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چکیده 
با رونق تولید پارچه های ابریشمی در دورۀ آل  بویه، منسوجات به کاالی پرارزشی در ایران تبدیل شدند. بر اساس مدارک مکتوب و یافته های 
باستان شناسی، در دورۀ آل  بویه پارچه هایی از جنس ابریشم و مزین به نقوش حیوانی، گیاهی و یا کتیبۀ کوفی، بافته می شده است. یکی از نکات 
مهم این پارچه های مزین به نقش و کتیبه، کاربری آنها بوده که به عنوان کفن از آنها استفاده می شده است. با توجه به کارکرد پارچه ها به عنوان 
کفن و محتوای کتیبه های بافته شده، این سوال مطرح است که فرهنگ آل  بویه چه تأثیری در چگونگی این هنر داشته است؟ هدف از این 
پژوهش بررسی سوگیری فرهنگی در زمینۀ پارچه های ابریشمی کتیبه دار در عصر آل بویه است. محوریت مقالۀ حاضر بر مبنای خوانش کتیبه های 
26 پارچۀ ابریشمی است که از کاوش های باستان شناسی گورستان نقاره خانه و بی بی شهربانو واقع در شهرری به دست آمده اند. داده های به کار 
برده شده در این پژوهش، از طریق منابع کتابخانه ای و قابل استناد جمع آوری شده اند و تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت کیفی و کمی می باشد. 
پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت نقوش و محتوای نوشتاری پارچه های آل بویه است که با توجه به درجۀ اهمیت آنها به عنوان کفن و یا 
در کنار متوفی استفاده شده اند. با توجه به نقش بارز فرهنگ تصویری ایران باستان در نقوش منسوجات، نقش های مورد استفاده به چهار دستۀ 
اصلی تقسیم شده اند که به صورت نمادین اشاراتی به کرامت انسان، زندگی پس از مرگ، جاودانگی، بقای انسان و ارتباط انسان و آخرت دارند. 
نوشتار موجود در کنار نقش ها، شامل مضامینی است که بر محتوای نقوش تأکید می کنند و در بررسی نقوش ، متون هم نشین با منسوجات نیز 
مورد بررسی قرار گرفته اند. بیش ترین متن های مورد استفاده در این منسوجات، متن هایی با محتوای دینی یا نص است که از کتاب های شعر 
عربی گرفته شده اند. این منسوجات، نگاه دوگانه ای دارند؛ از یک سو نقش پارچه ها برگرفته از نقوش اسطوره ای ایران باستان بوده و از سوی دیگر، 

نگرش دینی آل  بویه سبب بهره گیری از کتیبه های اسالمی در پارچه ها شده است. 

کلیدواژه ها:
منسوجات آل  بویه، نقوش پارچه، کتیبۀ کفن، بی بی شهربانو، نقاره خانه.
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1. مقدمه
کتیبه نگاری روی منسوجات، بخشی از فرهنگ دوران اسالمی بوده است. در سرتاسر جهان اسالم، منسوجات کتیبه دار   به خط کوفی یا کوفی گلدار 
و سپس به نسخ یا ثلث نوشته شده است )Ekhtiar and Cohen 2015, 1(. به طور معمول، در کتیبۀ پارچه  ها، نام حاکم به همراه نشانه های 
خاص در حاشیۀ لباس با رنگی متفاوت از رنگ زمینه، بافته و یا گلدوزی می شده است. منسوجات کتیبه دار  سلطنتی که نام حاکم بر آن نقش شده، 
نشانۀ عزت و مقام حاکم بوده و کارکردی تبلیغاتی- سیاسی و اجتماعی داشته است )بیکر 1385، 57؛ Harris 1993,71(. در تزیین پارچه ها ی 
منسوجات سلطنتی ساسانی )پیش از اسالم(، از قاب های هندسی و نقوش درون آنها استفاده می شد و در دورۀ اسالمی، کلمات و کتیبه جایگزین 
بخشی از صورت  ها و نقش  ها شد. کتیبه ها، عالوه بر نام و مدح پادشاه، از رویکردی دینی برخوردار بوده و به ستایش و تمجید خداوند می پرداخته اند 
)Serjent 1942, 7-8(. نقش به همراه کتیبه، در تزیینات پارچه های عباسی رواج یافت1 )راگلس1396، 78-79(. مسعودی در کتاب خود از 
طراحی لباس متوکل، خلیفۀ عباسی یاد می کند که تولید آن در حدود یک سال به طول انجامید و به نام پارچۀ متوکلی شهرت یافت )مسعودی 1374، 
496(. بر اساس منابع اسالمی، در دورۀ عباسی در مراسمی به نام خلعت2، فرد، مفتخر به دریافت لباسی فاخر و مزین به کتیبه از حاکم وقت می شد.
)Mackie 2015, 26( در کتاب االغانی، به کرات از پارچه های اهدایی و خلعت و عالقه مندی خلفا به خلعت اشاره شده است )اصفهانی 1368، 
56(. عالقۀ افراد به پارچۀ کتیبه دار  جهت استفاده کفن، در متون و آثار قابل مشاهده است )دوزی 1391، 58(. در گورستان آل  بویه واقع در شهرری 

و هم چنین گورهای فاطمیون مصر، از ملحقات کفن و پوشش قبر، پارچه های کتیبه دار هم یافت شده است. 
گردآوری داده های این تحقیق به شیوۀ کتابخانه ای و اسنادی انجام شده و شیوۀ تجزیه و تحلیل اطالعات آن، از گونۀ کیفی و کمی است. در 
این پژوهش، ابتدا کتیبۀ پارچه ها، خوانده و به فارسی برگردانده شده است. در مرحلۀ بعد، ضمن منبع یابی کتیبه ها، به رابطۀ معنایی میان کتیبه و 
نقوش به کار رفته بر پارچه  ها پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و تاریخی- تطبیقی است و به توصیف نقوش و کتیبه های 
موجود در پارچه های مورد مطالعه، پرداخته و نقوش با محتوای کتیبۀ  پارچه  ها تطبیق داده  شدند. در این پژوهش، 26 نمونه  پارچۀ دوره آل  بویه 
یافت شده از گورستان شهرری، مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه همۀ پارچه  ها با آزمایش کربن14 سنجیده نشده اند، منسوب بودن 
پارچه  ها به دورۀ آل  بویه با توجه به نقش، کتیبه و استناد پژوهشگران بوده و در مواردی که ابهام وجود داشته، از کلمۀ منسوب به آل  بویه استفاده 
شده است. با توجه به اینکه منسوجات مکشوفه در این گورستان، مزین به نقش و کتیبه است، یافتن ارتباط بین نقوش و کتیبه  ها و ارتباط با کاربری 

پارچه  ها از اهداف این پژوهش است. 

تصویر 1: راست( موقعیت گورستان دایره ای شکل نزدیک نقاره خانه و بی بی شهربانو
چپ( نمای نزدیک تر از گورستان مدور )نگارندگان(.

مجموعۀ گورستان »شهر مردگان« متعلق به شهرری باستان است. شهر مردگان، شامل گورستان زیرین و برین بوده که مجموعۀ آثار کوه 
نقاره خانه و بی بی شهربانو در محدودۀ گورستان زیرین قرار گرفته است )کوثری 1374، 1؛ بهشتی پور 1343(. در این محوطه، گورستان سلطنتی 
آل  بویه به شکل دایره ای بوده که در نوع خود منحصر به فرد است )تصویر 1(. یکی از دالیل سلطنتی خوانده شدن این گورستان، منسوجات فاخر و 
نقش شکاری است که منسوب به دربار بوده است )Mackie 2015, 136(. پس از یافت آثاری از کاوش های غیرقانونی از شهرری، کاوش های 
باستان شناسی در این محوطه آغاز شد. اولین کاوش باستان شناسی و بررسی شهرری باستان، به سرپرستی اشمیت3 بین سال های 1934-
1936م. )1313-1315ه.ش( در سه فصل انجام شد )Rante 2014, 31(. بر اساس گزارش های باستان شناسی، در این گورستان، بیست تا 

 .)Mackie 2015, 140( سی آرامگاه خانوادگی وجود داشته است
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2. پیشینۀ پژوهش
کرمن5 )1387( و هم چنین وایت6 )1974(  تاکنون، تحقیقات متعددی در زمینۀ پارچه  ها انجام شده است؛ از جمله می توان به پژوهش پوپ4 و آ
اشاره کرد که تحقیقات دقیقی در رابطه با منسوجات ایرانی انجام داده اند. پاتریشیا بیکر )1385( در کتاب منسوجات ایران، به پارچه های دوره های 
مختلف اشاره کرده است. بعد  از رونمایی از پارچه های به دست آمده از شهر ری، این پارچه  ها به دورۀ آل  بویه و اوایل دورۀ سلجوقی نسبت داده  
)Wiet 1947, 27 ؛Shepherd 1963, 65 ؛Blair, Bloom and Wardwell 1992, 5(. براساس کتیبه  ها و هم چنین به کمک  شدند 
 Sharif and؛Blair, Bloom and Wardwell 1992, 2-4( به دورۀ آل  بویه منتسب شدند  پارچه  ها  از  تاریخ گذاری های کربن14، برخی 
 .)Moini and Rollman 2017, 2( بهره  گرفته  شد  پارچه  ها  اصالت  در تصدیق  نیز  آزمایش های شیمی  از   .)Esmaeili 2017, 75-78
پژوهش هایی در نقوش پارچه های شهر ری انجام شده که که از آن جمله، اثری دربردارندۀ پارچه های نفیس جهان اسالم محفوظ در مجموعۀ 
موزه کلیولند7 است )Mackie 2015(. درکتاب دیگری، پارچه های سرزمین های اسالمی از جمله ترکیه، سوریه، یمن و ایران معرفی شده  اند 
)Gilow 2013(. زهره روح فر )1396( در کتاب خود با نام نگاهی به پارچه بافی دوران اسالمی، به معرفی برخی پارچه های به دست آمده از اوایل 
اسالم  می پردازد و معتقد است نگاره های منسوجات آل  بویه، ریشه در قدیمی ترین اندیشه  ها و اسطوره های ایرانی دارند. پروین برزین )1344( در 
مقاله ای، به معرفی و توضیح یکی از پارچه های یافت شده از شهر ری پرداخته است. دادور و حدیدی )1390( در مقاله ای با نام »بررسی نقوش 
منسوجات قرون اولیه اسالمی از قرن اول هجری قمری تا اواخر دوره سلجوقی« به بررسی منسوجات بر  اساس میزان تأثیرپذیری از نقش مایه های 
ایران قبل از اسالم پرداخته اند. فتحی و فربود )1388( در مقاله ای، بر اساس تطبیق هندسه نقوش و رابطه آنها با پرندگان، به تداوم نقش پرندگان 
و موجودات اساطیری پرنده سان از دورۀ ساسانی تا بعد از اسالم اشاره کرده اند. طالب پور و خطایی )1390( در مقاله ای به تحلیل پارچه های آل 
 بویه و سلجوقی پرداخته اند و نقوش پارچه  ها را در چهار دستۀ حیوانی، گیاهی، هندسی و افسانه ای تقسیم  کرده و برای هرکدام خصوصیاتی را 
قائل شده اند. ابوالفضل صادقپور فیروزآبادی )1396( به مقایسۀ نقوش منسوجات ساسانی و آل  بویه پرداخته و شباهت هایی بین آنها یافته است. 
در بسیاری از مقاله هایی که بر محور پارچه های آل  بویه نگارش شده اند، بیش ترین تأکید بر نقوش پارچه  ها بوده و مطالب پژوهشی مختص به 

کتیبه های پارچه  و محتوای آن بررسی نشده است لذا در این مقاله تالش شده است بخش کتیبه  ها مورد توجه قرار گیرند. 

3. منسوجات بی بی شهربانو، نقاره خانه و دسته بندی نقوش 
در دورۀ آل  بویه، شهر ری یکی از مناطق مهم حکومتی بود )ترکمنی آذر 1384، 78(. این شهر در بافت و تهیۀ قبای حاشیه دار و راه راه و هم چنین 
کرمن 1387، 2311(. در این دوره، در تدفین بزرگان از  بافت پارچه های دو پودی معروف به منیر )دو رو( اهمیت ویژه ای داشته است )پوپ و آ
پارچه های ابریشم و زری یا پارچه های نشاندار و گلدوزی شده استفاده می کردند )چیت ساز 1391، 161(. با توجه به کاربری  منسوجات مکشوفه از 
بی بی شهربانو و نقاره خانه، شناخت نقوش پارچه  ها از اهمیت برخورداراست. پارچه هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، از کوه بی بی 
 شهربانو و نقاره خانه کشف شده اند. از سال 1300 ه.ش، گزارشی از حفاری های این منطقه موجود است که در آن، به کشف تابوت های مخصوص 
و کفن و روپوش های پارچه ای الوان اشاره شده است. همچنین تأکید شده که قبر ها در چند سطح ارتفاعی مختلف ساخته شده اند، قبرهای باالتر، 
آشکارا فاخرتر بودند و عالوه بر مکان دفن، دارای اتاق های کوچکی با تزیینات گچبری بوده اند. پارچه های مورد استفاده برای اجساد این سطح، 
یا لباس مخصوص اموات بود یا به صورت شهدا، لباس اصلی را بر تن داشتند )مصطفوی 1334، 279(. اجساد طبقات زیرین با کفن هایی از 
پارچه های پنبه ای یا ابریشمی سبک پوشانده شده بود، حال آن که اجساد طبقات باالتر با ابریشم لطیف و دارای نقش و بافت فاخر پوشانده شده 

.)Mackie 2015, 140( بود و تعداد الیه های پوشش آنها بیشتر بود
تعداد زیادی از پارچه های مکشوفۀ مقبرۀ بی بی  شهربانو در موزۀ کلیولند آمریکا نگهداری می شوند که مستندات و مطالعات برخی  از آنها در 
مجموعه ای از کتاب  ها و مقاالت به چاپ رسیده  است. در مقالۀ حاضر، 14 پارچه از کتاب  ویت )1947(، 5 نمونه از کتاب مایکی8 )2015(، 4 
نمونه از موزۀ کلیولند، 2 نمونه از کتاب روح فر )1396( ، یک نمونه از کتاب گیرشمن )1350( انتخاب شده اند. در جمع آوری منابع پارچه  ها، تالش 

شده به منابع دسته اول ارجاع داده شود. 
پارچه   ها به تعداد و ترتیب گفته شده در جداول )1تا 4( همراه با نمونه تصویر آورده  شده اند. منسوجات شهر ری به دو دستۀ بدون متن و دارای 
متن تقسیم شده  اند که نقوش مشابهی دارند. مضامین متن  ها، نصوصی9 است که اشاراتی به کرامت انسان، زندگی پس از مرگ، جاودانگی و بقای 
انسان و ارتباط انسان و آخرت دارند )زارع خلیلی، احمدپناه، و کامیار 1399، 54(. از ویژگی های کلی منسوجات ری می توان به دسته بندی تنوع 

نقش  پارچه ها، شکل و پیکرۀ نقوش و مضامین مورد استفاده در متن پارچه  ها اشاره کرد.

4. شکل و پیکرۀ نقوش در پارچه ها
26 نمونه از پارچه های آل  بویه با ذکر مشخصات و تصاویر و بر اساس نقوش، دسته بندی و بررسی شدند. هم چنین ضمن بررسی نقوش، به خوانش 
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و ذکر معنی کتیبه  ها پرداخته    شده  است. تقسیم بندی نقوش در 4 بخش آورده شده که به ترتیب شامل1 ( نقش درخت همراه با نگهبانان متقابل، 
2( نقش پرنده، 3( نقش سوار و 4( نقش انسان و بال است.

الف( نقش  درخت همراه با نگهبانان متقابل
این نقش با فراوانی 14 مورد، 55 درصد نقوش پارچه های مورد مطالعه را شامل می شود. تصویر درخت از مفاهیم نمادین در فرهنگ  ها و شکلی 
نمادین از یك کلیت است که از حد این کلیت فرا می رود و در نتیجه به عنصری آیینی تبدیل می شود )شوالیه و گربران 1378، ج.3، 187(. یونگ، 
درخت را نماد سرچشمۀ زندگی، بالندگی و انکشاف زندگی روانی انسان می داند )یونگ 1386، 229(. در بسیاری از فرهنگ  ها، باور به درختی در 

مرکز عالم که سه ساحت آسمان، زمین و جهان زیرین را به هم می پیوندد، مشاهده می شود.
درخت به لحاظ اساطیری و کیهان شناختی، نمودار موجودی زنده و جاندار است که بی وقفه تجدید حیات می  یابد. در واقع، درخت، رمز کیهان 
است، الوهیت در درخت  متجلی می شود )الیاده 1385، 293(. تصویر درخت در پارچه  ها، نمادی از درخت زندگی است. درخت زندگی، نماد 
حیات است و با عروجش به آسمان، مظهر ایستادگی و قائمیت را نشان می دهد. هنگامی که دو نگهبان در دو سوی درخت وجود  دارد، تقدس و 
جاودانگی درخت مورد اهمیت است )شوالیه و گربران 1378، ج.3، 178(. در تمدن بین النهرین، درخت هایی که عمر طوالنی داشته و یا زیبا و 
سودمند بودند، مقدس شمرده می شدند. درخت در تفکر ایران باستان از نمادهایی بوده که بسیار به کار رفته است. در کتاب زرتشت، درخت  زندگی 
دارای هفت شاخه است که ارتباطی با اسطوره های ایرانی دارد )پورخالقی چترودی 1380، 97-98(. در نقوش به دست آمده، معمواًل دو نگهبان 

در طرفین درخت است )جدول 1(.

جدول 1. نقش درخت همراه با نگهبانان متقابل در پارچه های آل  بویه )نگارندگان(.
توضیحات پارچه   و  نقوشجزییات نقشمنسوجاتردیف

1

طول: 68 ، عرض: 38/5 سانتی متر.
نقش درخت همراه با دو نگهبان پرندۀ متقابل. 

مشجر10  تزیینی  نوع  از  کوفی  خط  به  ضلعی  هشت  قاب  در  کتیبه 
)گلدار( است. کتیبۀ دیگر، روی بال پرنده  هاست. 

محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

2

طول: 35 ، عرض: 35 سانتی متر.
درخت زندگی و دو نگهبان )اسفنکس( متقابل. 

خط کوفی، دورتادور تصویر را احاطه کرده است. 
محل نگهداری: مجموعۀ خصوصی.

3

طول: 34، عرض:  70سانتی متر.
در فرم دالبری، نقش درخت و دو نگهبان ) شیردال(. متن پارچه به 

خط کوفی است. 
محل نگهداری: مجموعۀ خصوصی.
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4

طول: 77 ، عرض: 65 سانتی متر.
نقش درخت و دو بز نگهبان محصور در دایره و دورتا دور بزها، چهارده 
قاب  در  پارچه،  لبۀ  دو  در  کوفی  خط  حرکت اند.  در  چهارپا  حیوان 
مستطیل قرار دارد. تاریخ بافته شده بر پارچه، »فی سته ثمان و ثمانین 

و ثلثمائه« که تاریخ 388 هجری را نشان می دهد. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

5

طول: 70/2 ، عرض: 54/6 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل بویه.

قرار  زندگی  درخت  سوی  دو  در  هم  مقابل  در  طاووس  جفت  یک 
گرفته اند. کتیبۀ کوفی، دورتادور طاووس  ها قرار دارد. 

محل نگهداری: موزه کلیولند.

6

طول: 31 ، عرض: 33 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل بویه. 

درخت زندگی و دو نگهبان به صورت یک جفت طاووس در دو طرف 
درخت هستند. چهار دایرۀ کوچک، اطراف قاب لوزی است. کتیبه  ها 

به خط کوفی مشجر است. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

7

طول: 97/8، عرض: 56/5 سانتی متر.
عنوان  به  متقابل  پرندۀ  جفت  یک  با   همراه  زندگی   درخت  نقش   

نگهبان. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

8

طول: 59، عرض: 57/4 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل بویه. 

درخت و دو نگهبان به شکل یک جفت پرندۀ متقابل. 
و  مشجر  کوفی  کتیبه های  بزرگ،  و  کوچک  بیضی  حاشیۀ  دو  در 

مورق11 قرار  دارند. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.
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9

طول: 38، عرض: 47 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل بویه. 

در قاب بیضی، موجودی بالدار و در قاب لوزی، یک جفت طاووس، 
کوفی  پارچه  این  کوفی  درخت هستند. خط  نگهبان  و  هم  مقابل  در 

گلدار است. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

10

طول: 12/2، عرض: 17/5 سانتی متر.
نقش هارپی )ترکیب انسان با پرنده( به عنوان نگهبان درخت، درون 
کادر هشت ضلعی دیده  می شود. دورتادور هشت ضلعی،کتیبۀ کوفی 

وجود دارد. 
محل نگهداری: موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن.

11

طول: 27، عرض: 36/5 سانتی متر.
نقش درخت و دو نگهبان شیر و یک جفت پرنده. 

در حاشیۀ قاب دایره، چند حیوان چهارپا در حال حرکت اند. در  قاب 
دایرۀ کوچک تر، کتیبۀ کوفی گلدار وجود  دارد. 

محل نگهداری: موزۀ آبگ اشتیفتون12.

12

طول: 71/1، عرض: 95 سانتی متر.
درخت به همراه دو نگهبان به شکل طاووس. 

موزۀ  در  آن  تکۀ  دو  که  شده  تکرار  بار  سه  پارچه  طول  در  نقش  این 
 Shepherd 1963,( کلیولند و یک تکه در موزه آبگ اشتیفتون است

66(. فقط یک تکۀ پارچه، دارای کتیبه است. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

13

طول: 66، عرض: 70 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل  بویه. 

و  شیر  بالدار  جفت  یک  به صورت  نگهبان  و   زندگی  درخت  نقش 
هم چنین، نقش درخت زندگی با یک جفت پرنده دیده  می شود. 

محل نگهداری: نا مشخص.

14

طول: 59، عرض: 34 سانتی متر.
 منسوب به دورۀ آل  بویه. 

نقش درخت زندگی و شیرهای نگهبان است. روی شکم شیر ها کتیبه 
کوفی نوشته  اند.

محل نگهداری: دانشگاه ییل13.
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ب( نقش  پرنده 
نمادهایی که از پرندگان در آثار به  دست می آید، در پیوند با آسمان و زمین هستند )جدول 2(. از همین زاویه، پرنده تصویر روح است که از جسم 
می گریزد. بنابراین، پرنده سمبل روح است )میت فورد 1388، 68(. حتی به طور جامع تر، پرندگان نماد مراحل معنوی، نماد فرشتگان و نماد مرحلۀ 
برتر وجود هستند )شوالیه و گربران 1378، ج.2، 202(. یکی از باورهای عمومی آن است که پرندگان، زبانی خاص دارند و قرآن کریم )16: 27( 
تذکار می دهد که حضرت سلیمان این زبان را می دانسته است. هم چنین، پرنده به مثابۀ نماد جاودانگی روح در قرآن )19: 67( آمده است. استعاره 

پرنده با تکیه بر بال، نماد پرواز است. به طور ضمنی، مفهوم آزادشدن از ثقل زمین است )شوالیه و گربران 1378، ج.2، 57(. 

جدول 2. بررسی نقش پرنده در پارچه های آل  بویه )نگارندگان(.
توضیحات پارچه   و  نقوشجزییات نقشمنسوجات 

15

طول: 15، عرض: 35 سانتی متر.
نقش پرندگان به صورت جفت روبروی هم. 

این تکه پارچه بدون کتیبه است. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.  

16

ابعاد نامشخص. 
چهار پرنده با بال های گشوده در قاب دایره ای. 

خط کوفی در قاب دایره ای، دور نقش اصلی بافته 
شده است. 

محل نگهداری: موزۀ کلمبیا.

17

ابعاد نامشخص. 
تصویر  پرنده با بال های باز در فرم مربع. 

کتیبۀ کوفی، دورتادور پرنده را احاطه کرده است. 
محل نگهداری: موزۀ کلمبیا.

ج( نقش سوارکار
سوارکار، بر مرکب خود مسلط است. کسی که سوار بر چیزی است، مانند کسی است که بر دشمن خود غالب شده  است.  سوار، به بهشت می رود 
و این صعود، او را جزء خانواده خواص مانند خدایان و قهرمانان می کند )همان، ج.1، 166(. در فرهنگ اسالمی، پیامبر سوار بر ُبراق است و 
جبرییل او را به عرش خداوند راهنمایی می کند. در این حالت،  سوار می تواند مفهومی معنوی پیدا  کند که مفهومی مانند حرکت به سوی کمال را 

در بردارد، در عین حال، سوار، یک عالمت پر اهمیت از موقعیت، قدرت و ثروت را نشان می دهد )Mackie 2015, 131( )جدول 3(. 



سال سوم، شماره 2، پیاپی 5
 پاییز و زمستان 99

102

جدول 3. بررسی نقش سوار در پارچه های آل  بویه )نگارندگان(.
توضیحات پارچه  و نقوشجزییات نقشمنسوجات

18

طول: 28، عرض: 4.25 سانتی متر.
بر  و  شده  سوار  گاو  بر  که  است  مردی  تصویر  دایره،  فرم  درون 

دستش یک شاهین نشسته است. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

19

طول: 58.5، عرض: 34.5 سانتی متر.
سوارکار قوش به  دست همراه یک جفت شیر آرام که درون قاب 

هشت ضلعی جای گرفته است.
محل نگهداری: موزۀ واشنگتن دی سی.

20

طول: 39، عرض: 22 سانتی متر.
منسوب به دورۀ آل بویه. 

تاج  فرد،  این  است.  شکار  حال  در  سوارکار  پارچه،  این  نقش 
ساسانی بر سر دارد و سوار بر موجودی بالدار است. 

محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

21

ابعاد نامشخص.  
سبک  به  تاجی  با  دایره ای  قاب  در  دست  به  پرنده  سوارکاری 

شاهان ساسانی نقش شده است. 
محل نگهداری: مجموعۀ خصوصی.

22

طول: 48، عرض: 46 سانتی متر.
نقش شخص فیل سوار با تاجی به سبک شاهان دورۀ ساسانی 

است. 
محل نگهداری: موزۀ کلمبیا.

23

طول: 152، عرض: 117 سانتی متر.
سنقر  یا  شاهین  دست  هایش،  از  یکی  در  که  اسب  بر  سوار  فرد 

دارد. 
محل نگهداری: موزۀ آبگ اشتیفتون.
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د( نقش انسان و بال
انسان به همراه بال،  قبل از هر چیز نماد پرواز است. نماد سُبکی از جسمیت، خارج شدن و آزادشدن است )شوالیه و گربران 1378، ج.2، 57(. 
هم چنین، بال بر روی بدن انسان و حیوان، عالمت ایزدی و نماد قدرت و محافظت است )هال 1380، 30(. اولین تصور در مورد فرشتگان، 
بالداربودن ایشان است و در ادیان الهی، فرشتگان واسط میان انسان، خدا و طبیعت هستند )افضل طوسی 1396، 159-160(. شیخ مفید در 
روایتی آورده  است: جبرییل در میان فرشتگان به شکل مردی میان باال، سپید پیشانی، سیه چشم، و دارای چهار بال سبز مرصع لؤلؤ است )صدر 
حاج سید جوادی 1396،  ج. 5، 45(. بدین ترتیب، بال به صورت کلی صعودی به طرف تعالی و پرشی باالتر از وضعیت بشری است. نقش انسان 

بالدار در تمثال های ایران باستان کاربرد بسیار زیادی داشته است و در دوران اسالمی وارد نقوش تزیینی شد. 

جدول 4. بررسی نقش انسان و بال در پارچه های آل  بویه )نگارندگان(.
توضیحات پارچه  ها و  نقشجزییات نقش منسوجات

24

طول: 49، عرض: 46 سانتی متر.
در  گرفته  است.  بر  در  را  فردی  که  گشوده  بال های  با  دوسر  عقاب  نقش   

قسمت باالی پارچه،  کتیبۀ کوفی گلدار وجود دارد. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

25

طول: 47 ، عرض: 49.5 سانتی متر.
بالدار را در برگرفته است. خط  باز که انسان  با بال های  نقش عقاب دوسر 

کوفی گلدار در دو قسمت پارچه وجود دارد. 
محل نگهداری: موزۀ کلیولند و یک نمونه در موزۀ ملی ایران.

26
طول: 51، عرض: 41 سانتی متر.

 ترکیب انسان- پرنده )هارپی( که در قاب دایره ای تکرار شده  است.
محل نگهداری: موزۀ کلیولند.

5. مضامین مورد استفاده در متن پارچه ها
 در بررسی نقش  منسوجات مورد نظر، متنی که با پارچه  ها هم نشین شده، تعیین کننده است. زیرا مضامین متن  ها نقشی هدایت گر دارند. ارتباط 
مابین متن و نقش در پارچه  ها، امکان نشان دار14شدن دارد. مقولۀ بحث، آن دسته از متن هایی هستند که همراه با نقش در یك قاب قرار گرفته اند. 
نقش و متن وقتی در یك قاب قرار گیرند، به ساختاری واحد تبدیل می شوند و کارکرد واحدی دارند. متِن نص محور و فعالیت های نشانه شناختی بر 
روی نص، هستۀ اصلی معرفت دینی را فراهم می آورد. منطق فهم نصوص دینی، ابطال نا پذیری محتوا را در فهم به همراه دارد. بررسی نصوص 

دینی در پارچه های ری با تقسیم بندی قالب  ادبی و کاربردی آنها امکان پذیر شده است.
متن  ها در چهار قالب ادبی از قالب های نصوص مذهبی تقسیم بندی شدند: رثا 15، مدح16، پند17 و جملۀ دعایی18.  میزان فراوانی استفاده از 
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این قالب های ادبی، در 26 پارچۀ مورد بررسی عبارت است از: 4% رثا، 10% مدح، 24% پند، 31% جملۀ دعایی و 31% آثار، فاقد متن. با توجه به 
مضمون کتیبه ها )جداول 5 و 6(، منبع برخی کتیبه  ها اشعاری از شاعران معروف مانند ابوالعتاهیه، اسود  بن  یعفر بن  عبداالسود  بن  جندل  بن 

نهشل، بحتری، حارث بن عباد و کعب بن زهیر بوده است. 

جدول 5. محتوا و مأخذ کتیبه در متن  پارچه  های مورد مطالعه )شماره های 1-12( )نگارندگان(.
منبع کتیبهنوع کتیبهمتن کتیبهاثرمنبع کتیبهنوع کتیبهمتن کتیبهاثر

1
هرکسی   / السلم  ثمرة  اجتنی  الحلم  شجرة  غرس  من   :1

درخت بردباری را کاشت میوه صلح را برداشت. 19
2: نصرة الحق شرف / یاری حق افتخار است.20

امام علی)ع( پند
7و ابن سینا

الهدی لمن استهدی  انهم علی  العلم  [ا]لفخر إال الهل  ما   :1
ادالء / فضل و بزرگواری جز برای اهل دانش نیست. آنان خود 

بر هدایت بوده و راهنمای دیگرانند.
2: حسنت ضافیة بیضاء صافیة کان رونقها فی صارم ذکریزین 
اطرافها طرز کما رقمت علی المجره طرق االنجم الزهر / خوبی 
می شود،  زیاد  لحظه  هر  درخشش   که  ناب  سفیدی  و  خالص 
که  همانگونه  شده  است  تزیین  گلدوزی  مانند  لبه  ها  و  اطراف 

ستارگان درخشان در راه های کهکشان شماره گذاری شده اند.

امام علی)ع(پند

2

اللهم اجعلنا فی مالبس لطفک متعففین وألداء عبودیتک 
ذمرک  نکبات  وعن  غانمین  نعماتک  بافاضة  و  قانمین 
عفیف  و  پاک  مهربانیت  لباس  در  را  ما  خدایا   / سالمین 
بپوشان و برای پرستش و بندگیت پابرجا قرار بده و ما را از 
و  سالم  روزگار  مصیبت های  از  و  بهره مند  ساز  نعمت هایت 

سالمت بدار.

8نامعلومدعا
کل ابن انثی و انه طالت سالمة یوما علی اله جدبا محمول21/ 
داشته  طوالنی  عمری  که  هم  چقدر  هر  انسان  فرزندان  همه 

باشد، روزی بر تخت تابوت سوار می شود.
کعب بن ذهیر22پند

3

االمة  ضیاء  و  الملة  غیاث  االمة  غیاث  االمیر  استعمال 
محمد بن سعید بن علی الحارثی اطال الله بقاه / فرمانروای 
علی  بن   سعید  بن  محمد  مردم،  نوربخش  و  فریادرس 

 الحارثی که خدا عمرش را دراز کناد را به کار گمارد.

9دعامدح

لصاحبه[  دائمة  سرور  و  سالمة  و  سعاده  و  نعمة  و  اقبال  و  عز 
و  خوشبختی  و  نعمت  و  اقبال  و  بخت  و  عزت   / عمره  ا]طال 
عمرش  باشد  پایدار  و  برقرار  صاحبش  برای  شادی  و  سالمتی 

دراز باد.

دعادعا

4

الموت باب و کل الناس داخلة / یا لیت شعری، بعد الباب، 
ما الدار / الدار جنة خالد ان عملت بما / یرضی اال له و ان 
وارد  آن  در  که همگان  است  دری  مرگ   / فالنار23  قصرت 
می شوند. کاش می دانستم  بعد از در، درون خانه چیست؟ 
هرگاه آنچه رضایت خدا جلب کرده باشی، آن خانه بهشت 

است و اگر کوتاهی کرده باشی پس جهنم است.

دیوان پند
دعادعاعز واالقبال / سعادت و نیکبختی10ابوالعتاهیه24

5
فاذا النعیم و کل مایلهی به / یوما یصیر الی بلی و نفاد 25 
فراهم  را  انسان  موجبات سرگر می  که  آنچه  هر  و  نعمت   /

پندمی سازد، به ناگاه به نابودی و زوال منتهی خواهد  شد.
االسود  بن 

11یعفر26
الزاهد الرئیس سعید بن ابی خیثمة الحارثی )...( اطال الله بقاءه 
سنه ثلث )...( و تسعین و ثلثمائة / رئیس خداترس سعید بن  ابی 

 خیثمه الحارثی27 خداوند عمرش را دراز کند، سال 393.
دعامدح

و 6 عزت   / زیاد  بن  یحیی  سعید  ابی  للصاحب  اقبال  و  عز 
نیکبختی از آن ابی سعید یحیی بن زیاد.

عز و اقبال للصاحب الرئیس طال عمره / عزت و نیکبختی از آن 12دعادعا
دعادعاصاحبش جناب رئیس باد، خداوند عمرش را دراز کناد.

 جدول 6. محتوا و مأخذ کتیبه در متن  پارچه  های مورد مطالعه )شماره های 13-26( )نگارندگان(.
منبع کتیبهنوع کتیبهمتن کتیبهاثرمنبع کتیبهنوع کتیبهمتن کتیبهاثر

دعادعابارخدایا، سپهبد را یاری کن20--بدون کتیبه13

--بدون کتیبه21دعادعاعز واقبال / سعادت و نیکبختی14

--بدون کتیبه22--بدون کتیبه15

16
و ال تحزن فکل فتی سیأتی / علیه الموت یطرق أو یغادی 
/ غمگین مباش چون مرگ دیر یا زود به سوی هر شخصی 

خواهد آمد.
محمد تقی پند

--بدون کتیبه23شوشتری28
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الی ملک کریم / هذا  المحتاج  الحقیر  البائس  الفقیر  هذا مقام 
مقام من انقطعت حیلتة یا سیدی ارحمنی فانی عبدک ابن امتک 
بین یدیک فی قبضتک لیسالک العفو / این آرامگاه شخص فقیر 
و بیماری است که نیازمند به خدای بخشنده است. این آرامگاه، 
جایگاه کسی است که قطع امید کرده، ای سرور من مرا رحمت 
کن، مرا که بندۀ تو و فرزند بندۀ تو، فرزند کنیز تو که در اختیار 

توست و بخشش و رحمت از تو می خواهد.

صحیفه امام رثا
24کاظم)ع(

و  للزمان  حسن  بقاؤک   / فانما  امیرالمومنین  بقیت 
باد که خیر زمان در  طیب / بقای عمر امیرالمومنین 

دوام دولت اوست.
دیوان بحتریمدح

المر 18 نصر  ابی  الموید  المنصور  السید  للشی[خ]  عال  و  بسطة  و 
25دعادعا)...( بن / گشایش و بلند مقامی بر سید منصور ابی نصر ...

1: من طاب اصله زکی فعلة / کسی که اصلش نیکو 
باشد، نیکوکردار است.

2: من کبرت همتة کثرت قیمة / کسی که همت واال 
داشته  باشد، ارزشش بیش تر است.

نامعلومپند

المر 19 نصر  ابی  الموید  المنصور  السید  للشی[خ]  عال  و  بسطة  و 
--بدون کتیبه26دعادعا)...( بن / گشایش و بلند مقامی بر سید منصور ابی نصر

6. تطبیق متن و نقش
در تحلیل پارچه ها، نمونه های موردی بر اساس الگوهای تولیدی، گروه  بندی شده و مورد مطالعه قرارگرفته اند. در دورۀ آل  بویه، دو نوع کارگاه 
پارچه بافی شناخته شده است: کارخانه های خاصۀ خلیفه )خاصا 29، به معنی خصوصی یا انحصاری( و تولیدات تجاری یا عامه30 )به معنای عمومی( 
داشت.31 تولیدات کارگاه های خصوصی برای دربار و تولیدات کارخانه های عمومی هم برای اشراف و هم برای عموم مردم بودند. از آن جا که طیف 
وسیعی از مواد و تکنیک  های کارگاه های خاص و عام در نمونه پارچه های مورد تحلیل استفاده شده است و از آنجا که هر دو کارگاه را می توان 
معطوف به دربار دانست، وابستگی نهادی نساجی این نمونه  ها را نمی توان تنها از روی کتیبه  ها و نقوش آنها و یا کیفیت فنی پارچه ها تشخیص داد.

پارچه های به دست آمده از شهرری از جنس ابریشم و با تکنیک دورو یا دوپودی معروف به منیر هستند )روح فر 1396، 18(. 43 درصد از 
نمونه  ها در چرخۀ رنگی سبز، قهوه ای و زرد، رنگ آمیزی شده اند و بقیه، بدون رنگ باقی مانده و با کتیبه هایی با نخ قرمز یا سیاه گلدوزی و یا بافته 
شده اند. در برخی موارد، گلدوزی  ها و یا بافت، فرم های حروف را تغییر داده تا الگویی موزون در متن ایجاد می کنند که عالوه بر محتوای مذهبی و 
سیاسی، از نظر کیفیت های زیبایی شناسی نیز ارزشمند است. در مواردی کتیبه  ها برای تزیین استفاده می شده است 32 و متن ممکن است ناخوانا 
باشد یا حاوی خطاهایی باشد. این امر نشان می دهد که تنها حضور نوشتار، گاه به اندازۀ محتوای آن مهم بوده است.  مورخان هنر، از رسم الخط 

ناخوانای اجراشده به سبک خوشنویسی کوفی، به عنوان »شبه کوفی« نام برده اند و آن را به نقوش تزیینی نزدیک کرده اند.
موضوع کتیبه ها، مضامین حکمی است که حاوی مدح بزرگان، تهنیت، دعا و گاه پند و اندرز است. جهت سهولت در پژوهش، متن  پارچه  ها در 
چهار دستۀ کلی رثا )ستایش از درگذشتگان(، مدح )ستایش از افراد زنده(، پند )تذکیر و رهنمود( و جملۀ دعایی دسته بندی شده اند. نقش پارچه  ها 
نیز به چهار دستۀ محتوایی نقش درخت و نگهبان متقارن، نقش پرنده، نقش سوار، نقش انسان و بال تقسیم شد. چهار دسته نقش با چهار دسته 

متن مورد مقایسه قرار گرفتند )جدول 7(.
نتایج مقایسه نشان می دهد متن هایی که محتوای دعایی دارند با 9 مورد تکرار، بیش ترین فراوانی استفاده را دارند. تکرار محتوای دعا در 
کتیبه های شهرری، وجه نیایشی و دینی را در پارچه  ها پررنگ می کند. متن دعا در پارچه های آل بویه، با حاجت خواهی، استغاثه به خدا، استدعای 
برکت، تضرع، درخواست از درگاه خدا و درخواست حاجت از خداوند برای خود یا دیگری و خدای خوانی همراه است. متن پرتکرار بعدی، متن های 
پند است که با 6 مورد تکرار با اندرز، موعظه، عبرت، تذکر و صالح گویی، همراه شده است. فراوانی استفاده از پند در پارچه ها، می تواند با نوع کاربرد 
آنها مرتبط باشد. از سوی دیگر، نقش درخت و نگهبان متقارن که در پارچه های مورد بررسی، بیش ترین تکرار را دارد، نقشی تداوم یافته از نقوش 
دورۀ ساسانی ایران است. وجود نقش تصویری متأثر از دورۀ ساسانی، نشان دهندۀ احیای اهمیت این نقش در سده های چهارم و پنجم ه.ق ایران 
است. سه نقش دیگر نیز، نشانه هایی از نقش های ساسانی دارند که در مقایسه با میزان تکرار نقش درخت و نگهبان متقارن، می تواند بر احیای 
اهمیت آنها تأکید داشته باشد. استفاده از نقش باستانی در کنار کتیبۀ دینی در پارچه های شهرری، وجه مهمی از هنر را در این دوره آشکار می کند 

که دسته بندی متمایزی در پارچه های باقی مانده از جهان اسالم به  وجود آورده است.

جدول 7. مقایسۀ نقش و متن پارچه ها )نگارندگان(.
بدون متنجمله دعاییپندمدحرثا

****درخت و نگهبان متقارن
***پرنده
**سوار

***انسان و بال
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7. نتیجه گیری 
در هنر آل  بویه، میل به بازگشت و احیاء فرهنگ ایرانی سبب شد که نقوش اساطیری قرون متأخر در پارچه هایی که در تدفین استفاده می شدند 
نیز راه پیدا کنند. تلفیق کتیبه های اسالمی با مضامین حکمی به همراه نقوش اساطیری در پارچه های ابریشمی مکشوفه از قبرهای سلطنتی 
شهر ری، نمودی از ترکیب مضامین حکمی اسالمی و نقوش هنر پیش از اسالم است. به بیان دیگر، هم نشینی نظام تصویری ایران پیش از 
اسالم )باستان( و کتیبه های اسالمی، ساختار اصلی پارچه های آل بویه را شکل  داده است. تالقی دو مفهوم از دو فرهنگ متفاوت ایران باستان و 
کتیبه های اسالمی،  تقابلی را پدید نیاورده و این مفاهیم در تعاملی پایدار، کنار هم قرار گرفته اند. این در حالی است که مطابق شواهد و نشانه های 
بسیار، پارچه هایی در همان دوره در مناطق مختلف جهان اسالم بافته شده اند که این خصوصیت را ندارند. نوشتار موجود در کنار نقش ها، شامل 
مضامینی است که بر محتوای نقوش تأکید می کنند. در بررسی نقوش این پژوهش ، متون هم نشین با منسوجات نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. 
متن کتیبه  ها که به خط کوفی  گلدار نوشته شده، شامل شعر، عبارات کوتاه و دعا و به  صورت پند، مدح و رثا است. مفاهیم نوشته شده شامل ذکر 
مرگ، دعای سالمتی و طول عمر، بیعت دوباره با دین و هم چنین پیام های اخالقی است. براساس مطالعۀ انجام شده، اشعار کتیبه  ها از منابع 
شعری عرب دوران جاهلی، دورۀ عباسی تا آل  بویه )مانند ابوالعتاهیه، اسود  بن  یعفر بن عبداالسود  بن  جندل  بن نهشل، بحتری، حارث بن عباد 
و کعب بن زهیر( بوده است. تمام متن کتیبۀ پارچه  ها با تدفین ارتباط نداشته و نشان می دهد برخی پارچه  ها در زمان حیات فرد تهیه شده و یا به 
کار می رفته است و سپس، در زمان تدفین، از آن استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، فراوانی جمالت دعایی در بین نصوص از 
همه بیش تر بود و این جمالت در 9 مورد، با نقش درخت و نگهبان متقابل همراه شده اند. در بین تصاویر پارچه ها، نقش باستانی درخت و نگهبان 
متقابل از نظر تعداد، بیش ترین نقش موجود بود. این نقش، بیش ترین ارتباط را با پند، مدح و جمالت دعایی داشت. نتایج نشان می دهد که خلق 
تقابل میان ماهیت نظام تصویری ایران باستان و کتیبه های اسالمی در منسوجات عصر آل  بویه، معلول نگاه دوگانۀ فرهنگی، دینی، حکومتی آل  
بویه است. پس از دست یافتن اسالم به ایران، هنر ایران به شیوۀ تکامل یافتۀ جدیدی رسید که ویژگی های فرهنگی و هنری ایران در آن لحاظ شد 

و هم چنین، تأثیر بینش و روح اسالمی، نوعی وحدت را به بیننده القا نمود.

سپاسگزاری
از خانم سمیه صالحی پور کارشناس ارشد ادبیات عرب که در ترجمه متون و منابع ادبیات عرب یاری کردند، سپاسگزاری می نماییم.

پی نوشت ها
1. قلقشندی کمد لباس سلطنتی بغداد را چنین توصیف می کند که از دو خزانه تشکیل شده بود که مملو از لباس های مخصوص رنگارنگ و پر زرق و برق بود 

.)Serjent 1942, 21( که شکوه حکومت را شکل دهند
2. ِخلعت یا َخلعت در تداول فارسی زبانان، جامه های فاخر و گاه سایر اشیاء گرانبها بوده که خلفا و پادشاهان به رسم تکریم و قدردانی عمومًا به صاحب منصبان 

.)http://wikifeqh.ir( می بخشیدند؛ هم چنین، از جمله لوازم و شعائر رسمی خالفت و سلطنت در دوره اسالمی بوده است
3. Schmitt

4. Arthur Upham Pope

5. Phylis Ackerman

6. Gaston wiet )خاورشناس برجسته و اولین کسی که کتیبه های منسوجات ری را خواند(
7. Cleveland Museum of Art

8. Louise w. Mackie )کتاب وی، کاندید بهترین کتاب سال 2017 شد(
.)www.vajehyab.com/dehkhoda( 9. هر کالم صریح که واضح و آشکار باشد را نص گویند

10. خط کوفی مشجر، خطی را گویند که تزیینات ابتدایی در آن پدید آمده و سرخط های عمودی و آخر بعضی حروف شاخه شاخه شده باشد )فضایلی 1362، 153(.
11. خط کوفی مورق )برگدار(، خطی است که فواصل بین حروف، به وسیلۀ انحنای شاخه ها و برگ ها پر شده  باشد )همان جا(.

12. Abegg _Stiftung

13. Yale University

14. نشان  داری می تواند شکل یک ارتباط دوسویه را بین متنی واحد و نقشی مشخص از بین نقوش، در یك مجموعه نشان بدهد. فهمیدن آن می تواند باعث 
گاهی ما از گزینش های معناداری شود که خالق اثر در امر برقراری ارتباط انجام داده است. افزایش آ

15. ستایش پس از مرگ بر مّیت.
16. ستایشی است که متن از ممدوح خود می کند و ضمن آن سجایای اخالقی وی را برمی شمرد، از رفتار و موفقیت های او تمجید می کند و زبان به بزرگداشت 
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او می گشاید.
17. ادبیات تعلیمی.

18. دعایی است که متن به منظور جاودانگی ممدوح خود، به صورت جمالت شرطی بیان می کند )درخواست از خداوند(.
19. این جمله توسط الماوری در کتاب أدب الدنیا والدین نوشته شده و اصل جمله از نهج البالغه است.

20. بخشی از جمله ابن سینا است: نصره الحق، و نصره الباطل سرف.
 21. نک: )فاعور 1997، 65(.

22. کعب بن زهیر بن ابی سلمی، شاعر عصر جاهلی است که ابتدا اسالم را قبول نکرد و بعد از پذیرفتن اسالم، قصیده ای در مدح پیامبر ساخت )بهروز 1359، 
.)112-111

23. نک: )ابوالعتاهیه 1999، 134(.
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In Buyid period textiles became fairly valuable artifacts as a result of silk fabrics production in Iran. Royal 
textiles were produced from silk and the inscriptions were either embroidered or woven on them in Kufic or 
Naskh scripts. The main question in this research is that how the Buyid culture exerted influence on this kind 
of textile. Incidentally, it is aimed to see how the Buyid period culture affected the textile production in all 
aspects including motifs, inscriptions, contents as well as their function. The present research has been carried 
out on the basis of studying 26 inscribed textiles discovered from the tombs in Ray. The data of the research has 
been collected from library sources. The analysis method in here is both quantitative and qualitative. Adopting 
a descriptive methodology, the present study has attempted to analyze the dual view in the mentioned period. 
According to documents, the textiles were used as shrouds and also to cover the tomb and in some cases as 
a material buried with the deceased. Some of the literature documents also confirm that in the Buyid period 
aristocracies were buried with silk textiles. The relation between the content of textile inscriptions and their 
motifs is another issue to be discussed here. Furthermore, it is attempted to see how such elements were related 
to the function of textiles as shroud and as a material buried with the deceased. According to the evidence, one 
of the clear factors affecting the Buyid textiles is the combination of both ancient Iranian features and those of 
the Islamic culture. In Ray textiles, motifs would be classified into four main subjects, including trees, birds, 
riders, human beings. Most of the motifs have symbolic meanings to the human values, afterlife, the eternity 
of human and the next world. Most of the inscriptions have religious contents. The motifs reflect the attention 
to the ancient Iranian culture while the inscriptions show the religious view of the Buyid governors. The result 
shows that the contrast between the pre-Islamic visual motifs and religious contents could be considered as a 
result of cultural and religious combination which was dominant in the Buyid period.  

Keywords: Buyid Dynasty, Textile, Motifs, Content, Inscriptions, Bibi-Shahrbānu Monument, Naqqāreh-
Khāneh )Drum House(.
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