
 

صدد پاسخگویی به آن بوده  زندگی انسان است که بشر از بدو خلقت در منسوجات یکی از نخستین ملزومات  

تدریج سیر تکوینی را پشت  به دست بشر    ۀتاریخچه منسوجات حاکی از این است که این ساخت   ۀاست. مطالع

  در جنس و نقش به خود دیده است. تغییراتی را    ،عوامل مختلفبا  ای متناسب  و در هر دوره  سر گذاشته 

کهن  از  یکی  تمدنمصر، خاستگاه  استترین  بشری  این جغرافیا    ؛های  در  منسوجات  بررسی  تواند می لذا 

حکومت  پاسخگوی  از  یکی  باشد.  متعددی  مصر  سؤاالت  بر  مدتی  برای  که  ممالیک   ،داشت  سیطره هایی 

که هر کدام به نحوی   منسوجات مختلف بودمملوکی مملو از    امعۀ مصر در عصرم( بودند. ج1250-1517)

های  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  بیانگر میزان ثروت و موقعیت صاحبان آن بود.

های پژوهش حاکی از این است که لباس نزد سالطین  است. یافته  ای انجام شده شناسی و کتابخانهباستان

ابزاری جهت تبلیغ قدرت و   بود. این حاکمان هنر و صنعت را  از یک پوشش فاخر  مملوکی چیزی بیش 

های قدرت مزین به نقوش و نشان  رنگین  های ابریشمیتوجه به لباس با پارچهحکومت خویش به کار بردند.  

استفاده از لباس و  . توان فاقد اهداف سیاسی دانستیمملوکی را نمر در درباهای مخصوص هر حاکم گو رن

مهر تأییدی بر   ،های حاکمانعنوان هدایای سیاسی و همچنین جایگاه این آثار در نصب و خلعخلعت به

  قبول خلیفه است.حاکمان اسالمی مورد  تنها  عنوانبه یابی خود  بخشی و هویتاستراتژی ممالیک در مقبولیت 

که پاسخگوی نیاز سیاسی    در طراحی پارچه شکل گرفت  سبک و روشی در این دوره  ناسب با این نوع نیاز،  مت

ساز  عنوان یک ابزار هویتبه تنها عنوان و القاب سالطین  در این دسته از منسوجات نه  و اجتماعی دربار باشد.

  نیلوفر   و   ها این القاب در کنار نقوشی همچون اژدها، سیمرغ، مدالیونبلکه در بسیاری از نمونه  ؛اندکار رفتهبه

واقع سبک نقوش منسوجات مملوکی پاسخگوی شود. دردیده می  ،که در چین نقوش مرتبط با قدرت هستند

 ها بوده است. نیاز سیاسی و هویتی آن
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 ربابه تقی زاده بروجنی، عباس بزرگمهر، زهرا نیکایی

 مقدمه 

  ی حاکمان خاستگاه غالم  نی امصر حکومت داشتند.    برم(  1517-1250ه.ق/923- 648)حکومت ممالیک در حد فاصل  

شخصی با لباس زردرنگ بودند که    ظها پانصد محافیکی از آن گروه  .سپاه ایوبی شامل طبقات بسیاری بود داشتند.  

حاکمان  طوالنی حضور در سپاه ایوبی موفق به تشکیل حکومت شدند.  دورۀ  ها پس از یک  آن.  شدندممالیک خوانده می

عنوان به قدرت و مشروعیت خود را  تداوم حکومتشان الزم است  برای واقف شدند که  له  ئ مسمملوکی خیلی زود به این  

ها اثبات کنند. مشکالت سیاسی ناشی از عدم مقبولیت  حاکمان بالمنازع اسالم بر فرمانروایان قدرتمند سایر سرزمین

عنوان استراتژی بقا تمهیداتی را اندیشیده و در سطوح  بهممالیک    ها موجب شد ممالیک به واسطۀ هویت غالمی آن

مصر    سازی ادبی بود و بخش دیگر به واسطۀ هنر دردر ادبیات و فرهنگیند  آفر عه اجرا کنند. بخشی از این  مختلف جام

مردم مصر و شام تنها به خاطر    ،ه مملوکیان غالمان ترک بودندک  جا و سوریه مجال بروز پیدا کرد. به عبارت دیگر از آن

ها پذیرفتند؛ صلیبیون و مغوالن و همچنین حمایت خلیفه عباسی از قاهره از آن برانگیزشان در برابر  تحسین مقابله  

به ابزارهایی برای نمایش  تبدیل  در این راستا، هنر و دیگر صنایع کاربردی جامعه    .وگرنه حاضر به پذیرش آنان نبودند

امیران و حاکمان ممالیک صنایع را از آن جهت که از طریق تجارت به سایر بالدها راه    ،بر ادبیاتعالوه قدرت شدند.  

فراهم میله  ئمسیافتند. خصوصا ًصنایع فلزی و منسوجات زمینه را برای این    جویی خودیافت ابزار مناسب هویتمی

 بست.مخصوصی داشت که بر این آثار نقش می اختند تا آنجا که هر پادشاه برای نمایش قدرت و اقتدار خود نشانس

ای با عنوان مقاله  تحریر درنیامده است.رشتۀ  پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به  پیشینۀ  درخصوص  

  دهمالییان»بررسی تطبیقی طراحی منسوجات ایلخانی و ممالیک مصر در قرون هفتم و هشتم هجری« توسط فربود و  

است. نویسندگان در این مقاله ضمن انجام یک بررسی تطبیقی از منسوجات این دو حکومت، در    نوشته شده(  1395)

منسوجات ممالیک از    این اثر محدود به میزان تأثیرپذیری   ها بر یکدیگر اذعان دارد.طرح و نقش به تأثیرپذیری آن

ای به مبانی فلسفی داخلیِ طرح و نقوش پارچه در قلمرو  واسطه روابط سیاسی و اقتصادی بوده است و اشارهایلخانیان به

ندارد.   شایستهممالیک  )مهناز  کتاب  1385فر  در  اسالمی   یاسالم  هنر(  منسوجات  معرفی  به  بیکر  پاتریشیا  نوشته 

طور تخصصی انجام نشده  حال بهها تابهاما واکاوی مبحث منسوجات فاخر دربار مملوکی و نقوش آن.  است  پرداخته

  های به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده پژوهش  این    تواند آغازگر این راه باشد.لذا پژوهش حاضر می؛  است

حکومت ممالیک بر مصر  دورۀ  ای درصدد واکاوی ماهیت منسوجات و نقوش پارچه در  شناسی و منابع کتابخانهباستان

 است.
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 ک یممال منسوجات  .1

چه سالطین ممالیک در مقایسه  بسیاری داشت و اگر  های ر فراز و نشیب چه حکومت تقریباً سه قرنی ممالیک در مص اگر

یک نگاه کلی این دوران، دوره فراگیر    در  ،با این حال  ؛تری بودندناالیق با بسیاری از سالطین دیگر مناطق اسالمی افراد  

های مختلف بود. علت اصلی این امر را باید در تالش  های سرشناس علمی در عرصههور چهرهظشدن آموزش، بروز و  

یخ، ادب، شعر،  های تارامیران مملوکی جهت کسب وجهۀ امیری دانست. این دوران بیش از سیصد نویسنده در زمینه

های مختلف  آموزشی ممالیک مشغول تدریس و تألیف بودند. در این دوره رشته  فقه، اصول، حدیث و غیره در مراکز

تاریخ    ۀرشتآور شدند. در  هایی نامعلمی اعم از علوم دینی و غیر دینی موردتوجه علما قرار گرفت و در هر زمینه چهره

- 685م( ادفوی )1293ه/    692عبدالطاهر صاحب سیره سلطان بیبرس و اشرف خلیل قالوون )متوفی:  کسانی مثل ابن

ه( صاحب مفرج الکروب فی    697-604)متوفی  بنواصل  ه( صاحب الطالع السعید االسماء نجبا الصعید، جمال الدین749

مجال پرداختن  پژوهش  دیگر که در این  نویسان  ( و تاریخ58:  1413نشار،  السید  الخبار بنی ایوب و تاریخ الصالحی )ا

 ها نیست.  به آن

األرب    یۀنهاها » مشهورترین آن  .العاده یافترونق فوقها  المعارف ۀدایرها و  نامه در دورۀ دوم حکومت ممالیک، فرهنگ

)موسی پاشا،   انشاء تألیف قلقشندی   ۀصناع(، صبح االعشی فی  165  /1:  2002فی فنون األدب« اثر نویری )زرکلی،  

»مباهج   (.514:  1419)موسی پاشا،    »مسالک االبصارفی ممالک االمصار« تألیف ابن فضل اهلل عمری   (.540:  1419

-المعارف ۀ دایرترین  ترین و بزرگ النجوم الزاهره ابن تغری بردی که از مهم   .محمدبن ابراهیم وطواط  الفکر و مناهج العبر« 

 هور کردند. ظهای سرشناسی نیز چهره   ...و در جغرافیا و طب   .(87: 1419)موسی پاشا،  تاریخی استهای 

شدت گرفت.   ،احیای خالفت عباسی در آن که از فتنۀ مغول در امان مانده بود  آغاز شد.رونق شهر قاهره با سقوط بغداد  

دانشمندانی مثل    ؛کردنددانشمندانی از تونس، یمن و سایر مناطق برای سفرهای علمی به آن سرزمین مهاجرت می

به مصر آمدند و    سیوطی و...زادۀ، عراقی، عجمی، عسقالنی، دمیری، بلقینی، سبکی، دمیاطی، سخاوی،  کافیجی، شیخ 

 (.26-25: 1410)عزالدین، کردندبا حضورشان به رونق فعالیت علمی و فرهنگی در مصر کمک  

ام اقتصادی و تجاری در دوران حکومت ممالیک،  ظکه به شکوفایی نبود  جمله عواملی  از   منسوجات باید گفتبارۀ  در

»به   کرد.های تجاری بود که از مصر عبور می . علت این موضوع وجود راهکمک کردای  تجارت پارچه و محصوالت پارچه

های موجود بین مغوالن، راه خشکی چین از سویی و آسیای صغیر و بنادر دریای سیاه از سوی دیگر از  دلیل درگیری 

فارس  از پیمودن راه دریای چین به هند و هرمز در خلیج  نیز   بازرگانان  .بین رفت و پر از خطرات و حمالت راهزنان شد

به نفع دولت ممالیک    ،رفتآمد و از اقیانوس به سمت دریای سرخ میکردند. راه جدیدی که از مشرق دور میپرهیز می 

ه منسوجات  بر آن ممالیک دریافتند کعالوه.  (43:  1380بود و کمک شایانی برای رونق اقتصادی آنان داشت« )شبارو،

ها اقتدار و هویت  ها را جامۀ عمل بپوشانند و از طریق آن های آنتوانند اندیشهبه واسطۀ کاالی پراهمیت در تجارت می

 جدید خود را به سایر بالدها گوشزد کنند. 
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  سزایی در پیشرفت منسوجات این عصر داشته است. تولید و گسترشهاز میان حاکمان مملوکی النصیر محمد نقش ب

در و  انجام شد  مملوکی  حاکم  این  توسط  رسمی  تشریفات  و  مراسممراسم  این  وی  زیباسازی  واقع،  وسیلۀ  به  را  ها 

. لباس مملوکان نوشتۀ کردها تقویت  مراتبی جدی برای لباس براساس انواع صنفسلسلهیم  ظ های رسمی و تنجامه

هاست. مایر بسیاری  البسۀ رسمی و قوانین مربوط به آن بارۀدانش درمایر، تا به امروز تنها مرجع مهم برای اطالعات و 

. مُد های طالکمربند و    زربفت طالیی،  طراز طالییدهد، مانند  ها در صنعت نساجی را به این دوران نسبت میاز نوآوری 

 این حاکم مملوکی شکل گرفت«   ۀدوردر    اقبیاه مفتوحاحو    تارتارو    ساالری های  کُتوسیلۀ معرفی  های ارتشی بهلباس 

((Mayer,1952: 21.  

  ها از های بافت سایر ملل بهره گیرند تا بتوانند در بافت پارچه امیران و حاکمان مملوکی سعی داشتند از تکنولوژی 

بیش از سایر منسوجات    ،فاخرتر هستندطور حتم منسوجات ابریشمی، از آن جهت که  ابریشم بیشتری استفاده کنند. به

 ،های بافت پارچه که در این دوره مرسوم شد لذا باید گفت دلیل تغییر در روش ؛در القای شوکت درباریان اهمیت دارد

و پنهان  بخشی  مقبولیت نیاز دربار به    یعنی  لهئمسنیاز به استفاده ابریشم بیشتر در لباس درباریان بود که خود این  

توان چنین اذعان داشت که سبک  کردن چهرۀ غالمی گذشته خود در زیر الیاف فاخر ابریشم و زربفت است. حتی می

های آن جهت مطالعه، آن  که البته بهترین   های این دوره تجلی پیدا کرده استر ابریشمدرباری منسوجات مملوکیان د

کشوری که کتان در آن لیف    . دراندآمده دست  هشناسی بهای باستانگروه از منسوجات ابریشمی است که طی کاوش

های پشمی  ن قبل از اسالم برای بافت بافی که از دورا»دستگاه پرده  ارجح بود، ابریشم یک پارچۀ فاخر محسوب شد.

ابریشمیکار می هب بافت  با کتیبهرفت، برای  نیز  ها  . در دورۀ  شداستفاده  های طرازی در دوران فاطمیان و مملوکان 

های با  لباستر برای  تر و پیچیدههای کامل هایی با طرحکه پارچهمملوکی، زربفت جایگزین بافت دیوارکوب شد؛ چرا

هایی نیاز دربار واقع شد. هم مُد و هم تکنولوژی تولید آنان از شرق آمده بود. در همین دوران، نخمورد تر  ریف ظهای  فرم

z  سنتی مصری  های  نخکمابیش جایگزین    ،تاب که در ایران و عراق موجود بودs    ،تاب شد. معموالً تا دوران مملوکی

  شد که از مردمانی که آن را با سایر. این یک تکنولوژی وارداتی محسوب میشدنمیاستفاده    کتانتاب در    zهای  نخ

کردند، برگرفته شده بود. کنارگذاشتن دستگاه دیوارکوب  الیاف بدون جهت چرخشی طبیعی با پشم و پنبه استفاده می

هایی با غلبه جنس ابریشم )با ابریشم بیشتر( تولید  تواند پارچهتا صنعت نساجی ب  تاب کمک کرد  zو استفاده از نخ  

بافی پارچه حکومت ممالیک، منسوجات و    ۀدور توان گفت در  این تفاسیر میبا  (.  Bellinger,1984: 9-10)  کند« 

 گذاشت.  اعصار درخشان خود را پشت سر

   یمملوک یدربار  ی هاشمیابر  نیئتزدر  سبک بافت و    استیس  ریتأث .2

میابریشمی بافته  زربفت  با دستگاه  غالباً  مملوکی  به های  قرن سیزدهم  اواسط  در  زمانی  که  زربفت  شدند. دستگاه 

الیه را آسان  های دو و سهو لباس   ها های سخت و پیچیده، تکرار الگوها و طرحمصریان معرفی شد، تولید و بازتولید طرح

ترین  قیمتگرانای در  های طالیی و نقرهشکل هستند و استفادۀ زیادی از نخ  zمعموالً دارای جهت تاب  ها  . نخکرد
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بردند.    خیلی زود مملوکیان به قدرت نقش پی  و   این تحول تنها به قسمت ساختار بافت محدود نشد  ها شده است.پارچه 

  ،ها و خصوصاً منسوجاتی که نام خلفای مملوکی را در خود داردموجود در موزههای  با مراجعه به نمونه ابریشم  امروزه 

خصوصیات تصویری و  توان  میهای مشترک را به این دوره نسبت داد،  توان سایر منسوجات با طرحمیه  کنآ  عالوه بر

های  حال طرحاینبا آورد.  دست  ه ب  ،سازی استهای این دوره را که در مسیر روند مشروعیتنوع سبک آرایش ابریشم

های تزیینی و عناصر طراحی به سختی قابل شناسایی هستند.  های مملوکی، چه در ترکیب و چه در نوع آرایه ابریشم

شده در چین، ایتالیا و اسپانیا طی قرون سیزدهم تا  های تولیدهای مزین مملوکی و ابریشمی»تمیز دادن بین ابریشمی

المللی منسوجات با بهترین کیفیت مانند ابریشمی و  تبادالت بینپانزدهم کار مشکلی است. این عصر، دورۀ فعالی در  

های  اروپایی پیرو ابریشمهای  آن، ابریشمیبرعالوه انجامید.    یالمللسبک بینایتاً به گسترش و بهبود  قالی بوده است که نه

نتیجه، توصیف صفات اختصاصی  در  ؛کردندهای اسالمی برای بازار مملوکی تولید میشرقی بودند و بافندگان چین طرح

 .(Walker, 1998: 178) تولیدات مصری و سوری تنها بر اساس تزئینات، کار اشتباهی است« 

مردم مصر را مورد توجه قرار دادند تا از این طریق خود را جزیی از مردم    عالقهمورد های  ها و طرح امیران مملوکی رنگ

ها محصول فرعی ساختار پارچه  ها تشکیل شده که این قابای از قابها معموالً از مجموعهبندی طرحبدانند. در ترکیب

اند  ها عبارت بودهاند. طرحا کردهوار اجر صورت دقیق و تمیز و ریاضیهند و با خطوط صاف یا منحنی طرح اصلی را بابوده

شد و رنگ ترجیحی و  ای. »ممالیک با انتخاب رنگ آبی که از گیاهان نیل حاصل میاز عناصر گیاهی، حیوانی و کتیبه

کردند خود را به مردم  های رنگی و تزئینات سفال بود سعی میها، شیشهها و تصویرسازی منتخب مردم مصر در نقاشی

ه خود در دو دسته رنگی  های طالیی کطرحو   قیمت و سنگین  های گرانابریشم   با  رنگ طالیی  . ندمصر نزدیکتر کن

خصوص برای  ه اند بکردهوفور در ابریشم استفاده میبهال  رفت. از ط کار می  نیز با همین اندیشه به  سبز و آبی  .موجودند

اغوای  و  بن    تحریک  نخالنصیر محمد  با  ابریشمی  اندکی  تعداد  متأسفانه  باقی  طالکاری های  قالوون، ولی  شده سالم 

 .   (Mackei, 1984: 128) اند« مانده

نیازهای سیاسی و اجتماعی امیران و حاکمان مملوکی باعث شد تا در ساختار و نوع   ،تر مطرح شدکه پیش طورهمان

های مملوکی تغییراتی ایجاد شود. یک تغییر آشکار و هویدا در قرن سیزدهم توسط بافندگان خبره و  بافت ابریشمی

الن فراری بودند و جذب  این بافندگان گویا همان گروهی بودند که از دست مغو  .ای ایران و عراق شکل گرفتحرفه

اندازی مکانیکی دارای ابزار طرح  ،های بافتی که این افراد معرفی کردندصنعت پررونق نساجی مملوکی شدند. دستگاه 

که طرح را به صورت    های بافندگی سادهداد. برعکس دستگاه های پارچه را تغییر میبود که اساساً ذات و شکل طرح

ای به بافنده  صورت تکرار آینهنهایت یک موتیف را بهاندازی مکانیکی اجازۀ تکرار بیهای طرحانداخت، دستگاه تکی می

دراز  های  کتیبهگذاشت: یعنی تصاویر بزرگ و  ای و تکرارشونده بر سایز موتیف و طول کتیبه اثر میتصاویر آینه.  دادمی

 ( 1تصویر  )تر نیز بودند. قیمت شدن نیاز داشتند و نتیجتاً گرانبیشتری برای بافته به زمان
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 97.2 ۀشمار کونست گوربه، برلین غربی،  ۀسانتیمتر. موز 19×23ابریشمی عاجی، آبی متوسط، و آبی تیره رنگ؛ بافت سه ال؛   -1تصویر 

ابریشمی بافندگان آن دوره است.  های مملوکی نشانتنوع ساختار  از  رغم  بهدهندۀ خبرگی و استادی  اینکه گروهی 

های پیچیده بودند. ولی اکثر آنان دارای بافت  های این عصر دارای بافتی ساده بودند، مخصوصاً اطلس ابریشمیابریشمی

  .هستندال و سههای دوال  ترین آنان پارچه رایج

 

 

طور که همان 7ای قرون گذشته قرن های دایرههای دوازده ضلعی به جای طرحابریشمی دارای بافت ساده، استفاده از قابپارچه  -1شکل 

 .موزۀ هنرهای اسالمی، قاهره. انداحاطه شده الدین النصیر نصیر الدنیا وای با نام کتیبه ی هایوزپلنگ در قاب ،شوددر شکل دیده می
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جالل و شکوه و جالل باد بر اربابمان* سلطان الملک* النصیر }؟{  ها، برگ برای ترنجهای پررنگ با تاکابریشمی زرددمشق،  -2شکل 

 3899 ۀهنرهای اسالمی، قاهره، شمار  ۀموز * مخالف مخالفان* محمد ابن قالوون* باشد که اهلل حاکمیتش را جاودان کند.  [الشریف]

 

بازار  ۀهای چینی منطبق با سلیقهای عمودی مواج که از طرح ابریشمیشکل و ساقهبادامی ۀ ق،  با دو تکابریشم قرمز رنگ، دمش -3شکل 

)با دو  1293-1341 لدین محمد قالوون،ا نصیر الدین و ... جالل و شکوه باد بر اربابمان سلطان الملک النصیرمملوکی الهام گرفته است، 

 .I 3214 ۀمی، برلین شرقی، شماراسال ۀزدگی(؛ ابریشم اطلسی. موز

شود. امیران  های منسوجات مملوکی نیز محسوب میبنا به سنت هنر اسالمی، خط عربی یکی از عناصر اصلی طرح

های اسالمی به مردم مصر و  هویت جدید خود را به عنوان سالطین سرزمین   ،مملوکی بدون واسطه به کمک کلمات

مانده دارای کلمات عربی هستند که همگی  تقریباً پنجاه درصد قطعات ابریشمی مملوکی باقیکردند.  سایر بالد اعالم می

 اند.  های تاریخی با اسامی سالطین و نمادین افتخاری بودهای مانند سلطان و کتیبهخوانا بوده و شامل عبارات یک کلمه

که دعایی است که با تغییر قدرت همچنان مناسب  جالل و شکوه سلطان و پادشاه  ها عبارت بودند از  ترین نوشته رایج

این ابریشمی    ۀنمونها را دید.  هایی از این نوع کتیبهتوان نمونهمی  3و    2،  1های  در شکل  طین بوده است.تمام سال

در  قطعه که  است  می  ۀموزای  نگهداری  المؤیدسلطان.  شودمتروپولیتن  ابریشمی    الملک  سلطان ظنبیاین  به  را  یر 

سایر آثار هنری این دوره، همچون نام این سلطان مملوکی بر    .اند( نسبت داده1297- 1321رسولیان، مؤید داوود )
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شود و سندی است دال بر عالقۀ حاکمان در مطرح کردن نام خویش به عنوان  ای دیده میهای شیشه ها و تنگفلزکاری 

 (  2ویر سلطان. )تص

بار توسط شاهان اموی و به تقلید از از الگوهای ساسانی و  نخستین اهراً استفاده از کتیبه در پارچه در تمدن اسالمی  ظ

و به نحوی میزان    شوندای بسیار معتبر و فاخر میکتیبهینات  ئ تزبیزانس بوده است. به هر حال منسوجات ابریشمی با  

تیبه در  نقش ک  .  (Baker, 1995: 53)  دادقرابت و نزدیکی صاحبان آن را به دستگاه قدرت و خالفت نشان می

های  نخشود که معموالً با  های هندسی دیده می های گیاهی قابی و گرهبسیاری موارد در کنار نقوش دیگر همچون طرح

 آبکاری طال بافته شده است.  

 

 ،یدؤالم، سلطان الملک جالل و شکوه باد بر اربابمانرنگ، کتیبه به خط عربی به معنی ای و عاجیراهی قهوه. ابریشم راه2تصویر 

ۀ هنر متروپولیتن، نیویورک، شمارۀ اینچ. موز 14×26؛ بافت دوال؛ 1321-1297بن یوسف،  منتسب به سلطان رسولی، موید داوود

31.14b . 

های بدون کتیبه  های ابریشمهمان طرحدارای  دار  های کتیبه بندی نقوش، ابریشماز لحاط نوع طراحی و شیوه ترکیب

توان در چهار دسته کلی تقسیم کرد: گروه  ای مملوکی را میتر منسوجات ابریشمی کتیبهشناسایی راحت  برای هستند.  

م پارچه به نمایش  ظیک متن طوالنی در زمینۀ تکراری و نامن  ،شودهای اولیه مملوکی دیده میاول که بیشتر در ابریشم 

اما این روش خیلی با سلیقه حاکمان و   ؛العاده زیبایی یافتهای فوقتوان نمونهاین شیوه نیز می  آید. گرچه دردر می

 آمده است. 3این سبک تزیین در تصویر شماره  ۀنمون لذا تداوم هم نداشت. ؛درباریان همراه نبود

 

}اال{   ...سلطان ...اربابمان{ سلطان بزرگ الملک االشرف صالح}جالل و شکوه باد بر های آب طال، دیوارکوب با نخ -3تصویر 

 محمدی  ۀ ای جداشده{ جامعتکه...} ظ}. . .اس{الم و مسلمین، پادشاه پادشاهان}؟{ و بر سلطان ابولفتح خ}لیل{، محاف ...شرف صالح الد

؛ بافت دیوارکوب )با بیش از چهار یا بیشتر الیه(،  93-1290 جامعه، ظمسلمانان، ارباب پادشاهان }؟{ و بر سلطان ابولفتح خلیل، حاف 

 .15626 ۀهنر اسالمی، قاهره، شمار ۀسانتیمتر. موز 74×19
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بندی خطی است که طرح اصلی در  دارای ترکیب  ای مملوکی بود،های کتیبههای رایج ابریشمدسته دوم که از طرح

دار  حاشیههای  ای و پارچه های کتیبهتیز، محرماتیهای نوکترنج  .خوردزمینه فوراً به چشم میزمینه و فضای پس پیش 

و سنگین    از این نمونه است. طرح ناپویا  2شده در تصویر  هئارا  ۀشوند. نمونها محسوب میترین این طرح جمله محبوب از 

اهراً در قرن سیزدهم دِمُده شده بوده است. یک ظکه موضوع اصلی طرح منسوجات از قرن هفتم بوده است،    ای دایره

این سبک است )شکل بقایای  از  با طرح دوازده ضلعی  آبی  این تصویر آینه1حریر  های ها در قابای، یوزپلنگ (. در 

اند که منتسب است به النصیر محمد ابن قالوون. موتیف پرندگان  احاطه شده  الدین  النصیر نصیر الدنیا وای با نام  کتیبه

ای ناپویا به گذر و عبوری است از طرح دایره  های درخت سدر )کنار( و درختان مو بیانگرمیان شکوفه  شده درقاب

 روان و پویا.  ،تیزهای نوکطرح

ابریشم    ۀعقطد.  اشاره کر   ،شودمتروپولیتن نگهداری می  ۀموز که در    ی اتوان به نمونهبه مییکارگیری کتاین نحوه به  از

اند و کتیبه در مرکز گل لوتوس بسیار موزون و هماهنگ  تیز کل طرح را فرا گرفتههای نوکرنگ که مشبک عاجی  آبی و

 (. 5و   4د. )تصویرخورکتیبه به چشم می سلطان در اینالملک عبارت ت. ترسیم شده اس

 

و سلطان و پادشاه  های لوتوس با عبارت با معنی جالل و شکوه اربابمان، سلطان)بافت اطلسی( قرمز ملیح ،گل ابریشم دمشقی -4تصویر 

 1863-8614 ۀویکتوریا و آلبرت، لندن، شمارۀ اینچ. موز 15×16؛ اطلسی دمشقی؛ 1430در ترنج کوچک، سال 
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  کتیبه 46.156.17 ۀمتروپولیتن، ترنج و اسلیمی نیویورک، شمار ۀاینچ. موز 13×14.5رنگ، بافت ترکیبی؛ ابریشم آبی و عاجی -5تصویر

 شود.ها دیده میدر میان ترنج الملک السلطان

  ،اند ای منقوش با گل و برگ چیده شدههای مبهم بر زمینهدار که در آن نقوش در ردیفهای کتیبهدسته سوم ابریشم

ای گرایانهواقعهای  گروهی از طرح  وصورت شناور در زمینه قرار دارد  ندگان و گاهی حیواناتی است که بهگاهی شامل پر

از این      7و    6تصاویر    شده دره ئارااند. قطعه پارچه  های چینی به آن دست یافتهتأثیر ابریشماست که مملوکیان تحت

 نمونه است. 

 
منسوجات، واشنگتن   ۀاینچ. موز 4.5×7الیه، پردۀ فلزی؛ سه ۀهای فلزی؛ پارچخنرنگ با و عاجی . ابریشم آبی متوسط، آبی روشن6تصویر 

 3.238 ۀسی، شماردی 
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ها، و تکرار یک کتیبه به خط های خرامان در بین گیاهان و گلراه افقی با غزال سانتیمتر طرح راه 25×26یک قطعه ابریشم  -7 تصویر

شوند. محل نگهداری این قطعه در  بژ اجرا می های در زمینای تیره، بژ و فیروزهنقوش در زمینه قهوه الموالنا السلطان الملک النصیر  :عربی

 .15093آتن، به شماره   ، (Benaki museum)موزه بنکی

دار است که آزاد و رها و  هایی اسلیمیدهنده طرح شامل گلعناصر شکلچهارم گروهی از منسوجات است که  دسته  

های گوناگونی  ها در قالب زمینه شناور هستند و کتیبهگونه در فضای پسثابت ریاضی  فارغ از هرگونه قواعد خشک و

  کاربرد داشته است. دو ها و در سلسله یوآن  اهراً این نوع طراحی توسط چینیظاند.  در این فضای گلگون قرار گرفته

های  دوم دارای طرح  دستههای تمام چینی و  های یوآن در مصر پیدا شده است که یکی دارای طرح ابریشم از    دسته

که شامل    است  8ر  تصوی  شدهداده نمایش نمونۀ  این دسته منسوجات  بازارهای مملوکی بود. از    ۀسلیقچینی منطبق با  

 .است محمد قالووننام های مارپیچ روییده به همراه  شکل، بر ساقههای اشکیشکوفه

 

 

الل باد بر اربابمان سلطان جشکوه و بازار مملوکی،  ۀهای عمودی مواج منطبق با سلیقدمشق،  ابریشمی چینی با طرح ساقه .8تصویر 

ۀ اینچ. موز  10×10(؛ 1279-1368یوآن ) ۀ )با دو زدگی(، سلس  1293-1341 الملک النصیر* نصیر الدنیا والدین محمد }ابن{ قالوون،

 .769.1898 ۀویکتوریا و آلبرت، لندن، شمار
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ست که در  ا  و نوارهایی  مشاهده کرد که به علت تنوع ارتفاع، محتوا   2ر  تصوی توان در ابریشمی  یری را میظنریتم بی

الملکای ستایشی در مدح  هشوند. کتیبرنگ دیده میای و عاجیهای قهوهرنگ هایی محصور  در قاب  المویدسلطان 

خاطر عناصر متنوعی است که در واحدهای در این ابریشمی وجود دارد که به در تصویر طرحی پویا و روانشده است.  

رنگ و چرخش بصری  رنگ دارد. نسبت، خط، تراکم طرح،  ای و عاجیاند و نوارهای قهوهمی ترکیب شده ظفضایی من

راه  یکدیگرند.  مکمل  قرینهمه  با  حیوانی  میآینه  ۀراه  نشان  را  اردک  یک  به  عقابی  بال  از  دگردیسی  یک  دهد  ای 

  -های ایرانیدرجه است که این ویژگی همچنین در ابریشمید  راه کناری آن متنی برجسته در زاویۀ نوکه راهدرحالی

عنوان یک نقش وابسته به حکومت و قدرت از تمهیداتی  به سلطان و نقش عقاب بهده از کتی عراقی نیز وجود دارد. استفا

وجود کلیت این طرح مطابق  اینبا  اند.کار گرفته  ر جهت القای مشروعیت سنتی خود بهاست که سالطین مملوکی د

 .بمانشکوه و عزت باد بر اربا ؛است با هنر مملوکی اولیه که شامل متنی با خط نسخ است

  ور از این روش ظ. مندشخصوص، از دوران حکومت محمد النصیر رایج  مأبی در صنعت نساجی به کلی چینی  طوربه

 :Walker, 1998) تیز و اشکی در بافت پارچه ابریشم گلدار است«  های نوکشونده، ترنج های تکرار»استفاده از طرح

کردند و  این نقوش همان نقوشی است که حاکمان چینی سلسلۀ یوآن به نشانه قدرت و جاودانگی استفاده می  (.176

فضا و زمینه در منسوجات    ه،گون های ریاضیبندی این همان نیازی است که سالطین مملوکی داشتند. در این تقسیم

ها  ریف این دسته از پارچهظگرای  طراحی واقع  دهد.تیز و سیال در زمینه میهای نوکمملوکی جای خود را به طرح 

 (. Walker) 1998: 138ریف، تجریدی و جسورانه مملوکی است«ظمطابق است با هنر یوآن در تقابل با اجراهای  

با چینی تأثیر گذاشت. در نخستین روش حاکمان و خلفای مملوکی  به دو شکل کلی  مآبی در منسوجات مملوکی 

ها  صادراتی یوآن به بازارهای مملوکی از بافندگان و طراحان مملوکی درخواست تقلید از آن های چینی  مشاهده ابریشم 

هایی مطابق با نیاز مملوکیان را داشتند. دومین روش این بود که طراحان پارچه در چین، به سفارش مملوکیان طرح

مآبی های چینییس که از خصوصیات طرحهای نفکردند. یکی از نمونهکردند و برای بافندگان مصر ارسال می آماده می

-قهوه  ۀزمینشده بر  . طالکاری شودمیبرلین نگهداری    ۀموز تکه ابریشمی است که در    ،خوبی دیدبهتوان در آن  را می

ضلعی متوالی طرح های دوازدهدر این تصویر قاب   (9خود نشان از یک تلفیق چینی و اسالمی است. )تصویر  رنگ  ای 

نصیر، اسالمی هستند و طراحی    و  همتا خردمندپرنده )طوطی( متن ستایشی عزت باد بر اربابمان سلطان، یکتای بی

 .استها و اژدها به سبک چینی  پیچک  ،هاگرایانه برگواقع
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عزت و شکوه باد بر اربابمان سلطان الملک العادل شده و اسالمی برای بازار مملوکی، ابریشمی چینی صادراتی با طرح طالکاری  -9تصویر 

با بافت  ه (؛ بافت ترکیبی )زمین1279-1368یوآن )ۀ )با دو زدگی(، سلسل 1293- 1341النصیر محمد ابن قالوون،  العلیم نصیر، احتماالً

 .75.258 ۀکونست گوربه، برلین غربی، شمار ۀسانتیمتر. موز 21.8×70شده؛  ح اصلی با بافت ساده(، نوار طالکاری جناغی، طر

 

تیز برای بازار غرب، با مضمون عزت و جالل باد بر اربابمان های نوک شده، ترنجابریشمی چینی صادراتی، غشای طالکاری -10تصویر 

 ۀشده. موز(؛ بافت ترکیبی، غشای طالکاری 1279-1368یوآن )  ۀ، سلسلشوندکه پیروانش شکوهمند باشد  سلطان و پادشاه یکتا و ماهر

 . 68.2742 ۀکونست گوربه، برلین غربی، شمار
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(  10)تصویراست.  نمونۀ دیگری از صادرات یوآن یک ابریشمی با طرح اصلی با الیاف زر و آبی مالیم بر زمینۀ آبی پخته  

 یگیاهاناز  اند  ایستاده روی هم ه بینید( که روبها )نوعی جانور که در تصویر میهای دالبری اطراف خیلیندور قابتا دور 

 این ابریشمی بیشتر به آثار چینی شبیه است تا اسالمی.  ۀگرایان. طرح واقعاست مرکب از خط عربی تشکیل شده

 گیرینتیجه 

نیاز به ایجاد مقبولیت  ممالیک حاکی از این است که  دورۀ های موردی نقوش پارچه مربوط به مطالعه و بررسی نمونه

و   و سوریه  مردم مصر  سایر سرزمین نزد  ایرانهمچنین حاکمان  اسالمی همچون  از سوی حاکمان )مغول  های  ها( 

استفاده از الیاف فاخر همچون ابریشم و طال موجب به  مملوکی موجب شد تا پارچه نقش سیاسی به خود بگیرد. نیاز  

اربرد داشت، کمابیش جایگزین  تاب که در ایران ک  zهایی  صنعت نساجی در مصر دچار تحول شود. در این دوران، نخ  شد

تاب کمک کرد تا صنعت نساجی بتواند   zتولید نخ    تاب شد. استفاده از دستگاه زربفت در  sهای سنتی مصری  نخ

امکان  پارچه  تولید،  تکنولوژی  از  استفاده  تغییر در  تولید کند. همین  بیشتر(  ابریشم  )با  ابریشم  با غلبه جنس  هایی 

لذا امیران مملوکی بدون هیچ محدودیتی،    ؛ای را فراهم ساختآینه  ۀغنی از نقوش در شکل خطی و قرین   ای هدیباچ

توان این اساس می  دادند. بربه تولیدکنندگان سفارش می  ،ها بودکه پاسخگوی اهداف سیاسی و اجتماعی آن  را  نقوشی

به تولید نسوج اختصاص  رگاه سلطنتی مشخصی  کا  ،دریافت که هرچند مملوکیان در تمام طول سلطنتشان در دربار

های اسالمی در مقابل عنوان حاکمان سرزمینبخشی به هویت جدیدشان بهها بر مشروعیتاما نیاز اجتماعی آن  ؛ندادند

رنگی در منسوجات فاخر این دوره داشته باشند. چنانچه نام مملوکی  نقش پرهویت غالمی و بردگی گذشته موجب شد  

از زمان جاودانه شده استدر کنار م این برهه  از سبک مملوکی  امروزه می  ،نسوجات  سبک در    نوعیعنوان  بهتوان 

 صنعت نساجی مستقل سخن گفت.

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجلی تمایالت سیاسی سالطین مملوکی مصر در نقوش پارچه  108 

 
 ربابه تقی زاده بروجنی، عباس بزرگمهر، زهرا نیکایی

 

 منابع 

 ها کتاب 

یوسف،  ، تقدیم محمد فتحی عبدالهادی و جوزیف نسیم  یمصرالعصرالمملوک  یف  المکتبات   خیتار(،  1413) .  النّشار  ،السید

  دارالمصدبه اللبنانیه، الطبعۀ االولی.

 انتشارات سروش.: ، چاپ اول، تهراناشراقی ، اردشیریاسالم ی هنر و معمار(  1381) .جاناتان ،ام بلوم ؛شیال ،بلر

پژوهشکده  :  ، شهال بختیاری، قماسالم  خیتار  در  آن  یتمدن  و  یاسیس  نقش  و   کیدولت ممال  .(1380)  .شبارو، عصام محمد

 . حوزه و دانشگاه

 عالم الکبر.  :، بیروتهیخ یالتار المصادر ی ف هینقد داراسات .(1414) .الدینعزالدین علی، محمد کمال

 . ، قاهره: مکتب االنجلوالمصریهمصر یرسومهم ف  و  کیالممال  نی م دولٌه سالط ظ ن. (1979). عبدالمنعم ماجد،

 دارالفکر، إعادۀ الطبعۀ اإلولی.  :، دمشقیالمملوک  العصر ی العرب األدب خی تار .(1419) .موسی پاشا، عمر

Baker,  L. (1995). Islamic Textiles, London. 

Bellinger,   L. (1984). Technical Analysis,” in  Catalogue of Dated  Tiraz  Fabrics”, 101 

– 9.  

Mackie, L  .(1984). “Toward an Understanding of Mamluk Silks: National and 

International Considerations.”  Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture 

127-146. 

Mayer, L.A. (1952). Mamluk Costume, The effects that development in  ceremonial had 

on Mamluk art of the fourteenth century are examined in  Bethany Medieval  Sgraffito, 

W.( Phd .diss., University of Toronto). 

 

Walker  , J.B. (1998). The Ceramic Correlates of Decline in the  Mamluk  Sultanate: An 

Analysis of Late medieval sgraffito wares , (Phd  .diss., University of Toronto). 

https://www.benaki.org 

https://goteborgskonstmuseum.se 

https://www.metmuseum.org 

https://miaegypt.org / 

https://museum.gwu.edu 

https://www.smb.museum 

https://www.vam.ac.uk 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mayer,+L.A,+Mamluk+Costume+(Geneva,+1952).+The+effects+that+development+in+ceremonial+had+on+Mamluk+art+of+the+fourteenth+century+are+examined+in+Bethany+Medieval+Sgraffito+Wares%22+(Phd.+diss.,+University+of+Toronto,+1998).&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4hZzPm5XrAhWh4IUKHVwTAgAQBSgAegQIChAk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mayer,+L.A,+Mamluk+Costume+(Geneva,+1952).+The+effects+that+development+in+ceremonial+had+on+Mamluk+art+of+the+fourteenth+century+are+examined+in+Bethany+Medieval+Sgraffito+Wares%22+(Phd.+diss.,+University+of+Toronto,+1998).&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4hZzPm5XrAhWh4IUKHVwTAgAQBSgAegQIChAk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mayer,+L.A,+Mamluk+Costume+(Geneva,+1952).+The+effects+that+development+in+ceremonial+had+on+Mamluk+art+of+the+fourteenth+century+are+examined+in+Bethany+Medieval+Sgraffito+Wares%22+(Phd.+diss.,+University+of+Toronto,+1998).&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4hZzPm5XrAhWh4IUKHVwTAgAQBSgAegQIChAk
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mayer,+L.A,+Mamluk+Costume+(Geneva,+1952).+The+effects+that+development+in+ceremonial+had+on+Mamluk+art+of+the+fourteenth+century+are+examined+in+Bethany+Medieval+Sgraffito+Wares%22+(Phd.+diss.,+University+of+Toronto,+1998).&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4hZzPm5XrAhWh4IUKHVwTAgAQBSgAegQIChAk
https://www.benaki.org/
https://www.metmuseum/
https://miaegypt.org/
https://miaegypt.org/
https://miaegypt.org/
https://museum.gwu.edu/
https://www.smb.museum/
https://www.vam.ac.uk/

