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 چکیده
از  یادر بختش عمتده یعباست یبا خالفتت ستن یفاطم ۀعیدوران کارزار خالفت ش یچهارم تا ششم هجر یهاسده

. کردنتدیاز منسوجات استتااده مت یاطور گستردهبه گریکدیبا  یاسیتقابل س یدو برا نیبود. ا یاسالم یهانیسرزم
استت و پرستش  یبر منسوجات فاطم انیبا عباس انیفاطم یاسیرقابت س ریتأث ۀانیگرانهیزم لیپژوهش تحل نیهدف ا

 نیتبتر ا هیتبتا تک یتیگرانهیاست. چهارچوب زم یبر منسوجات فاطم یاسیس یهارقابت نیاثر ا یآن چگونگ یاصل
نقتش  لیتتحل یرا بترا نهیزم رد،یگ یجامعه شکل م یخیاست که در بستر تار یاجتماع یمحصول یکه اثر هنر هینظر

 ۀپتژوهش از ماالعت نیتنگتار  ا ی. براسازد یآن دوره فراهم م یاسیت س یخیبافت تار ررقابت د نیمنسوجات در ا
 جیاستااده شده است. بر اساس نتا ینظر قاتیتحق هیبر پا یلیت تحل یایها و از رو  توصداده یگردآور یبرا یاسناد

نخستت خالفتت  ۀ: دورگرفتیا دربرمسه دوره ر انیبا عباس انیفاطم یاسیپژوهش نقش منسوجات در رقابت س نیا
 نینقتش نمتاد یخالفتت فتاطم تیو تثب قایدر شمال آفر یکارگزاران عباس یکه در آن، منسوجات در سرنگون یفاطم

 نیدر سترزم یاسیناوذ س یمصر که در آن، از منسوجات برا یو تسلط بر صنعت نساج انیداشت. دوران شکوه فاطم
 ،یو ختارج یداخلت یهتا که در آن، به علت بحتران یخالفت فاطم یانیدوران پا و سرانجام شدیاستااده م انیعباس

 بود. انیبا عباس یاسیروابط س یبرقرار یبرا یمنسوجات ابزار
 

 .یمنسوجات عباس ،یمنسوجات فاطم ،یهنر اسالم ،یاسیرقابت س: هاکلیدواژه
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Abstract 

The fourth to sixth centuries AH marked the concurrent ruling of the Fatimid Shiite 

caliphate and the Sunni Abbasid caliphate in a vast stretch of the Islamic territory. 

The two caliphates extensively used textiles as a means of political confrontation. This 

study aims to conduct a contextual analysis of the impact of the Fatimid political 

rivalry with the Abbasids on Fatimid textiles. Accordingly, the main question is how 

these political rivalries influenced the Fatimid textiles. The contextualism framework, 

informed by the theory that a work of art is a social product shaped in the historical 

context of society, lays the ground for exploring the role of textiles in this rivalry 

within the historical-political context of that period. In this research, a document 

analysis method has been adopted for data collection along with a descriptive-

analytical method that draws on the theoretical research. According to the findings, 

the role of textiles in the Fatimid political rivalry with the Abbasids covers three 

periods: the first one is the Fatimid Caliphate, in which textiles played a symbolic 

role in overthrowing the Abbasid agents in North Africa and establishing the Fatimid 

Caliphate. The second is the golden age of the Fatimid period and the domination of 

the Egyptian textile industry, when textiles were exploited for political lobby in the 

Abbasid land. The third one is the last years of Fatimid caliphate, in which, due to 

internal and external crises, textiles served as means of establishing political relations 

with the Abbasids. 
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 مقدمه

بتیش از ق( 616تت111ق( و خالفت سنی عباسی )167ت117) رقابت سیاسی میان خالفت شیعۀ فاطمی
دو سده ابعاد گستردۀ نظامی، فرهنگی و سیاسی داشت و دو طرف ابزارهای گوناگون بر ضد یکدیگر به کتار 

ها گرفته ها و خیمهرچمگرفت؛ از پهای هنری که منسوجات را نیز دربرمیمی بردند. از جمله آثار و فعالیت
هایی از قدرت سیاسی فاطمیان و عباسیان بتود. بتا ها و لباس خایبان مساجد همه نمادتا پوشاک و خلعت

توان تأثیر رقابت چگونه میشود که ، این پرسش مارح میتوجه به اهمیت منسوجات در این رقابت سیاسی
های تتاریخی ایتن بستر تاریخی آن تحلیل کرد؟ دادهفاطمیان با عباسیان را بر منسوجات فاطمی در سیاسی 

ها با عباسیان وجود کند که ارتباط مستقیمی میان منسوجات فاطمی و رقابت سیاسی آنفرضیه را تقویت می
دهندۀ آن است. بنتابراین، هتدف های بخشی از منسوجات فاطمی نشانداشته است و رنگ، کیایت و کتیبه

های مهم تاریخ خالفتت ها در رویدادمنسوجات در آن رقابت و کاربرد آن این پژوهش تحلیل نقش سیاسی
های مختلف دربارۀ منسوجات فاطمیان، همچنان نقتش منستوجات در رغم انجام پژوهشفاطمی است. به

هتای تقابتل رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان مغاول مانده است. در راستای این هدف، نخست بته زمینته
پردازیم و سپس نقش منسوجات در این رقابت سیاستی، در قالتب سته طمیان و عباسیان میسیاسی میان فا

شتود تتا روزنتۀ جدیتدی بترای گرایتی تحلیتل متیدورۀ آغاز، اوج و افول خالفت فاطمی و با رویکرد زمینه
  گشوده شود.پژوهشگران تاریخ هنر و علوم انسانی 

 
 روش پژوهش و چهارچوب نظری

هتای آن از ماالعتۀ تحلیلی و بر پایتۀ تحقیقتات نظتری انجتام شتده و دادهت توصیای  این پژوهش با رو 
است. جامعۀ آماری این پژوهش منسوجات دورۀ اسنادی و بررسی آثار نساجی دورۀ فاطمی گردآوری شده 

یان مورد بر رقابت سیاستی فاطمیتان بتا عباست 17ها، گیرد. از میان آنهای جهان را دربرمیفاطمی در موزه
مورد به دوران پایانی  1مورد به دوران شکوه و  14داللت داشتند و یک مورد به دوران آغاز خالفت فاطمیان، 

کنتد و ها تحلیتل میجا که این پژوهش آثار هنری را در بستر تاریخی آنآن خالفت مربوط بوده است. از آن
رچوب نظری این پژوهش مناسب است؛ زیرا گرایی برای چهاهای سیاسی دارد، رویکرد زمینهتبع، ویژگیبه

بر اساس آن هر اثر هنری محصولی منارد و مجزا نیست که تنها حاصل نبتو  فتردی هنرمنتد باشتد؛ بلکته 
این چهتارچوب نظتری، هنتر را در  0ای است که برای آن تولید شده است.تر جامعهبخشی از بافت گسترده

                                                 
1. Sharon Dale, “Contextual Art History”, History of Art, Vol. 8, No. 3 (1989), 32. 
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گرایی، آثتار در چهتارچوب زمینته 0 کند.ذهبی آن بررسی میبافت و زمینۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و م
شان، نه جایگتاه هنتری مشخصتی ها و بسترهای پیدایشاند که خارج از زمینهتاریخی هنری اشیایی عمیقا  

در این پژوهش کیاتی، تحلیتل زمینته 2های زیباشناسانه برخوردارند.دارند و نه هویت معینی و نه از ویژگی
های شود که بازۀ زمانی سدهه بستر سیاسی منسوجات در رقابت فاطمیان با عباسیان محدود میگرایانه تنها ب

 گیرد.ق در جنوب اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا را در بر می6ت4
 

 پیشینۀ پژوهش

شتمار  9اند: ارنست کونتلهایی که در زمینه منسوجات فاطمی انجام شده، چند اثر پیشگامدرمیان پژوهش
ها برای بندی و فهرستی از این یافتهها را به ترتیب تاریخی ردهبسیاری از منسوجات مصر را ماالعه کرد و آن

های مصر در بخش هنرهای اسالمی و منسوجات اسالمی گورستانهای دولتی برلین تهیه کرد که با نام موزه
و کوشید تا به کمک منتابع مکتتوب، شتهرهای م انتشار یافت. ا1117در4هاهای کاخ ـ موزهمجموعۀ پارچه

های فاطمیتان را بته ها را معرفی کند. کونل پارچتهمهم تولید پارچه در مصر را شناسایی کرده و تولیدات آن
ترتیب تاریخ در سه بخش بررسی کرده است: بخش نخست: دورۀ آغاز خالفت فتاطمی تتا آغتاز خالفتت 

بخش سوم: از پایان خالفت مستنصر تا پایان خالفت فاطمی  مستنصر، بخش دوم: دورۀ خالفت مستنصر و
های دوران مستنصر در یک بختش جتدا دوران بلنتد گیرد. علت پرداختن او به پارچهق را دربرمی6در سدۀ 

های فتاطمی در دوران او حکومت او است که بیش از نیم قرن به درازا کشید و بخش چشتمگیری از پارچته
های فهرست پارچهفهرست دیگری را با نام  6م به کمک لوئیزا ِبلینگر1111در سال کونل  5تولید شده است.

برای موزۀ نساجی دانشگاه جورج واشینگتون تهیه کرد. در ایتن  7طراز تاریخدار: امویان، عباسیان، فاطمیان
بررستی کترد. ها را از دیتدگاه فنتی های تاریخی را بر عهده داشت و بلینگر تزئینات پارچتهاثر کونل بررسی

الله لدین  پارچه از این مجموعه به دوران فاطمیان تعلق دارد که آخرین آن به دوران خالفت حافظ 11تعداد 

                                                 
 .71(، 1114پور )تهران: مینوی خرد، ، ترجمۀ شهریار وقایشناسی هنردرآمدی بر روشالری اشنایدر ادمز، . 0

2. Jerrold Levinson, “Aesthetic Contextualism”, Postgraduate Journal of Aesthetics, Vol.4, No.3 (2007), 4. 
3. Ernst Kuhnel (1882-1964) 
4. Islamische Stoff aus Ägyptischen gräbern in der Islamischen Kunst Abteilung Und in der Stoffsamlung des 
schlossmuseumes 
5. Ernst Kuhnel, Islamische Stoff aus Ägyptischen gräbern in der Islamischen Kunst Abteilung Und in der Stoffsamlung des 
schlossmuseumes (Berlin: Herausgeben im Auftrage Generaldirektors der staatlichen museen, Verlag Ernst Wasmuth A. G, 
1927). 
6. Louisa Bellinger (1900-1968) 
7. Catalogue of dated Tiraz fabrics: Umayyad, Abbasid, Fatimid 
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  0شود.ق( مربوط می144ت 116)حتکت : 
شمار بسیاری از طرازهای اسالمی که تتا پتیش از آن ناشتناخته بودنتد، در متوزۀ  2با همت َگستُون ویه

ای با عنتوان م مقاله1111تنظیم و در مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفتند. او در سال هنرهای اسالمی قاهره 
های اسالمی در متوزۀ هنرهتای نوشت و در آن به بررسی پارچه 9«ها و طرازهای موزۀ عرب در قاهرهپارچه»

احتی کترد هایی طرتاریخی در پیش گرفت و جدول اسالمی قاهره پرداخت. در این اثر، او رویکردی کامال  
ها را در موزۀ هنرهای اسالمی و همچنین شهر محل و شمار آن های مربوط به هر سلسلهکه به روشنی پارچه

  4گیرد.های دوران فاطمیان را نیز دربرمیها پارچهبافت هر کدام را مشخص کرده است. این جدول
تر در أخر رویکردی تخصصیهای دورۀ تحصیالت تکمیلی و مقاالت علمی و پژوهشی متنامهدر پایان

تری بر اثر متقابل سیاست و نساجی در دوران فاطمی دارنتد: پیش گرفته شده که چهار پژوهش، تمرکز بیش
که نتایج آن  تاریخ منسوجات اسالمی تا زمان فتوحات مغولنامه دکتری رابرت برترم ِسرِجنت به نام ت پایان1

هایی استت م منتشر شد، از نخستین پژوهش1141تا  1141ای هدر سلسله مقاالتی با همین نام میان سال
بتار پتژوهش که در آن به بستر تاریخی و سیاسی منسوجات فاطمی پرداخته شده استت. او بترای نخستتین

بندی کرد و در بختش مصتر، زیرفصتلی را بته خویش را بر اساس ترتیب تاریخی و مناطق جغرافیایی فصل
های نساجی و انواع پارچته از جملته طتراز توجهی را دربارۀ کارگاهقابل فاطمیان اختصاص داد و اطالعات

عنوان نخستین خلیاه فاطمی که نام وزیر  را افتزون بتر ق( به116ت161نقل کرد. او از عزیز بالله )حکت : 
و به فرستادن کسوت ستپیدبافتۀ مصتر بترای کعبته از ستوی  5های طراز ثبت کرد یاد کردهنام خود بر پارچه

دهد چگونه فاطمیان از این امر نشان می 6ق( نیز اشاره کرده است116ت411اکم بامر الله فاطمی )حکت : ح
ترین مکان عبادی مستلمانان، رنتگ ستپید را ت کته جستند و در مقدسعنوان نمادی سیاسی بهره میهنر به

نامته م بتا پایتان1117ن در ستال ت آیرین ِای. بیرمَ 1 .شعارشان در برابر رنگ سیاه عباسی بود ت به کار بستند
بته زمینتۀ دربتاری طرازهتای های طـراز هنر و سیاست: تأثیر استفادۀ فاطمیان از پارچـها  با عنوان دکتری

های قتدرت و مشتروعیت خلاتای عنوان نشتانهها را بهها پرداخت و کوشید آنفاطمی و اهمیت سیاسی آن

                                                 
1. Ernst Kuhnel and Luisa Bellinger, Catalogue of dated Tiraz fabrics: Umayyad, Abbasid, Fatimid (Washington, D. C.: 
National Publishing Company, 1952). 
2. Gaston Wiet (1887-1971) 
3. Tissus et tapisseries du Musée Arabe du Caire 
4. Gaston Wiet, “Tissus et tapisseries du Musée Arabe du Caire”, Syria revue d'Art et d'archeologie, Tome 16 fascicule 3 
(1935): 278-290. 
5. Robert Bertram Serjeant, “Material for A History of Islamic Textiles up to the Mongol Conquest”. ARS ISLAMICA, Vol. 
XIII-XIV (1948): 110. 
6. Idem, 89. 
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های طتراز در بیرمن تأثیر استاادۀ سیاسی فاطمیان از پارچههای پایانی، شیعۀ فاطمی معرفی کند. در بخش
دهد که چگونه در سیسیل با انتقال طراز از جهان کند و نشان میهای مسیحی ت اروپایی را بررسی میپارچه

تت 1 0ای طرازها به ماهومی نمتادین تغییتر کترده استت.مسلمان به جهان مسیحی، در حقیقت ماهوم نشانه
بته کارکردهتای سیاستی،  ،«کارکردهتای طتراز در دورۀ فاطمیتان»  در مقالتۀ 1111در  پتورفریده طالب

داد که در کاربرد سیاسی، خلاای فتاطمی نتام پرداخت و شرح مذهبی، اقتصادی و هنری طرازهای فاطمی 
تت 4آوردنتد. و این گونه برای خود مشروعیت سیاسی به دستت متی 2نگاشتندهای طراز میخود را بر پارچه

بازتاب تشیع در طراحی نقو  منستوجات فاطمیتان »  در مقالۀ 1116فریناز فربود و ماه منیر سیاحی در 
دهد فاطمیان در قالب استااده از رنگ های شیعی منسوجات فاطمی پرداختند که نشان میبه ویژگی« مصر

  9ساید، به تقابل سیاسی با پوشش سیاه عباسیان پرداختند.
اند، جای پژوهشی متمرکز که به های سیاسی منسوجات فاطمی پرداختهبه زمینهها هرچند این پژوهش

رو، در ایتن مقالته از ایتننقش منسوجات در تقابل سیاسی فاطمیان با عباسیان بپردازد، خالی بوده است. از
 نگریم.ای نو به نقش سیاسی منسوجات در دوران فاطمی میزاویه

 
 وجات  های سیاسی استفاده از منسزمینه

شتان، راه بتر شتیعیان استماعیلی در پایان سدۀ سوم هجری و با ناتوانی عباسیان در تحقق شتعارهای علوی
ها شمال آفریقتا بتود؛ زیترا ترین مناقه برای فعالیت آنهموار شد تا جنبش خود را گستر  دهند و مناسب

یم شتده بتود و پایگتاه اغلبیتان این سرزمین در آن زمان میان چند گروه متخاصم سنی، شیعه و خارجی تقس
ق( در قیروان و رقاده در تونس امروزی، که آخرین سنگرگاه کارگزاران عباستی در افریقیته بتود، 116ت114)

ق(، امتام شتیعیان 111تت117این رو، عبیدالله مهدی )حکت : از 4کامل بر همۀ مناقه ناوذ نداشت. طوربه
پرداخت، یکی از داعیان کارکشتۀ خود به نام ابوعبدالله شیعی میاسماعیلی که مخایانه به مبارزه با عباسیان 

ثباتی افریقیه و مغرب بهتره جویتد و گتروه را به مناقه فرستاد تا مقدمات قیام را آماده کند. او توانست از بی
 5ها را به شکل سپاهی جنگجتو ستازمان دهتد.بسیاری از بربرهای ُکتامه را به کیش اسماعیلی در آوَرد و آن

                                                 
1. Irene A. Bierman, “Art and politics: The impact of Fatimid uses of Tiraz fabrics”, PhD diss., University of Chicago, 1980, 
116. 

 .61 (، 1111) 11، هنرهای زیباـ هنرهای تجسمی، «کارکردهای طراز در دورۀ فاطمیان»پور، فریده طالب .2
 .11 (، 1116) 4، مبانی نظری هنرهای تجسمی، «بازتاب مذهب تشیع در طراحی نقو  منسوجات فاطمیان مصر»منیر سیاحی، فریناز فربود و ماه .9

4. M. Jonathan Bloom, Arts of City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid Egypt and North Africa (Singapore: 
Yale University Press, in association with Institute of Ismaili Studies, 2007), 17. 

 .11ت14 (، 1111)تهران: فرزان روز، ای، ترجمۀ فریدون بدرههای اسالمی: تاریخ فاطمیان و منابع آنپژوهشی در یکی از امپراتوریُپل واکر،  .5
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زودی آن جماعتت شکستت نخستین اقدام او در کاربرد منسوجات برای اهداف سیاسی، نوشتن عبارت "به
مستتقیم  طورکته بته 0های قیام استماعیلیان بتودسورۀ قمر بر پرچم 41خورده و به جنگ پشت کنند" از آیۀ 

اللته ستوم، آخترین  یتاد عباسیان را هدف قرار داده بود. این امر واکنش شتدید اغلبیتان را در پتی داشتت. ز
های جواهرنشانی ها و پرچمحکمران اغلبی، برای جنگ با شورشیان اسماعیلی، از گنجینۀ اجداد  خلعت

ایتن تنهتا استتاادۀ  2هایی ندیتده بودنتد.به سرداران و افسران سپاهش داد که مردم تا به آن زمان چنان جامه
سماعیلیان نبود. از آنجا کته ابوعبداللته شتیعی توانستته بتود الله از منسوجات برای مقابله با اسیاسی زیاد  

هتای هتا خلعتتاللته بترای تغییتر نظتر آنبسیاری از شیوخ قبایل مناقه را به سوی خود جلب کند، زیاد  
ثمتر بتودن ایتن بتی 9ها را به ستود ختویش تغییتر دهتد.بهایی برای ایشان فرستاد تا مواضع سیاسی آنگران

جا که خلیاه برای حاظ سنگرگاه خود در شمال آفریقتا، خلعتت، را بسیار نگران کرد تا آناقدامات عباسیان 
هایی را از بغداد روانۀ رقاده پایتخت اغلبیان کرد؛ به این امید که اعتبتار سیاستی عباستیان را بته زره و پرچم

 5(.1)جدول  4مناقه بازگرداند
 ه،یقیدر افر یعیمقابله با ابوعبدالله ش یمنسوجات براو کارگزارانش از  انیعباس یاسیس ۀ( استااد1جدول 

 نعمانیقاض ۀنوشت افتتاح الدعوهبر اساس کتاب  ،یسوم هجر ۀسد یانیپا ۀده

                                                 
 .11 (، 1171الله جودکی )تهران: امیر کبیر، ، ترجمۀ حجتمتاریخ فاطمیان: ترجمۀ کتاب اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهعبدالله محمد صنهاجی، ابی .0

2. al-Qadi al-Nu’man, Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic Empire: an annotated English translation of 
al-Qad- al-Nu’man’s Iftitah al-Da’wa, trans. Hamid Haji (London: I. B Tauris in association with The Institute of Ismaili 
Studies, 2006), 148. 
3. Idem, 129, 136. 
4. Idem, 144. 

 .144ت174(، 1771)بیروت: موسسة االعلمی للمابوعات،  إفتتاح الدعوهنعمان، قاضی .5

یافت کننده نوع منسوجات اهدا کننده  در
 زیاد الله سوم آخرین حاکم اغلبی

 (117-117)حکت . 
های و پرچم جامه خلعت

 جواهر نشان
 سران دولت اغلبی

 ابراهیم بن حبشی، سردار اغلبی جامه خلعت اد الله سومزی
 هارون الاوبانی، سردار اغلبی جامه خلعت زیاد الله سوم

هارون الاوبانی، سردار اغلبی 
 معاصر زیاد الله سوم

زیاد الله الاوبانی، سردار اغلبی و برادر  جامه خلعت
 هارون الاوبانی

 شیوخ قبایل مناقه جامه خلعتابراهیم بن حبشی، سردار اغلبی 
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م عباسیان دیگر سود چندانی نداشت و سرانجام زیاد  الله سوم کاخ ختود در رقتاده را رهتا البته این اقدا
پس از این شهرهای شمال آفریقا یکی پس از دیگتری بته دستت  0ق به مصر گریخت.116کرد و در رجب 

متورد ق پیروزمندانه وارد رقاده شد و از سوی بزرگان شهر 117اسماعیلیان گشوده شد و عبیدالله مهدی در 
 2استقبال قرار گرفت و به عنوان نخستین خلیاه فاطمی به حکومت رسید.

ساز استاادۀ سیاستی ضد عباسیان بر منسوجات شورشیان اسماعیلی، زمینه نوشتن آیات و شعارهایی بر
تتر، هتای بیشفاطمیان از منسوجات در رقابت با عباسیان شد. اما عباسیان با بهره بتردن از منتابع و کارگتاه

های شتمال آفریقتا ها استااده کردند؛ هرچند با توجه به شدت بحرانها و بیرقتری از خلعتگسترده طوربه
ها ثمری نداشتت و استماعیلیان موفتق شتدند خالفتت گیر کارگزاران عباسی بود، این رویکرد آنکه گریبان

 فاطمی را بنیان نهند.
 

ات فواطمی در غاواز فتفوت    تأثیر رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان بر منسووج 

 فاطمی
تتر و نیتز ها به قدرت سیاسی، منابع متالی گستتردهبا تأسیس خالفت فاطمی در شمال آفریقا و دستیابی آن

هتای سیاستی بتا ها فراهم شد تتا از منستوجات بترای رقابتتکنترل مراکز تولید پوشاک این امکان برای آن
افرادی را به جرم پوشیدن لباس سیاه که شعار عباسیان »اقدام  تر بهره گیرند. مهدی در نخستینعباسیان بیش

هرچند عباسیان شمال آفریقا و سیسیل را از دست دادند؛ اما همچنتان دامنتۀ قتدرت  9«.بود به زندان افکند
های نساجی ایران، عتراق، ها با سلاه بر کارگاهتری نسبت به فاطمیان داشتند. آنسیاسی و اقتصادی گسترده

مصر در زمینۀ تولیدات نساجی برتری چشمگیری بر فاطمیان داشتند و کوشتیدند کته از ایتن برتتری  شام و
هتا در اعتبار کردن فاطمیان بهره گیرند و از مخالاان آنبرای گستر  ناوذ سیاسی خود در شمال آفریقا و بی

                                                 
1. Bloom, Arts of City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid Egypt and North Africa, 17-18. 
2. Idem, 19. 

 .41 (، 1116)تهران: علمی و فرهنگی، فاطمیان: از خشونت تا رواداری نگار ذیالبی،  .9

 اد الله سوممعاصر زی
زیاد الله الاوبانی، سردار اغلبی 
و برادر هارون الاوبانی معاصر 

 زیاده الله سوم

 شیوخ قبایل مناقه جامه خلعت

 المکتای بالله خلیاه عباسی
 ق(111ت111)حکت . 

جامه خلعت ، لباس رزم و 
 پرچم

 زیاد الله و مقامات حکومتش
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ی، برای هر کس که بر ثبات دوران نخست خالفت فاطمشمال آفریقا حمایت کردند. عباسیان در فضای بی
فرستادند. امری که حتی فاطمیان را تا مرز نابودی های سیاه میکرد منشور و خلعت و علمها شور  میآن

 0(.2پیش برد )جدول 
 یری شمال آفریقا از فاطمیانگسیاسی عباسیان از منسوجات برای بازپس ۀاستااد (1جدول

 
 
 
 
 
 
 

اسیان در شمال آفریقا بود و قدرت سیاسی فاطمیان را به چالش ها نمادی از ناوذ سیاسی عباین خلعت
هتا بته بازداشتت افتراد های دوران نخست تأسیس خالفت فتاطمی، آنثباتی و آشوببی کشید. به علتمی

تتری ضد عباسیان اقدامات سیاسی بیش کارگیری منسوجات برپو  اکتاا کردند و نتوانستند در زمینۀ بهسیاه
ق( صحنۀ قیام سیاه پوشان و 114ت111این رو، دوران خالفت مهدی و پسر  قائم )حکت : زانجام دهند. ا

های سیاه عباسی در سیسیل و افریقیه شد. اما بتا برقتراری ثبتات نستبی در زمتان خالفتت برافراشتن درفش
 هتای پایتدار وها، فاطمیان به تدریج موفق شدند سیاستتق( و سرکوب شور 141ت114منصور )حکت : 

چشمگیرتری دربارۀ منسوجات در پیش گیرند. هرچند شاید فاطمیان از همتان آغتاز از رنتگ ستاید بترای 
رسد در دوران منصور با تکیه بر این باور که شعار سیاه بردند، به نظر میپیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می

عنتوان شتعار رنگ ساید بته 2،بدعت عباسیان در اسالم است و باید به ساید، شعار راستین اسالم، بازگشت
های فاطمیان که سترزمین 9کرد.گوناگون جامۀ ساید به تن می رسمی فاطمیان تثبیت شد و او نیز در مراسم

تتر از منستوجات در رقابتت دانستند که برای استاادۀ بیشمغرب، افریقیه و سیسیل را در اختیار داشتند، می
یشرفته و پرشمار مصر دست یابند. بنابراین، از همان آغتاز حمتالت های پسیاسی با عباسیان باید به کارگاه

حاصتل بتود، امتا فرزنتد منصتور، ُمعتز )حکتت : خود را به مصر آغتاز کردنتد. هرچنتد ایتن حمتالت بتی

                                                 
ترجمتۀ ، تـاریخ کامـ  اثیر،؛ عزالدین علی ابن1/161ق(، 1111)بیروت: دار العربیه للکتاب،  البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغربعذاری، ابننکت :  .0

 .11/4171 (، 1177حمیدرضا آژیر )تهران: اساطیر، 
 .1/141 (، 1161، ترجمۀ علینقی منزوی )تهران: شرکت مؤلاان و مترجمان ایران، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیمابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، . 2
 . 61،تاریخ فاطمیان: ترجمۀ کتاب اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهمصنهاجی، . 9

یافت کننده نوع منسوجات عباسیخلیفه  یخ منطقه در  تار
 المقتدر بالله

)حکت : 
 ق(117ت111

رسمی و  ۀجام
های سیاه به پرچم

 عنوان خلعت

الله بن ُقرُهب   احمد بن زیاد
 از بازماندگان خاندان اغلبی

 ق 177 سیسیل

 المستکای بالله
)حکت : 

 ق(111ت111
 های سیاهپرچم

یک شورشی که ادعا داشت از 
 بنی عباس است

 ق 114 افریقیه
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های طراز مصر دست یابد. طرازی ق( موفق شد حتی پیش از فتح کامل مصر بر برخی از کارگاه161ت141
 0دهتدق و مکان مصر بر آن ثبت شده است، این امر را بته ختوبی نشتان متی111ل که نام معز را دارد و سا

ای به تبلیغات فرامرزی کیش اسماعیلی داشت و سازمان دعتوت را . همچنین او که توجه ویژه2 (1)تصویر 
را از سیارۀ خالفتت عباستی 9ق توسط یکی از داعیان، ُمولتان هند147بسیار گستر  داده بود، توانست در

در دورتترین نقاتۀ خالفتت  5های فاطمی که نام معز را بر ختود داشتت،و برای نخستین بار پرچم4آورددر
هتای برداری سیاسی فاطمیان از منستوجات در داختل سترزمینکه سرآغازی بر بهره 6عباسی برافراشته شد
 خالفت عباسی بود. 

 
 
 
 
 
 

 
 یشم سرخ که عبارت شیعی "درود برخاندان او" را در بر دارد، مصر، سده چهارم هجری.( طراز دوران المعز از کتان ساید و با نوشتۀ ابر1تصویر

تتری دربتارۀ های مشخصها و تثبیت خالفت فاطمی در شمال آفریقا، سیاستبا فروکش کردن آشوب
عنوان شعار رسمی فاطمیتان در کاربرد منسوجات برای رقابت با عباسیان در پیش گرفته شد و رنگ ساید به

هتای طتراز در مصتر دستت رابر شعار سیاه عباسی تثبیت شد. حتی فاطمیان توانستند بر بعضی از کارگتاهب
-بار پرچم فاطمی با نام خلیاه در سترزمینهای طراز ثبت کنند و برای نخستینو نام خود را بر پارچه 7یابند

 8های خالفت عباسی برافراشته شد.
 

                                                 
 .71، فاطمیان: از خشونت تا رواداری. ذیالبی، 0
 https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/tiraz-textile-with-red-inscription-akm670( AKM670)موزۀ آقا خان: . 2
 بخشی از کشور پاکستان. .9

4. Farhad Daftary, “The Ismaili Da'wa outside the Fatimid Dawla” in L’Egypte Fatimide: son art et son histoire, ed. Marianne 
Barrucand (Paris: Press de L universite de Paris-Sorbonne, 1999), 33. 
5. Heinz Halm, The Empire of Mahdi: the rise of Fatimids, trans. Michael Bonnar (Leiden: Brill,1996), 389. 

 ق خابۀ فاطمی در آن دیار برقرار بود.111ود غزنوی به مولتان در سال تا حملۀ سلاان محم .6
 .71، فاطمیان: از خشونت تا رواداریذیالبی،  7

8. Daftary, “The Ismaili Da'wa outside the Fatimid Dawla”, 33. 
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ن بر منسووجات فواطمی در دوران شوکوه    تأثیر رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیا

 فتفت فاطمی

هتای نستاجی پترآوازۀ آن های تجاری و کارگتاهق و تسلط فاطمیان بر راه111با فتح مصر به دست معز در 
سرزمین فصل نوینی در کاربرد سیاسی منسوجات در رقابت با عباسیان آغاز شتد. تثبیتت ارکتان سیاستی و 

یابی بر مصتر فتراهم ستاخت و معتز موفتق شتد تتا ا، زمینه را برای دستاقتصادی فاطمیان در شمال آفریق
تری بر ضد عباسیان بته کتارگیرد و بستترهای نتوینی بترای استتاادۀ سیاستی منسوجات را در ساح گسترده

بار ستازمان منسوجات پدید آورد؛ تا جایی که این امر نقش کلیدی در فتح مصر بازی کرد. او برای نخستین
ی پر رنگ کردن نقش سیاسی منسوجات در رقابت با عباسیان بته کتار گرفتت و پتیش از آنکته دعوت را برا

های فاطمی را میان داعیان پخش کرد و دستور داد سردار خود، جوهر ِصِقلی را مامور فتح مصر کند، پرچم
ها بیاموزند که در اند، پخش کنند و به آنها را میان مردم مصر و کسانی که دعوت اسماعیلی را پذیرفتهتا آن

بنتابراین، مصتر  0هایشان را به نشانۀ حمایت آشکار کنند.هنگام ورود سپاهیان فاطمی به مصر، مردم پرچم
به آسانی و با همکاری مردم و بزرگان آن دیار فتح شتد و جتوهر پتس از چنتد برختورد نظتامی محتدود بتا 

ق پیروزمندانته وارد فستااط 111شتعبان  ق( که هوادار عباسیان بودنتد، در111ت111سپاهیان اخشیدی )
هتا آویتزان های فاطمی را که نام معز را بر خود داشت، بر سردر خانهکه بسیاری از مردم پرچمشد؛ درحالی

  9(.1)تصویر   2کرده بودند
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ۀ چهارم هجری( طراز دوران معز از کتان ساید و با نوشتۀ ابریشم که نام معز را بر خود دارد، مصر، سد1تصویر 

                                                 
 .71، فاطمیان: از خشونت تا رواداریذیالبی،  .0
احیـاء التـرا   )قاهره: وزاره االوقتاف. المجلتس االعلتی للشتئون االستالمیه. لجنتةخبار االئمة الفاطمیین الخلفاء اتعاظ الحنفاء باحمد بن علی مقریزی، . ا2

 .0/001(، 0116، االسالمی
  oaks.org/resources/textiles/catalogue/BZ.1933.14https://www.d( BZ.1933.14)موزۀ دامبارُتون ُاوکس:  .9

https://www.doaks.org/resources/textiles/catalogue/BZ.1933.14


 204 ۀشمار                                                تاریخ و فرهنگ                                                                       211

 0فاطمیان پس از تسلط بر مصر مردم را از پوشش سیاه نهی کردند و اذان را به شیوۀ شیعیان تغییر دادند.
ترین تولیدکنندگان ترین و بزرگو ابوصیر از مهم مصر فاطمی با داشتن شهرهای مهمی چون َتتّنیس، ِدمیاط

سبب برتری فاطمیان بر عباسیان در صنعت نساجی پارچه و لباس در زمان خویش بود. بنابراین، فتح مصر 
داد از یتک شد. کشاورزی پیشرفته و مسیرهای تجاری آن که سه قارۀ آسیا، افریقا و اروپا را به هم پیوند متی

ستاخت؛ از ایتن سو و تهیۀ مواد اولیه از سوی دیگر امکان صادرات و واردات انواع منسوجات را فراهم متی
س، نخستین وزیر فاطمی، مالیات سنگینی بر طتراز بستت و کتارگران را بته کتار ستخت  رو، یعقوب بن ِکِلّ

های نساجی مصتر بته دستت آوردنتد کته بترای در نتیجه، فاطمیان درآمدهای هنگاتی از کارگاه 2واداشت.
رگی رقابت با عباسیان به آن نیاز داشتند. معز اندکی پس از فتح مصر، به تقلید از عباسیان خزانة الکسوات بز

های تابستانی و زمستانی مورد نیتاز ها و جامهای داشت و خلعتهای گستردهرا در کاخش بنا کرد که بخش
 4(.1)تصویر  9کرددستگاه خالفت فاطمی را تأمین می

 
 
 
 
را بر خود دارد، مصر، سدۀ  «صلوات الله علیه و علی آبائه الااهرین»( طراز فاطمی از کتان ساید و با نوشتۀ ابریشم که عبارت شیعی 1تصویر 

 چهارم هجری.

هتا از در دوران تسلط معز بر مصر، خالفت عباسی رو به افول گذاشت و همین امر استاادۀ سیاستی آن
مذهب ایرانی منسوجات بر ضد فاطمیان را به گونۀ چشمگیری کاهش داد؛ زیرا از چندی پیش سلسلۀ شیعه

ود درآورده و قدرت سیاسی خلاتای عباستی را بستیار محتدود ق( بغداد را در سیارۀ خ441ت111بویه )آل
ای از سادات و شیعیان در موکب خلیاه از پوشتیدن جامتۀ ستیاه ختوداری کرده بود. با ضعف عباسیان عده

کردند. محمد بن عمر بن یحیی علوی معروف به شریف ابوالحسن علوی کوفی، پیشوای طالبیان در بغتداد 
کته در عمتل یتک پیتروزی  5ق( جامۀ ساید به تن کرد164ت114مایع )حکت : برای نخستین بار در سرای 

سیاسی برای فاطمیان در دربار عباسیان بود. از دست رفتن مصر، مرکز مهم نساجی عباسیان، نیز تولیتدات 
                                                 

 .114ت111 (،1146اللهی )تبریز: روزنامۀ مهد آزادی، ، ترجمۀ محّمد آیتهای شیعه در تاریخامیرمؤمنان و آذربایجان و دولتمحمدجواد مغنیه، . 0
 . 1/111(، 1111)لیدن: بریل،  صورة االرضحوقل، ابوالقاسم ابن .2
-مقریزی، ترجمۀ پرویز اتابکی و محمدرضا عاایی)مشهد: بنیاد پژوهشها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، علی مقریزی حمد بن. ا9

 .4/912 (، 0917های اسالمی، 
 ( T001. )موزۀ هنر اسالمی ُمَنستیر:4

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;tn;Mus01_B;50;en&pageT=N 
ن صابی،  .5  . 11 (، 1116ترجمۀ محمدرضا شایعی کدکنی )تهران: کارنامه، های ایرانی در نظام خالفت اسالمی، رسوم دارالخالفه: نقش آیینهالل بن ُمحسِّ
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نساجی عباسی را از نظر کیای و کمی کاهش داد؛ همچنین عباسیان مجبور شدند تتا بترای تتامین مختارج 
 0های خود را باروشندق، بخشی از پوشاک کاخ161ها از شمال عراق در یان و بیرون راندن آنجنگ با روم

تر کرد؛ بلکه بعضی از این منسوجات تاریخی مهتم چتون ها را در زمینۀ منسوجات تنگتنها دست آنکه نه
اقتدام سیاستی  تنهتا 2های فتاطمی درآورد.ردای خز سیاه هارون الرشید، خلیاه مشهور عباسی، سر از کاخ

یعلی هاشمی شان به نام شریف ابوالقاسم بن ابیعباسیان در زمینۀ منسوجات، حمایت از یکی از طرفداران
ق قیام کرد و جامۀ سیاه عباستی بته 111در دمشق بود که چندی پس از ورود سپاهیان فاطمی به دمشق در 

 9عباسی خواند. تن کرد و خابه به نام مایع
هتایی را در پتی داشتت؛ امتا در زمتان خالفتت عز برای فتح شام و حجاز موفقیتهای مهرچند تال 

ق( بود که قدرت فاطمیان در شام و حجاز تثبیت شد و اثر مهمی بر نقش 116ت161فرزند  عزیز )حکت : 
تتری چتون سیاسی منسوجات در رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان گذاشت. فاطمیان در ستاوح گستترده

ضد عباسیان استااده کردند و حتی رنگ ستاید  های مذهبی ت سیاسی نیز از منسوجات برمینهدیپلماسی و ز
 4(4های اسالمی تبدیل کردنتد )تصتویر را فراتر از شعار خود به نماد سیاسی سادات و شیعیان در سرزمین

ه را ستبب شتد. بویتها بود. تسلط بر شام، رویارویی دو قدرت شیعۀ فاطمی و آلکه پیروزی بزرگی برای آن
بویه از بغداد به شتام آمتد تتا بته نتام طتائع ین، سردار آلالبتک زمان با تثبیت قدرت فاطمیان در دمشق،هم

ق متوقتف 167ق( بر شام حکومت کند. اما سپاهیان فاطمی پیشروی وی را در 111ت164عباسی )حکت : 
های فاطمی )تصویر رفت و با دادن خلعتبویه بهره گتر شدن به آلعزیز از این فرصت برای نزدیک 5کردند.

با دادن خلعت  7به البتکین و افسر ارشد او علی بن اسحاق بن ابراهیم، او را به حکومت دمشق برگزید. 6 (1
وگوهتای دیپلماتیتک بتا تنها یکی از کارگزاران عباسی را زیر پترچم فتاطمی آورد بلکته بتاب گاتبه وی نه

تتر شتدن ایتن دو دولتت شتیعه بته که به نزدیک 8ق( نیز گشوده شد117ت111عضدالدوله دیلمی )حکت : 

                                                 
-شناسی: مقاالت سیاست، مدیریت و روابط بینرانمجموعه مقاالت نخستین همایش ملی ای، در «بویه و فاطمیانروابط و مناسبات آل»حمدعلی چلونگر، . م0

 .111 (، 1111)تهران: بنیاد ایران شناسی،  المللی ایران
 .4/921مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی. 2
 .11/1117، تاریخ کام  اثیر،بن. ا9
  ( M.2002.1.30)موزۀ هنر لس آنجلس:  .4

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;EPM;us;Mus21;2;en&pageT=N  
 .11/1116، تاریخ کام  اثیر،ابن .5
 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448646( 31.106.63. )موزۀ متروُپولیتن: 6
 .111 (، 1164کوشش محمد مدرسی )زنجانی( )تهران: اطالعات، ، بهمجمع التواریخ سلطانیهحافظ ابرو و دیگران،  .7
پژوه و محمد مدرسی )زنجانی( ) دتقی دانشکوشش محم، بهجامع التواریخ: قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقانالله، رشیدالدین فضل. 8

 .11 (، 1111تهران: علمی و فرهنگی، 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;EPM;us;Mus21;2;en&pageT=N
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تری قترار گرفتنتد و تتنش میتان نتیجه، خلاای سنی عباسی در موقعیت سیاسی ضعیفیکدیگر انجامید. در
 خالفت فاطمی و عباسی به طور چشمگیری کاهش یافت.

 
 
 

 
را بر خود دارد. مصر، سده  صلوات الله علیه و علی ابائه الااهرین"ارت شیعی ". طراز دوران عزیز از کتان ساید و با نوشتۀ ابریشم که عب4شکل

 .چهارم هجری
 

 
 
 

 ( طراز دوران عزیز از کتان و با نوشتۀ ابریشم که عبارت شیعی "علی ولی الله" را بر خود دارد، مصر، سده چهارم هجری.1تصویر 

رسمیت شناخته شد، کسوت سیاه کعبه  س از آنکه خالفت فاطمی از سوی شهرهای مقدس حجاز بهپ
های سایدی را در مرزهای حرم حتی پرچم 0که از آن عباسیان بود؛ جای خود را به کسوت سپید فاطمی داد.

-های طائف، یمن و عراق به مکه متیتا تبلیغی سیاسی برای زائران و مسافرانی باشد که از جاده 2قرار دادند

ت مذهبی اه عاای برای فاطمیان در کاربرد منسوجات برای رقابت سیاسیآمدند. این امر پیروزی بزرگ و نق
ترین مکان عبادی و مذهبی مستلمانان جهتان در جامتۀ ستاید فاطمیتان سان، مقدسبا عباسیان بود. بدین

شتدند رو متیهای ساید فاطمی روبهرفتند، با پرچمدرآمده بود و زائران کعبه که از عراق عباسی به مکه می
 9(.6قش تبلیغاتی قدرتمندی برای فاطمیان داشت )تصویر  که ن

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .111 (، 1114کوشش مّحمد دبیرسیاقی )تهران: دانشگاه تهران، ، بهسفرنامۀ حکیم ناصرخسروناصرخسرو،  .0
 .1/111، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیمقدسی، . م2
 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/698580( 2015.796.2. )موزۀ متروُپولیتن: 9

 ی.های کوفی مربوط به دورۀ فاطمی، مصر، سده چهارم هجر( بخشی از یک پرچم ساید کتان با نوشته6تصویر 
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بردند، نتوانستند در برابر استاادۀ سیاسی فاطمیان از در این دورۀ خلاای عباسی که در ضعف به سر می
ای از ستادات و شتیعیان چتون سیدرضتی، بتزرگ خانتدان منسوجات، کاری از پیش ببرند و همچنان عتده

که از نظر سیاسی موفقیتی برای فاطمیان بته  0کردندسیاه، آشکارا جامۀ ساید به تن می علوی، به جای جامۀ
بویه بر عراق و ضعف خلاای عباستی ق( فرزند عزیز، از تسلط آل411ت116رفت. حاکم )حکت : شمار می

دیتاربکر، بهره برد و فعالیت داعیان در عراق و جنوب آناتولی را افزایش داد تا جتایی کته در منتاطقی چتون 
 4(7خابته بته نتام او خوانتده و از او منشتور و خلعتت )تصتویر  9و موصتل 2سنجار، جزیره، کوفه، مداین

 6(.1)جدول 5گرفتند
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                 
 .171، های ایرانی در نظام خالفت اسالمیرسوم دارالخالفه: نقش آیینصابی،  .0
 .14 (، 1166)تهران: موسسۀ ماالعات و تحقیقات فرهنگی، زبدة التواریخ علی بن محمد کاشانی،  .2
 کرد و در دورۀ خالفت حاکم فاطمی با فاطمیان بیعت کردند.م بر موصل حکمرانی میبنی ُعَقیل از پایان سده چهارم تا سده پنج 9
 (174441. )موزۀ هنرهای زیبای بُوستُون: 4

Nancy Pence Britton, A study of some early Islamic textiles in the Museum of fine arts Boston (Massachusetts: Museum of 
fine art Boston, 1938), 55. 
5. Paul E. Walker, Orations of the Fatimid Caliphs: Festival Sermons of the Ismaili Imams (London: I. B Tauris in association 
with The Institute of Ismaili Studies, 2009), 138. 

 . نکت : 6
Walker, Orations of the Fatimid Caliphs: Festival Sermons of the Ismaili Imams, 4; Abbas H. al-Hamdani, The Sira of al-
Mu’ayyad fi’d-Din ash-Shirazi (PhD diss., The University of London, 1950), 65. 

 تاریخ مناقه نوع خلعت دریافت کننده
ِقروا  بن المقد 

 ُعَقیلی
-قبای دبیقیه، پیراهن دبیقی ساید، دستار زرد، شلوار و کاش

 های سرخ
 موصل

م محر4
 ق471

نصرالدوله 
ابونصر احمد 

 بن مروان
 های َتتّنیس و ِدمیاطخلعت

َمیافارقین، دیار 
 بکر

های میان سال
 ق411تا471

  ان عباسیوالیبرای فاطمی های حاکم خلعت (1جدول
 

( طراز دوران حاکم از کتان ساید و با نوشتۀ ابریشم که عبارت شیعی" صلوات الله علیهما و علی ابائهما الااهرین" را در بر 7تصویر 
 دارد، مصر، سده پنجم هجری.
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ای را کته در میان متردم موصتل حاضتر شتد و خابته 0(1)تصویر  های فاطمیحاکم عقیلی با خلعت
ر خلاای عباسی تنش با فاطمیان کاهش بویه بهرچند در دوران تسلط آل 2حاکم برایش فرستاده بود، خواند.

یافته بود؛ اما خابه خواندن حاکمان شهرهای عراق با جامۀ ساید به نام خلاای فاطمی، خار بزرگی بترای 
بویه قروا  را سرکوب کردند و خلیاۀ عباسی قادر )حکت : شان بود. بنابراین، سپاهیان آلعباسیان و کارگزارن

های خود تحمتل کنتد، در وعیت سیاسی فاطمیان را در داخل سرزمینتوانست مشرکه نمیق( 411ت166
ق دستور داد سندی بسازند که در آن نسب علوی فاطمیان را انکار کنند و بزرگان را مجبور کرد تتا 471سال 

 9به آن گواهی دهند. این سند در منابر عراق خوانده شد.
 
 
 
 
 

 ابریشم که عبارت شیعی" علی ولی الله" را در بر دارد، مصر، سده پنجم هجری.( طراز فاطمی از کتان ساید و با نوشتۀ 1 تصویر
ضعف روزافتزون خلاتای عباستی و اقتدامات خلاتای پیشتین فتاطمی در گستتر  کتاربرد سیاستی 

ق( اجتازه داد تتا بترای رقابتت بتا عباستیان 417ت411ظاهر، هاتمین خلیاۀ فاطمی )حکت : منسوجات، به 
کار گیرد. بنابراین، در دوران خالفت او استتاادۀ نمتادین از منستوجات در نقاط به منسوجات را در دورترین

تنها در های ساید فاطمی که نهها و پرچمالمللی افزایش چشمگیری داشت. او برای تأمین خلعتعرصۀ بین
د و نگهداری و رفت، به نیروی کار، مراکز تولیای در خارج نیز به کار میداخل حکومت بلکه به طور فزاینده

را نیتز بترای تولیتد و  4رو، افزون بتر خزانتة الکستوات، خزانته بنتوداینتری نیاز داشت. ازسازماندهی بیش
-ها در کاخش تاسیس کرد که بیش از سه هزار ناتر در آن کتار متیو جامه 5(1ها )تصویر  نگهداری پرچم

 6کردند.
 

                                                 
 /https://collections.vam.ac.uk/item/O261821/woven-linen-silk( 1900-2104. )موزۀ ویکتوریا و آلبرت: 0

2. Walker, Orations of the Fatimid Caliphs: Festival Sermons of the Ismaili Imams, 138. 
 .4/019مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی. 9
علم و ادوات جنگی بود، بنا کرد. او بتیش از ها بود و خلیاه ظاهر این گنجینه را که مشتمل بر مقادیر زیادی پرجم، ها و علم. به نوشتۀ مقریزی، بنود همان بیرق4

همتان، ، انتد )مقریتزیگاتهمی« عصائب سلاانی»سه هزار صنعتگر ماهر در انواع صنایع را در آن جا به کار گرفته بود. او افزوده است که در روزگار وی، بنود را 
  (.71ت71 ، 1111ی مقدم، تهران: دانشگاه الزهراء، ، ترجمۀ ندا گلیجانکنوز الفاطمیین )گنجینۀ فاطمیان(محمدحسن، زکی؛ 4/945
 http://jameelcentre.ashmolean.org/object/EA1984.137( EA1984.137)موزۀ اشُمولین: . 5
 جا. همان، قریزی. م6
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رب، مصتر، شتام، حجتاز و ناتوذ آن در عتراق، ظتاهر نقتش پس از تثبیت شعار ساید فتاطمی در مغت
تر کرد. مراسم حج فرصتتی مناستب بترای المللی را برای رقابت با عباسیان پررنگمنسوجات در عرصۀ بین

هتا بتود، ق بر حجاج خراسان که حستنک وزیتر در ر س آن411رو، در سال اینعمل به این دیدگاه بود؛ از
همه، سلاان با این 0(؛11،11،17محمود غزنوی نیز خلعت فرستاد )تصویر   خلعت پوشانید و برای سلاان

هتا را در کنتار ها را برای قادر عباسی فرستاد که او را بسیار خشمگین کرد و دستور داد تتا آنمحمود خلعت
ارتباط و حسنک نیز بعدها به بهانۀ قبول خلعت از خلیاۀ فاطمی و  2های بغداد به آتش بکشندیکی از دروازه

با اسماعیلیان اعدام شد. ظاهر نتوانست سلاان محمود و خابتۀ خراستان را از آن ختود کنتد؛ امتا موضتع 
هایی مانند بلخ، سمرقند و مرو که از مراکتز اصتلی تشتیع در خراستان و آستیای میانته اسماعیلیان در شهر

 تقویت شد.  9بودند،
 

                                                 
 :17. منبع شکل 0

 Bernard O'Kane, "The Egyptian Art of the Tiraz in Fatimid Times", In The World of the Fatimids, Melikian-Chirvani, 
Assadullah Souren, ed (Toronto: Aga Khan Museum in association with The Institute of Ismaili Studies and Hirmer, 2018), 
184. 

 :11منبع شکل 
Britton, A study of some early Islamic textiles in the Museum of fine arts Boston, 57. 

پُولیتن: 11ع شکل منب  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448248 (11411641: )موزۀ مترُو
 11/1111، تاریخ کام  ثیر،ا. ابن2
 .414 (، 1161، ترجمه و تدوین یعقوب آژند )تهران: مولی، اسماعیلیانبرنارد لویس و دیگران، . 9

زمینه آبی.  پرچم فاطمی با نقش شیر، تزئینات و حاشیه ساید بر( 1 تصویر
 .هجری پنجم ۀسدمصر، 
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استااده خلعت عنوان از آن به عبارت شیعی "علی ولی الله" را در بر دارد و احتماال  ریشم دوزی شده که از کتاِن ابدوران الظاهر  طراز (01 تصویر

 .هجری پنجمسده  ،مصر  ت.اسشده می
 
 
 
 
 
 
را در بر  عبارت شیعی "علی ولی الله" و عبارت قرآنی "نصر من الله و فتح قریب"از کتاِن ابریشم دوزی شده که دوران الظاهر  طراز (00 تصویر

  .هجری پنجمسده  ،مصر  ت.اسشده استااده میخلعت عنوان از آن به دارد و احتماال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استااده خلعت عنوان از آن به عبارت شیعی "علی ولی الله" را در بر دارد و احتماال  از کتاِن ابریشم دوزی شده که دوران الظاهر  طراز (02 تصویر

 .هجری نجمپسده  ،مصر  ت.اسشده می
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هرچند فاطمیان توانستند با استااده از نقش نمادین پوشاک و منسوجات چهرۀ خود را بهبتود بخشتند و 
هتا را از هایی از قلمرو عباسی، شعار ساید خود را مشروعیت بخشند، اما توجه بته شترق آنحتی در بخش

گیتری از ایتن ریقیه و مغرب بتا بهترهمغرب غافل کرد. معز بن بادیس، حاکم ِزیری و کارگزار فاطمیان در اف
)تصتویر 0هتا برداشتتهتای طتراز و پترچمق( را از پارچه417ت417ق نام مستنصر)حکت : 411وضع در 

ق(، از راه قستانانیه بترای او استب، شمشتیر، منشتور، خلعتت و 467تت411. قائم عباسی )حکت : 2(11
ها را هنگامی به مسجد آوردند کته خابتۀ د و آنهای سیاه عباسی در آدینه رسیها فرستاد. گویند پرچمپرچم

های ستیاه عباستی را نشتانۀ قتدردانی خلیاته و نمتاد وحتدت شد؛ خایب پرچمدوم نماز آدینه خوانده می
های دیگر مغترب های ساید فاطمی به آتش کشیده شد و افریقیه و بخشمسلمانان سنی خواند. پس پرچم

  9برای همیشه از خالفت فاطمی جدا شد.
 
 
 
 
 
 
 
 

سده مصر، . با زمینۀ ساید و عبارت شیعی" علی و الی الله" و عبارت قرآنی"نصر من الله"مستنصر ( طراز کتان دورۀ 09 تصویر
 هجری. پنجم

ها افول دوباره شعار سیاه خود را در افریقیه و مغرب برقترار کردنتد و بتا سان، عباسیان پس از سالبدین
ها وارد کردند.چنتدی پتس از تغییتر ای سخت به اعتبار سیاسی آنی، ضربههای ساید فاطمسوزاندن پرچم

تر در شرق، فاطمیان را تهدید کرد. قائم عباسی که موفق شده بود مغترب را سیاسی در مغرب، تحولی بزرگ
بویته و های شیعه مصمم شد و دیگر سلاۀ آلپیش برای مقابله با حکومتازاز دست فاطمیان درآورد، بیش

ستای ؤالربویه استااده کرد و به توصیۀ رئیستابید. بنابراین، از ضعف آلهای فاطمیان را برنمیاندازیدست
سلمه، طغرل بیک سلجوقی را که سرداری سنی بود به بغتداد دعتوت کترد. مستنصتر فتاطمی کته خود ابن

                                                 
 .2/206، الفاطمیین الخلفاءاتعاظ الحنفاء باخبار االئمه مقریزی، . 0

2. O'Kane, "The Egyptian Art of the Tiraz in Fatimid Times", 186. 
 .11/1761، تاریخ کام  اثیر،ابن. 9
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فتتش، راه تهتاجم دید، برای نجات خالخالفت خود را هم از سوی شرق و هم از سوی غرب در تهدید می
الدین شیرازی، داعی ایرانی، را که بر اوضاع ایران ق مؤید فی441به بغداد را انتخاب کرد. بنابراین، در سال 

ضد عباسیان بسیج و بساسیری، سردار تترک  و عراق اشراف داشت، به مناقه فرستاد تا هواداران فاطمی را بر
رو فاطمیان مغرب را از دست داده و با بحتران و قحتط روبتههرچند  0شورشی، را برای فتح بغداد آماده کند.

های نساجی مصر هنوز در زمینۀ نساجی بر عباسیان برتری داشتند. بنابراین، مستنصر بودند، با داشتن کارگاه
از این برتری استااده کرد و از یک سو برای جلب نظر حاکمان و سپاهیان شورشی مناقه و از ستوی دیگتر، 

های ساید بسیاری را به مؤید داد تا به موقع ها و پرچمقدرت سیاسی فاطمیان در بغداد، خلعتبرای نمایش 
 ها استااده کند.از آن

هتای خلیاتۀ فتاطمی از راه شتام ق در ر س کاروانی از ستالح، ستپاهیان و خلعتت441مؤید در سال 
زدنتد، دست به نافرمتانی متیق( در حلب 471ت414جا که مدتی بود مرداسیان )از آن 2رهسپار عراق شد.

بردار فاطمیان مؤید برای عبور از شام به ُثمال بن صالح بن ِمرداس، خلعت مستنصری داد و او دوباره فرمان
سرانجام سپاهیان مؤید و بساسیری در دارالَرحَبه نزدیک شتهر المیتادین بته هتم رستیدند و مؤیتد بتا  9شد.

ها از برتری کیایت ساسیری و سپاهیانش داد. به گاتۀ مؤید، آنهای مستنصری را به بتشریااتی ویژه، خلعت
دهتد بتا همتۀ مشتکالت دامنگیتر فاطمیتان، که نشان می 4زده شدندهای فاطمی بر عباسی شگاتخلعت

ها راه بغداد در پیش گرفتند که در اند. پس از این، آنمنسوجات عباسی قابل رقابت با تولیدات فاطمی نبوده
دست هواداران فاطمی از دست عباسیان خارج شتد از شهرهای عراق یا به زور سپاهیان یا به این میان برخی

 5(.4های ساید در شماری از شهرهای عراق برافراشته شد )جدول و پرچم
 نقش سیاسی منسوجات فاطمی در فتح بغداد (4جدول 

یافت کننده خلعت  نوع منسوجات سمت در
سردار ترک فاطمی در  بساسیری

 قعرا
 پرچم بزرگ ساید، خود،پرچم برای کاله

 خلعت مستنصری
 خلعت مستنصری از سپاهیان بساسیری سردار کرد

 خلعت مستنصری از سپاهیان بساسیری سردار عرب

                                                 
1. al-Hamdani, The Sira of al-Mu’ayyad fi’d-Din ash-Shirazi, 7. 
2. Idem, 59. 
3. Idem, 64. 
4. Idem, 68-69. 

 ؛111، «بویه و فاطمیانروابط و مناسبات آل»؛ چلونگر، 1111ت11/1161، کام  تاریخ اثیر،نکت : ابن .5
 al-Hamdani, The Sira of al-Mu’ayyad fi’d-Din ash-Shirazi, 68-74. 
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 خلعت مستنصری از سپاهیان بساسیری جابربن ناشب
 خلعت مستنصری از سپاهیان بساسیری ابو فتح بن َوّرام
 خلعت مستنصری بساسیری از سپاهیان نصیر بن عمر

 خلعت مستنصری از سپاهیان بساسیری محمد بن َحّماد
 خلعت مستنصری حاکم موصل قریش بن َبدران
 خلعت مستنصری برادر قریش ُمقیل بن َبدران
 خلعت مستنصری حاکم ِحله نورالدوله ُدبیس

 پرچم ساید، جامعه ساید حاکم واسط عالء الدین ابو الغانم بن َمحَلبان

 
برداری سیاستی فاطمیتان از این رویداد اوج بهرهق پیروزمندانه وارد بغداد شد. 417بساسیری در سال 

بهتای عباستی متردم را هتای گرانخلعتت شان بترهنر و صنعت نساجی پیشرفتۀ مصر بود که برتری کیایت
هتترین منستوجات . مستنصر حاضر شد هزینۀ هنگاتی پرداخت کند تا ب0(14شگات زده کرده بود )تصویر 

بها روانۀ عراق شتوند و بغتداد، های گرانبهای َتتّنیس و ِدمیاط در قالب درفش، پرچم، کالخود و جامهگران
ساید پو  شود و نماد چیرگی سیاسی فاطمیان بتر عباستیان باشتد. طرازهتای دوران  قلب خالفت عباسی،

هتایی بر خلعت« اللهعلی ولی»شیعی مانند حتی از نوشتن شعارهای  دهد که او احتماال  مستنصر نشان می
 2(.11که روانه بغداد شد، برای به چالش کشیدن بیش از پیش مشروعیت عباسیان بهره برده است )تصویر 

این تنها موفقیت فاطمیان در این عرصه نبود. بساسیری برای تحقیر وزیر عباسی، جبۀ صوف و پوستت گتاو 
بهای او را ت که نماد قتدرت سیاستی عباستیان م عباسی منسوجات گرانو پس از بازداشت قائ 9بر او پوشاند

 4(.1بود ت به نشانۀ تسلیم روانه مصر کرد )جدول 
 
 
 

 
 

                                                 
 https://collections.vam.ac.uk/item/O261797/textile-fragment-unknown( 1111ت1111. )موزۀ ویکتوریا و آلبرت : 0
   unknown/-tiraz-http://collections.vam.ac.uk/item/O98743/tiraz(114ت1116توریا و آلبرت: موزۀ ویک. )2
 .171، زبدة التواریخ اشانی، . ک9
 .4/025مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، ؛ همو2/259، لفاءاتعاظ الحنفاء باخبار االئمه الفاطمیین الخقریزی، . نکت : م4

Ghada Hijjawi Qaddumi, A medieval Islamic book of gifts and treasures: Translation, annotation, and commentary on the 
“Kitab al-Hadaya wa al-Tuhaf, PhD diss., Harvard university, 1990, 201-202. 

 .، مصر، سده پنجم هجریبا عبارت شیعی "صلوات الله علیه و علی ابائه االئمه الااهرین" طراز دوران مستنصر (04 تصویر

http://collections.vam.ac.uk/item/O98743/tiraz-tiraz-unknown/
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 .پنجم هجری ۀطراز دوران مستنصر، مصر، سد (05 تصویر
 
 
 
 
 
 
 

 الله" یول ی"عل یعیش ، عبارت11 ریاز تصو یاز بخش ترقیدق یی( نما11 ریتصو

 

 اهمیت سیاسی منسوجات عباسی که به تملک فاطمیان درآمد (1جدول 
 اهمیت سیاسی منسوجات

 نماد مشروعیت خالفت عباسی )ص(رسول خدا ُبرد 
 نماد قدرت سیاسی عباسی مندیل، ردا، و پیراهن سیاه القائم بامرالله

 داری مردم از عباسیانبرنماد اطاعت و فرمان ردای خز سیاه خایب بغداد

 
تترین نمادهتای متذهبی و سیاستی عباستیان بودنتد، بته دستت بنابراین، منسوجات یادشده که از مهم

ای نوشت و به مصر فرستاد که در آن اعتراف کرده بود با وجود اوالد نامهفاطمیان افتاد. همچنین قائم استعاا
منسوجات در این رویداد سیاسی آنچنان اهمیت  نقش 0، عباسیان هیچ حقی در حکومت ندارند.)س(فاطمه

                                                 
 .4/410مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی. 0
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داشت که در ادبیات آن روزگار نیز انعکاس یافت و هتواداران فاطمیتان چتون ناصرخسترو کته یتک داعتی 
اسماعیلی بود، در وصف این پیروزی شعری سرود که در آن به جایگزین شدن شعار ساید به جتای جامته 

  0سیاه عباسی اشاره کرد.
ق 411 خواندن چهل خابه به نام مستنصر، طغرل خلیاه عباستی را از بنتد رهانیتد و دراما تنها پس از 

بنابراین، آخرین تال  مستنصر برای گریز از فشتارهای سیاستی و جلتوگیری از پیشتروی  2وارد بغداد شد.
برداری سیاسی فاطمیتان بهره سلجوقیان سرانجامی نداشت و پس از شکست فاطمیان در بغداد، دوران اوج

 ها در سراشیب فروپاشی قرار گرفت.از منسوجات به پایان رسید و خالفت آن
 

تأثیر رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان بر منسوجات فواطمی در دوران پایوانی   

 فتفت فاطمی

-کهای گستردۀ داخلی و قحط و خشتاندکی پس از شکست فاطمیان در بغداد، خالفت مستنصر با بحران
و به دوران فتنه شهرت یافت. در این دوران ستخت کته  9ق ادامه یافت464تا  417رو شد که از سالی روبه

و  11، 17، 16اندیشیدند، نقش منستوجات )تصتویر  های داخلی میتر به فرو نشاندن بحرانفاطمیان بیش
ات بترای برقتراری روابتط همه، گتاهی فاطمیتان از منستوجایندر رقابت با عباسیان کاهش یافت. با 4(11

 ها کم کرده و مسائل داخلی را حل کنند. دوستانه با کارگزاران عباسی استااده کردند تا از تنش
 
 

                                                 
 معزول گشت زا  چنین زیرا چون دشمن نبیره زهرا شد. 0
 کار و نااق از وی چو عباسی بر جامۀ سیاهش پیدا شد 
 خورشید فاطمی شد و با قوت برگشت و از نشیب باال شد 

 . 177 (، 1117ای )تهران: فرزان روز، ترجمۀ فریدون بدره ناصرخسرو لع  بدخشان،ت : آلیس سی هانسبرگر، نک
 .11/1111، تاریخ کام  اثیر،بن. ا2
 .4/69مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی .9
 نسه(:: )گنجینۀ کلیسای جامع َاپت در فرا16منبع شکل. 4

O’Kane, “The Egyption art of Tiraz in Fatimid times”, 185.  
 (:11411644: )موزۀ متروپولیتن: 17منبع شکل

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448251?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Fatimid+garm
ent&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2 

 : )مجموعه جی. اف. بویر(:08منبع شکل
Bloom, Arts of City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid Egypt and North Africa, 162. 

 (:174677: )موزۀ هنرهای زیبای بوستون: 11منبع شکل 
https://collections.mfa.org/objects/66642/tiraz-fragment?ctx=9ea90d06-278a-4637-9867-4af2b05ee084&idx=11 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448251?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Fatimid+garment&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448251?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&amp;ft=Fatimid+garment&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
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بخشی از یک روپو  ساید از کتاِن ابریشم دوزی شده مربوط به سده ششم هجری در مصر که شاید ردای خلعتی در دوران پایانی . 07شکل 
  ت.خالفت فاطمی بوده اس

های نساجی دمیاط در سده ششم ردای خلعت ساید از ابریشم و طال مربوط به دوران المستعلی ساخته شده در کارگاه.06شکل 
 .هجری

 

بخشی از یک روپو  ساید از ابریشم و طال، مربوط به سده ششم هجری در مصر که شاید ردای خلعتی در دوران  .08شکل
 .خالفت فاطمی بوده است پایانی
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سان، شمال شام و حجاز نیز از دست فاطمیتان ختارج شتد و حکمتران مکته خلعتت عباستی را بدین
کعبه جای خود را به پوشش سیاه عباسی داد. از سوی دیگر، بحران مالی سبب شتد  پذیرفت و کسوت ساید

را به تاراج دهند کته در نتیجته « خزانۀ کسوات»تا فاطمیان برای پرداخت دستمزد نظامیان، بخش بزرگی از 
بهتای تنها بسیاری از منسوجات عباسی غارت شده به بغداد بازگشتت؛ بلکته بعضتی از منستوجات گراننه

فاطمی نیز به دست عباسیان افتاد و خزانۀ بنود که نقتش اساستی در رقابتت سیاستی بتا عباستیان داشتت و 
 0(.6کلی سوخت )جدول شد بههای فاطمی در آن نگهداری میدرفش
 

 اثر منسوجات در رقابت سیاسی عباسیان با فاطمیان در دوران فتنه (6جدول 
 ق 461 های فاطمیها و درفشست سعدالدوله و از بین رفتن پرچمشمع از دبنود بر اثر افتادن  ۀسوختن خزان

 ق 461 برای گرفتن خلعت عباسی مصر، از قائم  ۀشورشی در بحیراز سپاهیان حمدان ناصرالدوله، درخواست ابن
 ق 461  مکه، از آلب ارسالن و قائم عباسی رانهاشم، حکمابی خلعت گرفتن محمد بن

 ق 461 .د را به کسوت سیاه دادکسوت ساید کعبه جای خو
 ق 461 .فاطمی به خزانه عباسیان بازگشت  ۀدیبای کهن یا حریر خسروانی از خزان ۀپنج هزار جام

 ق 461 . بازگشتعباسیان  ۀفاطمی به خزان ۀیازده هزار کزاغند از خزان

                                                 
 . منابع جدول نکت :0

 Qaddumi, A medieval Islamic book of gifts and treasures: Translation, annotation, and commentary on the Kitab al-Hadaya 
wa al-Tuhaf, 201, 252; 

کنوز الفاطمیین )گنجینۀ ؛ حسن، 1111ت14/1117، تاریخ کام  اثیر،ابن ؛4/60مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی
 .16 ،فاطمیان(

( با عبارت قرآنی "نصر من الله"که مربوط به سده ششم در ق144ت116طراز دوران الحافظ )حکت . بخشی از یک  .01شکل
 مصر است.
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مقابلته بتا عباستیان  های پوشاک و نابودی خزانه بنود ضربۀ شدیدی بر توان فاطمیان بترایغارت خزانه
وارد کرد. پس از ایام فتنه دست عباسیان در استااده از منسوجات برای مقابله با فاطمیان بازتر شد. از ستوی 

تتر ق(، بیش411تت417های صلیبی در زمان جانشین مستنصر، مستعلی بالله )حکت : دیگر، با آغاز جنگ
به مصر محدود شد؛ امتا مصتر نیتز از گزنتد  هاشامات از دست خالفت فاطمی بیرون رفت و حکومت آن

های مهم نستاجی در بنتادر ها که در سیسیل به قدرت رسیده بودند، در امان نبود و کارگاهصلیبیان و نورمن
طور ها شد. این حمالت که تا پایان خالفت فاطمیان ادامه داشتت، بتهشمال مصر، آماج هجوم و غارت آن

 0(.7را ویران کرد )جدول جبران ناپذیری صنعت نساجی مصر 
 های نساجی مصر در دوران پایانی خالفت فاطمی غارت کارگاه (7جدول 

خلاای فاطمی در این اوضاع و احوال برای نجات حکومت خود، در استتاادۀ سیاستی از منستوجات، 
این رو، عادل بن َسالر، وزیتر ها برای بهبود روابط با کارگزارن عباسی بهره گرفتند. ازبازنگری کردند و از آن

ر و شاعر عرب سوری را که در خدمت فاطمیان بود با بار شتتری ق(، ُاسامة بن ُمنُقذ، امی111ت117ظافر )
ها به سوی نورالدین زنگی، کارگزار عباسی شام فرستاد تا او های َدبیقی، ِدمیاطی، َسقالطون و دستاراز جامه

 ولی نورالدین از این امر سر باز 9(؛17)تصویر 2را به اتحاد نظامی و حمله به صلیبیان در طبریه تشویق کند
 های فاطمی نتوانست مواضع سیاسی او را دگرگون کند.زد و خلعت

 
 
 
 
 

                                                 
گاهی از م0 ، 17/166 (، 1111، ترجمۀ ابوالقاسم حالتت )تهتران: علمتی، کام : تاریخ بزرگ اسالم و ایراناثیر، نابع جدول، نکت : عزالدین علی ابن. برای آ

 . 11 (، 1161)تهران: علمی و فرهنگی،  ، ترجمۀ نقی لاای و محمدجعار یاحقیتاریخ سیسی  در دورۀ اسالمی؛ عزیز احمد، 11/171
2. Usama ibn-Munqidh, An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades: Memories of Usama ibn-
Munqidh (Kitab al-I’tibar), trans. Philip K. Hitti (New York: Columbia University press, 1929), 35. 
3. A. R. Guest, “Notes of some Arabic Inscriptions on Textiles at the South Kensington Museum”, Journal of The Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1906), 395.  

یخ دوران خالفه فاطمی های نساجی غارت شدهکارگاه مهاجم  تار
 ق141 ق(141ت144الله )حکت .  ظافر بأمر سینّ تتَ  هانورمن
 ق161 ق(167ت111الله )حکت . عاضد لدین دمیاط هانورمن
 ق161 اللهعاضد لدین دمیاط یانصلیب

، مصر، بوده استدر دوران پایانی خالفت فاطمی خلعت بخشی از یک شاید  طراز فاطمی که نام الظافر را دارد و (21تصویر 
 جری.سده ششم ه
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با شکست سیاسِت خلعت دادن به کارگزاران عباسی برای اتحاد، فاطمیان در برابر هجوم صلیبیان تنهتا 
هتای تر خالفت و بحران داخلی انجامید. هنگامی که ستپاهیان صتلیبی بته دروازهماندند که به ضعف بیش

از سرداران هوادار عباسیان در شام دعوت کننتد  کهای نیافتند جز آندیک شدند، خلاای فاطمی چارهقاهره نز
  0(؛1ها خلعت وزارت دهند )جدول تا با سپاهیان خود به قاهره آیند و به آن

 ق 164عاضد برای ناوذ به دستگاه خالفت فاطمی در ت در زمان رخلعت وزااستااده هواداران عباسیان از  (1جدول 
 نوع منسوجات خلعت هواداران عباسی

اسد الدین شیرکوه، سردار کرد 
 نورالدین زنگی

 وزارتخلعت 

صالح الدین یوسف بن ایوب، 
 برادرزاده شیرکوه

ساید دبیقی با طراز طال، َطیلسان با طراز طال، دستار ساید  حنک، ثوب
 ساید طال دوزی شده، منشور وزارت پیچیده در پارچه اطلس

تنها موفقیت سیاسی برای فاطمیان بته بتار نیتاورد؛ بلکته ستبب شتد تتا هتواداران ها نهاین خلعت ولی
ترین ارکان دستگاه دولت مصر رخنه کنند و به خالفت فاطمی پایان دهنتد. عباسیان در لباس وزارت به مهم

دستتگاه خالفتت  صالح الدین ایوبی، سردار کرد زنگی، پس از عمویش، دومین وزیر هتوادار عباستیان در
، کوشتید کته 2فاطمی بود. هرچند او با پوشیدن جامۀ ساید و سینه چتاک کتردن در مراستم تشتییع عاضتد

همچنان خود را وفادار به فاطمیان نشان دهد و فضای سیاسی مصر را آرام نگته دارد؛ ولتی انتدکی بعتد بته 
اسیری به قاهره فرستاده بود، بته بغتداد نشانۀ وفاداری به خلیاه عباسی، دستار و ردای خالفت قائم را که بس

هتای ق(، برای او و خایبان مصر جامتۀ خلعتت و پترچم171ت166)حکت :  و مستضیء عباسی9بازگرداند
تا پس از حدود دو سده، بار دیگر منستوجات بته نمتاد قتدرت سیاستی عباستیان در مصتر و  4سیاه فرستاد

هتای پراکنتده هواداران فاطمیان دست بته شتور  شکست فاطمیان بدل شود. هرچند پس از این شیعیان و
 زدند؛ اما موفق نشدند بار دیگر پرچم ساید فاطمی را در برابر عباسیان علم کنند. 

 
 نتیجه

هتای هتا اثرگتذار بتود. دادههای اول دوران خالفت فتاطمی بتر منستوجات آنفضای سیاسی پرآشوب سال
دهند که فاطمیان چنان درگیر شور  هواداران عباستیان یتاریخی و تعداد اندک منسوجات این دوره نشان م

در سیسیل، افریقیه و مغرب بودند که تنها رویکردی بازدارنده نسبت به پوشیدن جامۀ سیاه، شعار عباسیان، 
                                                 

 .9/911 ،اتعاظ الحنفاء باخبار االئمه الفاطمیین الخلفاءالمقریزی،  ؛116،مجمع التواریخ سلطانیهمنابع جدول نکت:حافظ ابرو و دیگران، .0
 .116تاریخ فاطمیان: ترجمۀ کتاب اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، صنهاجی، . 2
 .4/410مقریزی، ها از بناها و آثار تاریخی مصر، ترجمۀ خطط پندها و عبرت، مقریزی. 9
 . 11/1، کام : تاریخ بزرگ اسالم و ایراناثیر، ابن. 4
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کترد، گرفتند و به نوشتن آیات قرآنی که به تعبیر فاطمیان بر شکست زود هنگام عباسیان داللت متیدرپیش
اما در نیمۀ دوم دوران نخستت خالفتت فتاطمی، رقابتت سیاستی فاطمیتان بتا عباستیان در بسنده کردند. 

عنتوان تر نمود یافت و فاطمیان رنگ ساید را که متضاد با شعار سیاه عباسیان بود بهمنسوجات فاطمی بیش
هتای طتراز در های پایانی این دوران و با تسلط فاطمیان بر برخی از کارگاهشعار خود تثبیت کردند. در سال

هتای شتیعی از جملته عبتارت تری یافت و مؤلاهمصر رقابت فاطمیان با عباسیان در منسوجات نمود بیش
های فاطمی در به طرازهای فاطمی راه یافت. اگرچه در پایان این دوران پرچم« درود بر او و خاندان پاکش»

شته شد، استاادۀ سیاستی فاطمیتان از رقابت با عباسیان در بخش کوچکی از سرزمین خالفت عباسی برافرا
هتای عباستی گستتر  چشتمگیری نداشتت؛ زیترا هنتوز قتدرت منسوجات برای ناوذ در داخل سترزمین

 تری داشتند.تر و مهمهای نساجی بیشتر بود و کارگاهاقتصادی و سیاسی عباسیان گسترده
جی بتا کیایتت عتالی برختوردار فاطمیان با تسلط بر مصر از پشتوانۀ اقتصادی و افزایش تولیدات نستا

داد. بتا دستتیابی فاطمیتان بتر مصتر ها را در رقابت سیاسی با عباسیان در موضع برتر قرار متیشدند که آن
ها از منسوجات نیز افزایش چشمگیری یافتت. ایتن تحتول بتزرگ و مهتم در استتااده از استاادۀ سیاسی آن

تر بر ضد عباسیان در منستوجات نیتز نمتود پیتدا نی بیشگیری از آیات قرآتر و بهرهشعارهای شیعی پررنگ
کننتد و ایتن امتر را تأییتد متی« علتی ولتی اللته»های مزین به شعار توجه طرازها و خلعتکرد. تعداد قابل

دهد فاطمیتان در در این دوره نشان می« نصر من الله و فتح قریب»همچنین استاادۀ فراوان از عبارت قرآنی 
انتد. رویتداد بستیار با عباسیان در انتظار پیروزی نزدیک بر عباسیان و فتح بغتداد بوده عرصۀ رقابت سیاسی

مهمی که در این دوره بر رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان تأثیر گذاشت و در منسوجات فاطمی نیز نمتود 
ن عینتی و ترین مکان عبادی مسلمانان، به دست فاطمیان بتود. گتزار  شتاهداپیدا کرد، فتح مکه، مقدس

دهتد کته فاطمیتان کستوت ستاید فتاطمی را اند، گواهی میجهانگردانی که در این دوره از مکه دیدار کرده
ضتد  و از این مکان مقدس مسلمانان بترای تبلیتش شتعارهای ختود بتر جایگزین کسوت سیاه عباسی کرده

ات نستاجی در ایتن دوره بته انتد. افتزایش تولیتدعباسیان و از طریق نقو  و عبارات منسوجات بهتره گرفته
ضد عباسیان را در پتیش  المللی برفاطمیان اجازه داد تا رویکرد استاادۀ سیاسی از منسوجات در عرصۀ بین

بویه از رقابت سیاسی فاطمیتان بتا عباستیان بگیرند. فرستادن خلعت از سوی خلیاۀ فاطمی برای امیران آل
هتای استالمی ماننتد غزنویتان را از خلعت، سالطین سترزمینمتأثر بود و تال  فراوانی شد تا با فرستادن 

هر رو، فاطمیان را در کاربرد  طور کامل موفق نبود، بهها بهبیعت عباسیان منصرف سازند. هرچند این تال 
المللی در برابر عباسیان در موقعیت برتری قرار داد. حاکم فتاطمی توانستت از طریتق خلعت در عرصۀ بین

از شهرهای عراق را از دست عباسیان بیرون آورد و در زمان مستنصر نیز برای زمان کوتاهی ها برخی خلعت
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بغداد به دست فاطمیان افتاد و استاادۀ فاطمیتان از منستوجات در عملیتات فتتح بغتداد اوج تتأثیر رقابتت 
 بغداد شدند. سیاسی فاطمیان با عباسیان بر منسوجات فاطمی بود که با رنگ ساید و شعارهای شیعی روانۀ 

های صلیبی در دوران پایتانی حکومتت فاطمیتان تتأثیر های داخلی و آغاز جنگسالی، شور خشک
چشمگیری بر رقابت سیاسی فاطمیان با عباسیان داشت و در منسوجات فاطمی نیز نمود پیدا کرد. هرچنتد 

ت در عرصۀ سیاسی بهره برداری دهند که فاطمیان همچنان از منسوجاجا مانده از این دوران نشان میآثار به
شتود. امتا حملته صتلیبیان و اند و شعارهای شیعی در این دوران نیز بر منسوجات فاطمی دیده متیکردهمی

های اروپایی به شمال مصر، مرکز اصلی نساجی آن دیار، تولیتدات نستاجی را کتاهش داد و آنتان حکومت
های عباسی را کنار گذاشتند و کوشتیدند از منستوجات رویکرد استااده از منسوجات برای ناوذ به سرزمین

برداری کنند. خاطرات ُاسامة بن ُمنُقذ که خود مسئول یکی برای برقراری روابط دوستانه با امیران عباسی بهره
های فاطمی برای نزدیک شدن بته امیتران عباستی را های دیپلماتیک بود، استااده از خلعتاز این ماموریت

های مهمی چون خلعت وزارت نیتز از این سیاست فاطمیان تا جایی پیش رفت که خلعت کند.تصدیق می
 آن سرداران هوادار عباسی شد و زمینه را برای سقوط فاطمیان آماده کرد.
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