد ه و با توجه به 
برد اشت های خود  از این تصاویر و ترکیب آن با متن های موجود  د ر مناطق 
خود  تصاویر جد ید ی را خلق کنند . به همین د لیل است که حتی با وجود  
تأثیرپذیری از یک نقش مشترک از د وره ساسانی، طرح ایجاد  شد ه د ر حوزه 
بیزانس و مصر قابل تشخیص بود ه و ویژگی های خاص آن منطقه را نشان 

می د هد . مقایسه نهایی میزان و شیوه ورود  متن ساسانی به نقوش منسوجات 
د یگر مناطق نشان می د هد  که شیوه پذیرش نقوش ثابت د ر هر منطقه 
متفاوت است. مصر بیشتر از بیزانس ویژگی های شاخص خود  را حفظ کرد ه  
و د لیل آن را باید  د ر سابقه د یرینه صنعت نساجی د ر این منطقه و زمینه 
غنی متون فرهنگی، مذهبی و اساطیری د انست؛ زیرا توجه به پیش متن های 
منطقه امکان انتخاب های بیشتری برای جایگزینی نقوش د ر ساختار اصلی 
د اشته است. د ر پایان می توان گفت که غنای بیشتر پیشینه فرهنگی و 
پیش متن های یک منطقه عاملی برای مواجهه آزاد انه تر و آگاهانه تر د ر 
هنگام روبه روشد ن با هر متن جد ید  را فراهم می آورد  و نتیجه نهایی را از 
یک تقلید  صرف به سمت ایجاد  اثری جد ید  و د ارای شبکه متنی ساختارمند  
و د ارای ویژگی های یکتا پیش می برد . د ر پژوهش حاضر نقوش تنها از لحاظ 

خوانش بینامتنی تد اوم نقوش ساسانی د ر منسوجات بیزانس و مصر د ر 
د وران پساساسانی )سد ه های 7-10م.(
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بصری مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند  و با د ر نظرگرفتن آنها به عنوان 
متن، تالش شد ه تا پژوهش نگاهی متمایز از صرف تأثیر و تأثر مناطق 

مختلف را د نبال نماید . این رویکرد  قابلیت بکارگیری برای واکاوی تحوالت 
منسوجات و حتی طراحی پوشاک ایران د ر اد وار گوناگون را د اراست. 

پی نوشت ها
1. Dionysus.  2. Ariadne
3. Adonis.  4. Aphrodite.
5. www.fliker.com, retrieved: Aug 2017.
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After the collapse of the Sassanid dynasty, their textiles' 
designs were still accepted and repeated among other regions. 
Sometimes, it isn't easy to distinguish the samples of each 
part. However, there are still some aspects in each place's 
designs that are helpful to determine the motifs of each 
region from the Sassanid. This study's issue is to observe the 
significant similarities in the Byzantine and Egyptian textiles' 
patterns with the Sassanid samples. It is noteworthy that in 
this period - from about the seventh to the tenth century 
AD - the Sassanid dynasty had disappeared. However, their 
pictorial designs were still on other lands' textiles, including 
the areas studied in this article. The purpose is to study the 
intertextual relations and structural analysis of Sassanid, 
Byzantine, and Egyptian textile patterns and to explore the 
reasons for some differences between them in using the 
Sassanid patterns as an identical element in their fabrics. 
The results lead to find the significant factors of stability 
and acceptance of a template in terms of visual style and 
structure and applying outcomes in creating new designs. In 
this respect, the intertextual approach and Roland Barthes' 
theories have been used. Thus, by considering Sassanid 
motifs as a text, it is tried to study and analyze how they 
are placed in other regions' text. In the designed tables, the 
selected samples of each area are structurally examined and 
analyzed in six thematic subjects and different compositions: 
single birds in a medallion, single animals in the medallion, 
symmetrical double composition, symmetrical composition 
with a central motif, hunting, and narration. This division 
is based on the majority of repetitions of a subject among 
the prototypes of three geographical and historical areas, as 
well as its generalizability in all of them. The 'form text' and 
the 'written text' are obtained and presented in the tables by 
designing a diagram based on the fabric pattern’s structure.
Since the samples belonging to the Sassanid period are 
considered as "proto-text" in this study, their compositional 
structure is extracted in the first column of the tables and 

used as a basis for analyzing samples for other areas. The 
results show that different regions have different perceptions 
of the same "text" based on their previous knowledge and 
"proto-texts". Also, in the reproduction stage of the design, 
they create a new "opus" in which, despite the similarity to 
the prototype, traces of features and symbols derived from 
their own regional identity. Comparing to Byzantine, Egypt 
has retained most of its outstanding features, which can be 
attributed to its long history in the textile industry, as well as 
a rich background of cultural, religious, and mythological 
texts, which allowed them to have more choices in replacing 
the designs in a new structure. With the more affluent cultural 
background of a region, the result is not mere imitation. 
It moves towards creating an original artwork involving a 
structured text network.
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