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Abstract  
 The spread of Islam from the Arabian Peninsula to the east and west had a great 
impact on the region's communications; Thus, the intercultural and multicultural 
feature is one of the main features of Islamic art, especially in the Mediterranean 
area, where the three continents of Asia including Europe and Africa are 
connected by Mediterranean Sea. The Shiite Fatimid Caliphate (297-567 A.H) 
that ruled parts of southern Italy, northern Africa, the Levant and parts of Saudi 
Arabia for more than two and a half centuries is one of the best examples of 
intercultural and multicultural interaction in the history of Islamic art. Although 
the geographical feature of the Fatimids provided the basis for the growth of the 
multicultural character of their murals, such a profound transformation required 
other causes and reasons as well. Descriptive-analytical method for writing and 
library study has been used to collect data in this theoretical research. 
Contextualism also provides a good framework for analyzing works of art in 
their historical context. The outcome of this research clarifies those schools and 
techniques of different cultures, sects and races that were present simultaneously 
in the Fatimid lands. Instead of indigenous opportunities of Mediterranean 
region, the flourishing multicultural art of the Fatimid murals was derived from 
political transition, freedom of religion, backing Shia Muslims and economic 
growth of the era which provided fertile ground for foreign painters from Iraq, 
the Byzantium Empire and the Armenians. 
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 های دیواری دوران فاطمی علل شکوفایی هنر چند فرهنگی در نقاشی
 ١امیرنیما الهی

 ، تهران، ایران.دانشجوی دوره دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر
 صمد سامانیان

 ، تهران، ایران.دانشگاه هنر گروه آموزش صنایع دستی دانشیار
 ۰۶/۱۴۰۰/ ۳۱؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۲/۹۹ /۱۹تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
های دریایی و زمینی شکل گرفت و از این رو تعامالت  ارتباطی از راه  با گسترش اسالم، شبکه گسترده

در منطقه مدیترانه که سه قاره  ویژه بهاسالمی افزایش چشمگیری یافت؛  های سرزمینفرهنگی در  بینا
) بر بخش بزرگی از منطقه ق هـ. ۵۶۷-۲۹۷تسلط فاطمیان (پیوندند. با آسیا، آفریقا و اروپا به هم می

های دیواری  فرهنگی در هنر، رشد چشمگیری یافت تا آنجا که نقاشی مدیترانه، این تعامالت بینا
دهد. هدف  های گوناگون در این عرصه هنری را بازتاب می ها و قومیت فاطمیان، حضور همزمان فرهنگ
های دیواری این دوران است. روش توصیفی نر چند فرهنگی در نقاشیاین پژوهش نیز یافتن علل رشد ه

ها این تحقیق نظری استفاده شده است. تحلیلی برای نگارش و مطالعه اسنادی برای گردآوری داده -
سیاسی، مذهبی و  های زمینهسازد تا با تحلیل  گرایی بستر مناسبی فراهم می همچنین رویکرد زمینه

گرایی، آثار های هنری روشن شود زیرا در رویکرد زمینهی، علل رشد این فعالیتاقتصادی تاریخ فاطم
نتایج تاریخی هستند که خارج از بستر اجتماعی و تاریخی ارزش و معنایی ندارند.  عمیقاً هنری اشیایی 

عواملی چون رونق اقتصادی، امنیت پایدار، افزایش تعامالت خارجی،  دهدمیتحقیق حاضر نشان 
های دیواری فاطمی را سبب شد و و حمایت از شیعیان، رشد هنر چند فرهنگی در نقاشی دینیتسامح 

 های فاطمی هموار ساخت.فعالیت نقاشانی از عراق، بیزانس و ارمنیان را در سرزمین
 

، گراییزمینه ،هنر چند فرهنگی ،هنر نقاشی فاطمی ،هنر اسالمی ،اسالم تاریخ :یکلیدهای واژه
 رونق.

 

 مقدمه .۱
عربستان به سوی خاور و باختر، اثر ژرفی بر ارتباطات  جزیره شبهع اسالم از گسترش سری

ها برپا شد که تا آن روزگار،  ها و کشتي اي از کارواناین منطقه گذاشت؛ شبکه گسترده
های اسالمی و  سرزمین انای یکسان بر زندگانی مردم با حاکم شدن شیوه مانند بود و بي

شد؛ تعامالت  های گوناگون را سبب می ها و دانش ندیشهکه تبادل ا برپایی مراسم حج
ها و  ها، روش فرهنگی به گونه چشمگیری دگرگون شد و به ترکیب تدریجی سبک

فرهنگی و چند فرهنگی، از بنابراین ویژگی میان؛ های گوناگون هنر منطقه انجامید سنت
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سه قاره آسیا، اروپا و مدیترانه است که  منطقهدر  ویژه بههای اصلی هنر اسالمی  ویژگی
) دودمانی شیعی ق هـ. ٥٦٧-٢٩٧(یابند. فاطمیان  آفریقا از راه دریا با یکدیگر پیوند می

هایی بخشو  ، شامشمال آفریقاهایی از جنوب ایتالیا،  بخشیکه بیش از دو سده و نیم بر 
گی و فرهن های تعامل میان ، یکی از بهترین نمونهندکردفرمانروایی می از عربستان

شهر قاهره به  تأسیس). با ۱رود (نقشه  فرهنگی در تاریخ هنر اسالمی به شمار می چند
-۳۴۱( ،فاطمی چهارمین خلیفه، المعّز لدین الله عنوان مرکز خالفت فاطمی در زمان

) مصر برای نخستین بار پس از ورود اسالم، استقالل پایدار و کامل سیاسی ق هـ. ۳۶۵
های نوین شیعیان  ران هنری پر شکوهی بود که به مدد سیاستپیدا کرد و ثمره آن دو

های بازرگانی دو دریای  فاطمی، گستردگی فرهنگی، رشد اقتصادی و تسلط بر شاهراه
بود. هنر فاطمیان بیشتر به خاطر رونق و رشد چشمگیر  رواج یافتهسرخ و مدیترانه، 

گرفت. آنها با  ری را در بر مینقوش فیگوراتیو شهرت دارد که کم و بیش همه هنرهای دیدا
گسترش حکومت خود از غرب در تونس به سوی شرق در شام، از یک سو در همسایگی 

و از سوی دیگر، آسیا را به آفریقا  گرفتندقرار  شهرهای ایتالیا -امپراتوری بیزانس و دولت
و  هنری گوناگون و تعامل فرهنگی های سبکشکوفایی  پدیدهدادند که همین  پیوند می

جان  (Hybrid Art)ی بر پایه نظریه هنر پیوند این امراشت. د را در پی یهنری بیشتر
های  ها و فنون هنری فرهنگ نه تنها ترکیب سبک، (Jan Nederveen Pieterse) زندروین پیتر 

بلکه  ؛(Pieterse, 2009: 26بخشید (گوناگون را افزایش داد و تعامالت بینافرهنگی را قوت 
های گوناگون را در کنار یکدیگر فراهم ساخت که به  ها و رویکرد موازی سبک امکان حضور

های دیواری فاطمیان یاری رساند. گرچه ویژگی رونق هنر چند فرهنگی در نقاشی
های دیواری آنها فراهم جغرافیایی فاطمیان بستر را برای رشد ویژگی چند فرهنگی نقاشی

های دیگری نیز نیاز گرگونی ژرفی، به علل و زمینهتردید برای چنین د ساخته بود؛ اما بی
های خاصی در دوران فاطمی، زمینه را برای شود که چه ویژگیمطرح می سؤالبود و این 

هدف از این  بنابراین؛ های گوناگون در سرزمین آنها فراهم کردرشد هنر نقاشی فرهنگ
ب فاطمیان، زمینه را برای ای است که در بستر جغرافیایی مناسپژوهش یافتن علل ویژه

 رشد هنر چند فرهنگی در نقاشی دیواری آماده کرد.
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 پژوهش روش .۲

ها در این برای گردآوری داده اسنادیتحلیلی برای نگارش و مطالعه  -روش توصیفی 
گرایی نیز چهارچوب مناسبی را برای شناخت و  پژوهش نظری استفاده شده است. زمینه

سازد؛ زیرا بر اساس این نظریه اثر هنری  شان فراهم می ستر تاریخیتحلیل آثار هنری در ب
محصولی منفرد و مجزا نیست که تنها حاصل نبوغ فردی هنرمند باشد. بلکه بخشی از 

. در نتیجه (Dale, 1989: 32)ای است که برای آن تولید شده است  تر جامعه بافت گسترده
گیری جریان  قش مهمی در فرایند شکلهای سیاسی، مذهبی و اقتصادی جامعه نزمینه

گوییم که ارتباط مستقیم با از هنر چند فرهنگی سخن می که هنگامی ویژه بههنر دارد؛ 
تحلیل زمینه گرایانه، علل تاریخی رشد هنر چند  بنابراین؛ بسترهای گوناگون جامعه دارد

 کند.های دیواری فاطمی را آشکار میفرهنگی در نقاشی
 هشپژو پیشینۀ .۳

از نخستین منتشر شد؛  م ۱۹۳۷که در  محمدحسناثر زکی  )۱(های فاطمیانجینهنگ
شده پرداخته فاطمی  دورانهنر نقاشی در در بخشی از آن به که است هایی پژوهش

باورهای شیعی در  تأثیربر  مبنیشناسان غربی را در این اثر او نظر برخی از شرق .است
او با استناد به منابع تاریخی . دانستمی را مردود فاط دورانشکوفایی هنر نقاشی در 

تسامح دینی خلفای فاطمی و حمایت آنها و بزرگان دربار  آثار المقریزی، ویژه بهفاطمیان و 
و باور دارد سبک  داندفاطمی می دوراناز نقاشان را علت اصلی شکوفایی هنر نقاشی در 

 ).۱۰۵ – ۹۰: ۲۰۱۴(حسن،  بودراق از هنر ایران و ع متأثرهنر نقاشی دیواری فاطمی 
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 (Richard Ettinghausen)زنپژوهش در نقاشي فاطمیان؛ مقاله ریچارد اتینگها ترین مهم
منتشر شد. او  م ۱۹۴۲که در  )۲( نقاشي در دوران فاطمیان: یک بازسازياست با عنوان 

او مکتب در این اثر کوشید تا ریشه مکاتب نقاشی فاطمیان را شناسایی کند. به باور 
 -عراقِی سامرا، ریشه اصلی مکاتب نقاشی فاطمیان بود که البته مکاتب هلنی  -پارسی

 :Ettinghausen, 1942) آن نقش داشتند گیری شکلبیزانسی و قبطی نیز با اهمیت کمتر، در 

112 - 124). 
منتشر شد؛ هنر  م ۱۹۵۹که در  )۳( نقاشی اسالمی در قرون وسطیحسن الباشا در 

که مکتب  ستدانهای پر شکوه هنر نقاشی در تاریخ اسالم میهدور اطمی را از نقاشی ف
 تأثیربهترین نمونه نقاشی دیواری آنها فراتر از مرزهای جغرافیای ایشان گسترش یافت و 

هر  شود.مکتب نقاشی فاطمی در نقاشی دیواری نمازخانه پاالتینا در سیسیل دیده می
اما باور  شدنقاشی فاطمیان جویا ، حبشی و هلنی را در مکاتب نقاشی قبطی تأثیرچند او 

 .)۱۶۴- ۱۵۹: ۱۹۵۹الباشا، ( بوداز مکتب سامرا  متأثرمکتب نقاشی فاطمیان بیشتر  شت کهدا

شر شد؛ تمن م ۱۹۹۲که در  )۴(دولت فاطمیان در مصر: تفسیر جدیددر  أیمن فؤاد سید
از در هم آمیختن مکاتب کند که یانقالب هنری یاد م دورانفاطمی با عنوان  دوراناز 

هنری پارسی و بیزانسی در نقاشی فاطمی، آثاری خلق شد که تنها به نقوش گیاهی و 
گرفت که بسیار نقوش انسانی و حیوانی را در بر میو  شدهندسی محدود نمی

همچنین او با  های اسالمی بود.، در سرزمینآنها صراهای معاز نقاشی گرایانه تر طبیعت
بیق دادن سبک نقاشی دیواری حمام ابی سعود در قاهره با نقاشی دیواری نمازخانه تط

نقاشی  مکتباز  متأثرها در سیسیل پاالتینا در سیسل باور دارد سبک نقاشی نرمان
 .)۶۳۴ – ۶۳۲: ۲۰۰۷(سید،  دیواری فاطمی است

فاطمیان پرداخت  نیز به نقاشی (Victoria Meinecke-Berg) ویکتوریا میِنک برگ م ۱۹۹۹در 
بخش مهمی از  )۵(نقاشی فاطمیان: از منظر سبک و شیوه: کارگاه مسلمو در مقاله 

نقاشی معاصران  های سبکتر از گرایانههنر نقاشی فاطمیان را از نظر فرم، واقع های سبک
های اسالمی دانست و باور داشت که در زمان فاطمیان برای نخستین بار  آنها در سرزمین

ها شد و  موضوع نقاشی ،جامعه تر پایینهای مردم طبقات  ان اسالمی، فعالیتدر دور 
-Meinecke)های اشراف و درباریان، به تصویر کشیده شد های آنها جدا از سرگرمی سرگرمی

Berg, 1999: 23) در پژوهش پیش رو به طور اختصاصی تنها به نقاشی دیواری در دوران .



 یدوران فاطم يوارید يها یدر نقاش یهنر چند فرهنگ ییعلل شکوفا /54

-چند فرهنگی و بستر رشد آن در چهارچوب زمینهو ویژگی  شده استفاطمی پرداخته 
 .بوده استگرایی بررسی و تحلیل شده است که تا پیش از این کمتر مورد توجه 

 های دیواری دوران فاطمی هنر چند فرهنگی در نقاشی. ۴
مراکز هنر نقاشي دیواری فاطمیان، بیشتر در قاهره قرار داشت؛ شهري که در مقام 

های با شکوهي داشت و فوج هنرمندان را از گوشه و  ها و امارت تختگاه فاطمیان، کاخ
اما با این همه، هنر نقاشی دیواری در این دوران، ؛ کشاندکنار جهان به سوی خود می

تنها محدود به قاهره نبود؛ بلکه از مسجد جامع قیروان در تونس تا کلیسای مقبره مقدس 
این مبحث با معماري پیوند دارد؛ باید  . از آنجا کهگرفت برمیرا در  المقدس بیتدر 

هاي زیادي را برای حامی آن را دولت فاطمي دانست که آماده بود تا هزینه ترین بزرگ
کننده نقاشي و یا مرمت اماکن مقدس بپردازد. افزون بر ها، مسابقات سرگرم نقاشي کاخ

ها و  مامهای عمومي چون حاین، آنها به عنوان یک دولت، مسئول ساخت ساختمان
های دیواری  بخشی از نقاشیمساجد بودند که نقاشي دیواري بخشی از آنها بود. 
ها و  های هنرمندانی از فرهنگ فاطمیان و آثار مورخان و جهانگردان؛ نشان از فعالیت

های فاطمی دارد. چنین  جوامع گوناگون در عرصه هنر نقاشی دیواری در سرزمین
های فاطمیان  ا و فنون هنری خود را به سرزمینه پیداست که این هنرمندان سبک

هنری در دوران خالفت  های سبکتواند یکی از علل گستردگی آوردند؛ که این خود می
 فاطمیان شمرده شود.

) که نزدیک به دو سده پس از فاطمیان در زمان ممالیک ق هـ. ۸۴۵-۷۶۴َمقریزي (ال
ضي از منابع دوران فاطمیان چون زیست؛ هنوز بع) در قاهره ميق هـ. ۹۲۳-۶۴۸مصر (
فاطمی را در اختیار  دوران)، دولتمرد بلندپایه ق هـ. ۶۱۷-۵۲۵های ابن ُطَویر(نوشته

مقریزي از وجود آنها آگاهیم. الهاي  اند و تنها از نوشته داشت که اکنون از میان رفته
ست همتاي مسجد َقرافه در قاهره سخن گفته که به د هاي بي مقریزي از نقاشي

 هنرمندانی از بصره در عراق کشیده شده بود:
هاي دیگر  نارنجي و رنگ -هاي آبي، قرمز روشن، ُاکر هایي به رنگ مسجد َقرافه با نقاشي«   

هایي نیز تنها یک رنگ براي نقاشي به کار رفته بود. تمام سقف با  آراسته شده بود و در جا
هایي قرار  سقف شبستان بر روي ستونهاي  هاي گوناگون نقاشي شده بود. قوس طاق رنگ

هاي گوناگون و رنگارنگ پوشیده شده بود. این تزئینات کار نقاشان خاندان  داشت که از نقاشي
ها که رو به روي درب هفتم مسجد قرار داشت  معلم بود. در بخش بیروني یکي از طاقبصري بنی

زئین و نقاشي شده بود. وقتي کسي زیر سیاه، سپید، سبز، آبي و زرد ت های رنگاي با  تصویر فواره
کرد که فواره نقاشي شده مانند نگریست تصور ميایستاد و به تزئینات ميسنگ میاني طاق مي
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-مقرنس چوبي برجسته است اما اگر زیر یکي از دو گوشه یعني جایي که قوس طاق به پایان مي
شد که این تنها خطاي دید بوده و  نگریست متوجه ميایستاد و دوباره به باالي طاق ميرسید مي

اي ندارد. این امر تجلي هنر نقاش آن یعني  صاف است و هیچ برجستگي کامالً سطح دیوار 
خاندان بنی معلم بود. هنرمندان دیگري کوشیدند که آن را تقلید کنند ولي هیچ یک از آنها 

 ).۱۲۵ /۴ :۱۴۱۸(المقریزی، » موفق نشد
توان سیمای دقیقی از آنها به دست آورد؛ اند و نمی رفتهها از میان  گرچه این نقاشی

مقریزی به روشني آشکار است که این نقاشان اهل بصره، از سطح فني الهای اما از نوشته
هاي سه بعدي  توانستند قابلیتاي برخوردار بودند و به خوبي مي بسیار پیچیده و پیشرفته

همتا و ي نقاشي در آمیزند و آثاری بیهاي دو بعدي فضا فضاي معماري را با  قابلیت
بیافرینند که بیگمان ناشی از شناخت و دانش باالي آنها نسبت به هر دو  انگیز شگفت

 دستی چیرهمقریزی در جای دیگری نیز از حضور نقاشان عراق در قاهره و الرشته بود. 
از مهارت خاص  که نشان کند آنها در کاربرد فن سه بعدی نمایی در نقاشی دیواری یاد می

نقاشان عراق در کاربرد این فن دارد. مقریزي با منابعي که از دوران فاطمیان در دست 
القصیر و ابن عزیز که  های نامبه  دست چیرهاي در قاهره میان دو نقاش  داشت؛ از مسابقه

 کند: از عراق فراخوانده شده بودند در زمان یازوري، وزیر مستنصر، نقل مي
کرد و البته آثارش بسیار با  کرد و در مورد کارش مبالغه مي ستمزدي گزاف طلب ميالقصیر د«   

ارزش بودند و جایگاه او در هنر نقاشي به مانند جایگاه ابن مقله در هنر خطاطي بود و مقام ابن 
من شرح کامل این واقعه را در کتابم با همین موضوع یعني  )۶(عزیز نیز چون مقام ابن بواب.

که در مورد سیره  ها، فرحبخش میهمانان روشنایي فانوسي مختلف نقاشان، با عنوان ها گروه
ام. یازوري، القصیر و ابن عزیز را به هیئت خود معرفي کرد. سپس ابن  هنرمندان است، آورده

اي نقاشي خواهم کرد که وقتي حضار به آن بنگرند؛ تصور  عزیز گفت: من شمایلي را به گونه
بیرون آمدن از دیوار است. در برابر القصیر گفت: من شمایلي را نقاشي خواهم کنند که در حال 

کرد که وقتي حضار به آن بنگرند؛ تصور کنند که در حال فرو رفتن به داخل دیوار است. سپس 
. پس هر یک از آنها دختري رقصنده را در فراخواندیازوري آنها را به انجام آنچه وعده داده بودند؛ 

رسید که یکي در حال خارج شدن از دیوار قچه، روبروی هم نقاشي کردند. به نظر ميداخل دو طا
است و دیگري در حال وارد شدن به داخل دیوار. القصیر در داخل طاق سیاه رنگ، دختر 

اي نقاشي کرده بود که گویي در حال رفتن به داخل طاق ای را با لباس سپید به گونه رقصنده
اي ای با لباس سرخ را به گونه یز در داخل طاق زرد رنگ، دختر رقصندهو ابن عز شده استرنگ 

نقاشي کرد که گویي در حال بیرون جهیدن از داخل طاق است. یازوري از این امر ابراز 
و  ۱۲۵(همان: » رضایتمندي کرد و در پاداش، خلعت و مقدار زیادي طال به هر دوي آنها بخشید

۱۲۶.( 
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 از فن نقاشی فِرسک گیری بهرهبا  یادشدهدیواری  های رسد نقاشی به نظر می
(Fresque)  اند. فني  شیوه نقاشي دیواري در زمان فاطمیان بود؛ کشیده شده ترین رایجکه

اي  که از عهد باستان در ایران رواج بسیار داشت. در این شیوه، نخست سطح دیوار با الیه
ترین نکته شد. ظریف آن نقاشي مي شد و سپس با آبرنگ بر روي از گچ یا گل پوشانده مي

بود تا رنگ به خوبي جذب گچ شود و  این فن آن بود که نقاش باید همواره مراقب مي
هاي معدني به  در این شیوه بیشتر، رنگ .)۱۳۳ :۱۳۸۳(وردي، درخشندگي خود را حفظ کند 

ازه شدند و به هنرمند اج هاي معدني با یکدیگر ترکیب نمي رفت؛ زیرا رنگ کار می
هاي زیرین، به کار  هاي رنگي گوناگون را بدون هراس از ترکیب با الیه دادند تا الیه مي

مانند سولفور معدني جیوه که سرخ رنگ است و الجورد که رنگ آبي دارد ؛ گیرند
گیری از  دهد که بهرهمقریزی، به خوبی نشان میالاین دو روایت  .)۱۴۵ :۱۳۵۴، ناصرخسرو(

داده و زنده  هنرمند نقاش در دوران فاطمیان را نشان مي دستی هچیر خطاي دید، اوج 
سطوح مدوري چون  بارگیریجلوه دادن نقاشي، ارزشی هنري بوده است. آنها با به 

شکستند و با زیرکي در  هاي گود، فضاي تخت و دو بعدي دیوار را مي ها و طاقچه مقرنس
مقریزی اشاره الکه  طور همان زدند. انتخاب موقعیت تصاویر، دست به عمق نمایي مي

آورد؛ از  گیری از خطای دید، تصاویر سه بعدی پدید می کند این فن نقاشی که با بهره می
های دیواری فاطمیان راه یافته بود.  های مهم نقاشان عراق بوده است که به نقاشی ویژگی

 -نقاشی پارسیاز مکتب  متأثراتینگهازن نیز باور داشت که مکتب نقاشی فاطمیان بیشتر 
داشت که مکتب این مهم اشاره  هو الباشا هم ب  (Ettinghausen, 1942: 113)بود عراقی سامرا

در  م ۱۹۳۲های حفاری یافته. )۱۶۴: ۱۹۵۹(الباشا، فاطمی تداوم یافت  سامرا در هنر نقاشی
-وهشی تأثیرجنوب قاهره که به کشف آثار نقاشی دیواری حمام ابی سعود انجامید نیز بر 

 .)۱شکل ( )۹۸، ۹۷ :۲۰۱۴ (حسن،نقاشی دیواری فاطمی داللت دارد  درهای ایرانی و عراقی 

مکاتب هنر نقاشی در دوران اسالمی  گیری شکلسرزمین عراق از دیرباز نقش مهمی در 
گیری هنر اسالمی. سبک هنر نقاشي عباسیان های نخستین شکل در سده ویژه بهداشت 

های  عراقی سامرا شهرت یافت، در سرزمین -به مکتب پارسی هاي سامرا که پس از کاوش
اسالمی گسترش پیدا کرد و مصر که تا پیش از سلطه فاطمیان، بخشی از خالفت عباسی 

از این مکتب نقاشی بود. گرچه نقاشی فاطمیان در سبک اجرا  متأثررفت نیز می به شمار
کتب سامرا که از پیش در مصر هایی با مکتب عباسیان داشت؛ اما نفوذ و اثر م تفاوت

نقاشی تصاویر  حتیموجود بود با حضور هنرمندان عراقی در مصر همچنان ادامه یافت. 



 57/ 1400 تابستان، 26 یاپیپ ةشمار -2 ة، شمار13 ةدور ،�و��ھای ع�وم �ر��ی

 

کند نیز موضوعی است که از پیش در مکتب مقریزی به آن اشاره میالزنان رقصنده که 
 های به نقاشی از فاطمیان، تأثیر اها ب شاید بعد ) و۲شکل سامرای عراق رواج داشت (

. با رشد و رونق هنر نقاشی در شهر )۳شکل (دیواری جزیره سیسیل نیز راه پیدا کرد 
بصره، شهر سامرا رفته رفته جایگاه خود را در نقاشی از دست داد و شهر بصره عراق به 
عنوان مرکز تولید ظروف زرین فام، جایگاه هنري سامرا را از آن خود کرد. شهري که یکي 

ي شیعیان و به ویژه اسماعیلیان بود و به گمان برخي از اصل های گاه سکونتاز 
پژوهشگران، همین شیعیان بصره بودند که با مهاجرتشان به قاهره، فن نقاشي زیر لعابي 

  .(Bloom, 2007: 96)را به مصر بردند فام زرین

 
-Melikianسعود در نزدیکی قاهره مصر مربوط به سده دوازدهم/ ششم (های حمام ابی . نقاشی۱شکل 

Chirvani, 2018: 14( 
 
 

  
های  های سامرا در عراق مربوط به سال . نقاشی۲شکل 

 های هشتم/ دوم تا دهم/ چهارم میان سده
)Ettinghausen, 1942: 114( 

نماز  های های داخل مقرنس . نقاشی۳شکل 
ها، مربوط به میانه  خانه پاالتینا در کاخ نرمان

 (Ibid)ایتالیا  سده دوازدهم/ ششم، پالرمو،

گاه نقاشانی از امپراتوری بیزانس با هماهنگی دولت فاطمی برای مرمت اماکن 
که خود شاهد ثمره  ناصرخسرو. کردندهای فاطمی سفر میمقدس مسیحیان به سرزمین
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بود که در آن هنگام در قلمرو فاطمیان قرار  المقدس بیتهنری نقاشان بیزانسی در 
 فته است:داشت؛ درباره آن سخن گ

را غارت کردند و بکندند و خراب کردند. مّدتي خراب بود.  )۸( فرمود تا آن کلیسا )۷( حاکم«
تا  و شفاعت کرد بسیار کرد و صلح طلبید های خدمتبعد از آن قیصر رسوالن فرستاد، با هدایا و 

در آن اجازِت عمارِت کلیسا کردند. این کلیسا جایي وسیع است چنانکه هشت هزار آدمي را 
کلیسا را از اندرون به  ؛ وجاي باشد، همه به تکّلف بسیار ساخته از ُرخام رنگین و نّقاشي و تصویر

الم و بسیار زر طال بر آنجا به کار برده دیباي رومي آراسته و مصّور کرده  و صورِت عیسي، َعَلیِه السَّ
اهیم و اسماعیل و اسحاق را چند جا ساخته که بر خري نشسته است و صورت دیگر انبیا چون ابر 

الم، بر آنجا کرده و به روغِن َسندروس ن  )۹( و یعقوب و فرزنداِن او، َعَلیِهُم السَّ کرده به  )۱۰(ُمَدهَّ
ها نهاده، عظیم َشّفاف، چنانکه هیچ  رقیق ساخته و بر روي صورت )۱۱(اندازه هر صورتي آبگینهاي
هر روزه آن  ؛ وتا به صورت ننشیند اند کردهآن را جهت گرد و غبار  ؛ وحجاِب صورت نشده است

جز این چند موضع دیگر است همه به تکّلف، چنانچه اگر شرح  ؛ وها را خادمان پاک کنند آبگینه
در این کلیسا موضعي است به دو قسم که بر صفِت بهشت و  ؛ وآن نوشته شود به طول انجامد

هشت است؛ و یک نیمه از آن صورِت دوزخ ساخته اند: یک نیمه از آن وصِف ِبِهشتیان و ب
در این  ؛ وآن جایي است که همانا در جهان چنان جاي دیگر نباشد ؛ ودوزخیان و آنچه بدان ماند

و راهبان نشسته باشند و انجیل خوانند و نماز کنند و شب و روز به عبادت  )۱۲(کلیسا بسا ِقسیسان
 ).۶۳، ۶۲: ۱۳۵۴(ناصر خسرو،  »مشغول باشند

های هنری در دنیای آن روز بود که نقش بسزایی در ی بیزانس یکی از قطبهنر مسیح
-بر اساس پژوهشو  های نخستین دوران اسالمی داشت گیری هنر اسالمی در سدهشکل
 .)۷۳۲: ۲۰۰۷(سید، های هنری بیزانس بود از برخی سنت متأثرسید نیز هنر فاطمی  های

ها و  منه سبک هنر نقاشی دیواری آنها تا دیرآنها در هنر نقاشی دیواری سرآمد بودند و دا
های دور دستی چون اتیوپی در آفریقا گسترش یافته بود. گرچه آنچه  های سرزمین کلیسا

های کلیسای مقبره مقدس گفته از میان رفته است؛ اما  ناصرخسرو درباره نقاشی
کند بازگو می های میانه را های هنر مسیحی بیزانس در سده توصیفات او به خوبی ویژگی

 (Nea Moni) های دیواری کلیسای نئا مونی هایی از آن را در نقاشی توان نمونهکه هنوز می

های معاصر فاطمیان در  ) جست که از کلیسا۴شکل در یونان ( (Chios) سدر جزیره خیو
 به خوبی اشاره کرده است؛ استفاده از ناصرخسروکه  طور همانسبک بیزانس است. 

های اصلی سبک نقاشی مسیحی بیزانس است و پرداختن به  زمینه طالیی، از ویژگی
 جهنم و بهشت و زندگی مسیح و قدیسین از موضوعات اصلی آن است.
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 های کلیسای نئا مونی در جزیره خیوس در یونان  مربوط به سده یازدهم/ پنجم . نقاشی۴شکل 

http://www.kathryngauci.com/wp-
content/uploads/2015/08/Mosaics_in_Nea_Moni_of_Chios.jpg 

خلفای فاطمی به استثنای الحاکم، تسامح دینی بسیاری داشتند که به بالندگی هنر 
یافت و ؛ از سویي شکوفایی هنر قبطي ادامه )۹۳: ۲۰۱۴(حسن، نقاشی در این دوره انجامید 

ها و  ماری از صومعههاي مسیحي گسترش یافت. در ش از سوي دیگر هنر دیگر گروه
). از ۶، ۵شود (شکل هاي مصر حضور هنرمندان مسیحي ارمني و قبطي دیده می دیر

جمله در دیر سپید در شهر سوهاِج مصر؛ یک نقاشي از مسیح وجود دارد که در سمت 
چپ تزئینات آن، به زبان ارمني و در سمت راست آن به زبان قبطي، نام نقاشان و زمان 

را نشان  ق هـ. ۵۱۸/م ۱۱۲۵تا  ق هـ. ۵۱۷/م ۱۱۲۴هاي  است که سال انجام آن، آمده
و  (Sargis)هاي َسرگیس  دهد. در کنار تصویر مسیح نیز نام دو هنرمند ارمني به نام می

شود. مسیح تنها نقاشي فیگوراتیو این صومعه نیست؛ بلکه  دیده مي (Xacatowr)خاچاطور 
 :Buschhausen, 1999)شود  نیز دیده مي ددهندهتعمیهایي از مریم باکره و یحیي  نقاشي

ارامنه، صنعتگران و هنرمندان چیره دستی داشتند که در تمامی دوران  .(559 & 558
دامنه  حتیاسالمی همواره نقش پررنگ خود را در زمینه هنر و نقاشی، حفظ کردند و 
مصر است.  فعالیت آنها تا مصر رسید. دوران فاطمیان شاهد شکوفایی هنر قبطی در

قطعاتي که با موضوعات شاخص مسیحي از آن دوران برجاي مانده؛ به خوبي نقش مهم 
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. ویژگی )۸۹: ۱۳۸۹(بلوم و دیگران، سازد قبطیان مسیحي در جامعه مصر فاطمي را آشکار مي
که  (Ettinghausen, 1942: 123)مهم مکتب نقاشی قبطیان، فضای تخت و ایستای آن است 

های آنها کم و بیش تخت و بدون سایه هستند.  دان پویایی ندارد و رنگفرم فیگورها چن
؛ این ویژگی در نقاشی دیواری دیر سپید شهر سوهاج در مصر، به خوبی نمایان است

دهنده حضور های دیواری فاطمیان نشانبنابراین آثار و شواهد بجا مانده از نقاشی
های آنها آمده بودند و ه به سرزمینها و مذاهب گوناگون است کهنرمندانی از قومیت

 رقابت و همکاری ایشان، عرصه هنر چند فرهنگی را گسترش داد.

 
 های دیر سپید در نزدیکی شهر سوهاج مصر مربوط به سده دوازدهم/ ششم .  نقاشی۵شکل 

)https://egyptology.yale.edu/expeditions/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-
project-south-ymap-south/white-monastery( 

 

 
 های کلیسای نئا مونی در جزیره خیوس در یونان  مربوط به سده یازدهم/ پنجم . نقاشی۴شکل 

http://www.kathryngauci.com/wp-
content/uploads/2015/08/Mosaics_in_Nea_Moni_of_Chios.jpg 

 سیاسی علل .۵
های دیواری فاطمیان، به بستر توسعه هنر چند فرهنگی در نقاشیاین میزان از پویایی و 

کوشیدند تا با  رسد فاطمیان از همان آغاز میسیاسی، مناسبی نیاز داشت. به نظر می
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های انقالبی، برتری خویش را بر رقبای خود نشان دهند. فاطمیان  اتخاذ سیاست
 منصبان صاحببا بزرگان و  ،توزی کینهبرخالف رسم فاتحان زمانه به جاي انتقام و 

کردند و حتي که اغلب سني مذهب نیز بودند با مهربانی رفتار می تسخیرشدهشهرهای 
داشتند. آنها که پس از فتح مصر در بسیاري از آنها را بر مسندهاي پیشینشان نگاه می

انند اي روبرو شدند؛ براي آنکه از آن عقب نم با پیشینه فرهنگي بسیار برجسته ق هـ. ۳۵۸
و ادعاي پیشوایي خویش بر جهان اسالم را به اثبات رسانند؛ نیازمند تالش و همت 

رو آنان با اجراي سیاست حفظ دستگاه اداري، دیوانساالري و  بسیاري بودند. از این
هاي  ثبات سیاسي را که الزمه رشد فعالیت ،)۴۵: ۱۳۸۳(واکر،  هاي پیشین قضایي حکومت

رما کردند و با حفظ امنیت در داخل مرزهاي خود، زمینه هنري بود؛ بر جامعه حکمف
هاي یازدهم و دوازدهم /  مهاجرت بسیاري از هنرمندان سوریه و فلسطین را که در سده

بردند به قاهره هموار ساختند که نقش به  هاي سختي به سر ميپنجم و ششم در جنگ
در  ).۱۹۷: ۱۳۸۹(ایروین،  هاي جدید هنري به سرزمین مصر داشت سزایي در انتقال مهارت

شریک شدند تا جایي که شماري از رجال  داری حکومتدوران فاطمی اقوام گوناگون در 
بنابراین از دیدگاه سیاسی، ثبات و  ).۷۵: ۱۳۸۳(واکر، برجسته دولتي از سیاهان بودند 

گی ای چند فرهنساز توسعه جامعهنخبگان، زمینه کارگیری بهامنیت، حفظ نظام پیشین و 
دیواری نیز از این  های نقاشیهای فاطمی شد که محصوالت هنری از جمله در سرزمین

 بودند. مند بهرهویژگی چند فرهنگی 
 مذهبی علل .۶

های گوناگون مصر را  ها و قومیت تدابیر مذهبی فاطمیان نه تنها زمینه فعالیت اقلیت
از شیعیان و مسیحیان به آماده ساخت بلکه بستر مناسبی را نیز برای مهاجرت بسیاری 

مصر فراهم کرد. فاطمیان با وجود دو سده حکومتشان بر مصر هرگز کسي را به زور مجبور 
و راه مدارا در پیش گرفتند و جوهر، سردار  (Daftary,1999: 33)به تغییر مذهب نکردند 

جان و که به هنگام فتح مصر براي اهالي آن دیار فرستاد، حفظ  ای نامه امانفاطمی، در 
و با بهبود ) ۴۵-۴۴: ۱۳۸۳(واکر،را بخشی از اهداف حکومت نوین خواند  ها غیرمسلمانمال 

و بازسازي  )، هفتمین خلیفه فاطمیق هـ. ۴۲۷-۴۱۲روابط دیپلماتیک در زمان الظاهر(
فضاي بازتري براي  و کلیساي مقبره مقدس، مسجداالقصیشهرها و اماکن مقدسي چون 

ه ایجاد شد  . در دوران طوالني حکومت فاطمیان به )۱۲۰-۱۲۱: ۱۳۴۶(مغینه،اهل ِذمَّ
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خوریم.  دولتمردان مهمی از اهل سنت چون مالکي، حنفي، شافعي و حنبلي برمی
هاي پر  و یهودیان و مسیحیان نیز شغل امامی دوازدههاي دیگر شیعه چون شیعیان  شاخه

له یکي از امراي مسیحي . از جم)۱۲: ۱۳۸۳(واکر، مسئولیتي در دولت فاطمي داشتند 
 هـ. ۵۴۴-۵۲۶الله ( از سوی الحافظ لدین انگیز شگفتارمني به نام بهرام که در اقدامي 

)، یازدهمین خلیفه فاطمی، به مقام وزارت انتخاب شد و لقب سیف االسالم را از آن ق
که ) ۱۰۳ :۱۳۸۳واکر، (خود کرد. در دوران او سیلي از مهاجران ارمني به مصر سرازیر شدند 

و هنرمندان ماهری بودند که فعالیت هنری خویش را در  وران پیشهشاید بخشی از آنان 
هاي  بنابراین در دوران فاطمی هنرمندان مسیحي آزادانه به فعالیت؛ مصر ادامه دادند

 دادند و مهارت دیرینه و بومي خود را به ویژه در نقاشي دیواری به کار بردند. ادامهخود 
رجع مادي و معنوي شیعیان اسماعیلي یعنی امام و خلیفه فاطمی، از آنجا که یگانه م

تنها در قاهره حضور داشت. پس بسیار مهم بود تا مقر امام به بهترین وجه آرایش و تزئین 
که فاطمیان از دیگر مناطق شمال آفریقا با خود به مصر  بهایی گرانشود. گرچه اشیاء 

بصره نیز  ویژه بهنبود؛ اما کوچ هنرمندان عراق و  اثرآورده بودند؛ در توسعه هنر ایشان بي
در این امر اثر بسزایي داشت. آنها تنها به خاطر وجود حامیان ثروتمند هنر، به مصر 

بدان جا  تشیعآمدند. بلکه بسیاري از آنها شیعیاني بودند که براي پیوستن به مرکز  نمي
شان  دي در مذهب، به فعالیت هنريرفتند تا در جوار امام خود، با امنیت خاطر و آزا مي

 .(Bloom, 2007: 51)بپردازند 
بازگردد یعني  ق هـ. ۳۶۵حدود رسد که حضور هنرمندان بصری در مصر به  به نظر مي

اي از سفالگران شهر بندري بصره که در آن زمان مرکز زماني که به باور پژوهشگران عده
بصره از  چراکهاطمیان در مصر کوچ کردند. پاي ف بود، به پایتخت نو فام زرینتولید ظروف 

دیرباز خواستگاه شیعیان بود و در حقیقت این سفالگران به خاطر باورهاي دیني خود 
اما آنها خیلي زود سبک عباسي را رها ؛ (Bloom, 2007: 96)دست به این مهاجرت زده بودند 

فاوتي گیری از خالقیت فردي و فرهنگ بومي مصر، سبک یکسره مت کردند و با بهره
ها از تزئینات  آفریدند که نسبت به مکتب ایستای سامرا، پویایی بیشتری داشت و شمایل

هایی چون جعفر بصري که بر ظروف سفالین فاطمی  زمینه استقالل بیشتری یافتند. نام
هایشان داده  خاندان بنی معلم که پیشتر، شرح نقاشی و (Caiger, 1985: 49) شود دیده می

 کند. می تأییدگ هنرمندان و نقاشان بصره را در مصر شد؛ حضور پررن
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 اقتصادی علل .۷
عواملی که نقش بسزایی در شکوفایی هنر دارد؛ رفاه و رونق اقتصادی  ترین مهمیکی از 

هنرمندان تنها  زیرا؛ گوییماز هنر چند فرهنگی سخن می که هنگامی ویژه بهجامعه است؛ 
رایط، امکانات و رفاه بیشتری برخوردار شوند. دهند که از شزمانی به مهاجرت تن می

آنجا مالها دیدم از «از رفاه مصریان برای ایرانیان سخن گفته است:  گونه اینناصرخسرو، 
که اگر گویم یا صفت کنم مردِم عجم را قبول نیفتد و مال ایشان را َحّد و َحصر  آِن مردم

 ).۹۶، ۹۵: ۱۳۵۴(ناصرخسرو، » جا ندیدمنتوانستم کرد و آن آسایش و َامن که آنجا دیدم هیچ 
های خارجی را به  بازرگانان و ورود کاال وآمد رفتاین رونق اقتصادی همچنین 

داد که به رشد تعامالت چند فرهنگی و بینافرهنگی  های فاطمی افزایش می سرزمین
هاي  اما آفریقای شمالي در زمان ظهور فاطمیان، از هیچ یک از شاخص؛ انجامید می

هاي مرکزي با  خوارج با دولت فرسای طاقتهاي  تصادي رشد هنر برخوردار نبود. جنگاق
هاي مرکزي نیز هر آنچه داشتند  غارِت اموال و آتش زدن شهرها و مزارع همراه بود و دولت

گرفتند تنها صرف تحکیم موقعیت دفاعي شهرها و برپایي مي بغدادو هر کمکي که از 
) ۲۹۶ ق هـ. -۱۸۴. در چنین اوضاعی اغلبیان ()۸۷: ۱۳۸۲چلونگر،(کردند دژها و باروها مي

اي جز بروز فتنه و ای را وضع کنند که نتیجههای تازه ناگزیر بودند خراج سنگین و مالیات
آشوب و بدتر شدن معیشت مردمان نداشت. با برچیده شدن اغلبیان و روی کار آمدن 

ارگزار مهدي، از همان روزهاي آغاز تشکیل فاطمیان در شمال آفریقا، ابوعبدالله شیعي ک
را ممنوع اعالم کرد  غیرشرعیهای دولتش در شمال آفریقا اوضاع را تغییر داد و مالیات

 .)۹۲- ۹۰(همان: 
رفت؛  بود و پشتوانه اقتصادي رونق هنري فاطمیان به شمار می تر مهماما آنچه از همه 

ای پنجم و ششم، قاهره یکی از پر جنب و ه سده در هاي تجاري بود. به شاهراه یابی دست
، قاهره گذرگاه دورانترین چهارراه تجاري جهان بود. زیرا در نظام تجارتی آن جوش

مهمي بود که بنادر اسپانیا، ایتالیا و شمال آفریقا در دریاي مدیترانه را به بندر عدن در 
د چون بندر َمنگاُلور پیوند هن قاره شبهعربستان و از آنجا به بنادر غربي  جزیره شبهجنوب 

هاي تجاري به سوي جنوب هندوستان،  داد و سپس از آنجا شبکه دیگري از راهمی
گشت. همچنین راه دریایي دیگري، قاهره را از دریاي  سیالن، اندونزي و چین آغاز مي

ارت . البته باید به تج(Udovitch, 1999: 682)داد  شرقي آفریقا پیوند می های کنارهسرخ به 
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گذشت نیز هاي تجاري صحرایي که از صحراي آفریقا می برده و طال در سودان و راه پرسود
های دیواری بنابراین شکوفایي هنر چندفرهنگی نقاشی .(Contadini, 1998: 6)اشاره کرد 

که دامنه بازرگاني ایشان  گشت بازمیتا حدودي به حامیان مشتاق و ثروتمندي  این دوران
های کالن یافته بود. آنها بخشی از ثروت دور گسترشتا هندوستان و شرق از مدیترانه 

کردند که همین امر امکان ها میهای عمومی و تاالر کاخخود را صرف نقاشی ساختمان
های گوناگون را در ها و سرزمینبالقوه هنرمندانی از فرهنگ استعدادهایبه بار نشستن 

 های ایشان فراهم ساخت.سرزمین
 فول هنر چند فرهنگی در نقاشی دیواری فاطمیانا .۸
دومین سده حکومت فاطمیان، بر اثر نابساماني، نا امني، جنگ، خشکسالي  فرارسیدنبا 

و قحطي و کاهش درآمدهاي دولت، ویژگی چند فرهنگی هنر نقاشی دیواری فاطمیان 
جزیره سیسیل های هنر چند فرهنگی در مصر کمرنگ شد و نیز رو به زوال نهاد و کانون

که پیشتر در قلمرو فاطمیان بود کانون هنر چند فرهنگی در نقاشی دیواری شد. گرچه 
 نمازخانهبه سر رسید ولی در  ق هـ. ۴۴۴حکومت فاطمیان بر جزیره سیسیل ایتالیا در 

های دیواری واقع در شهر پالرمو نقاشی )۱۳(ها  در کاخ نرمان (Cappella Palatina) پاالتینا
 به سبب (Ernst Kühnel) گران چون ارنست کونل دارد که به باور برخي از پژوهشوجود 

های دیواری قاهره و چندین دهه حضور فاطمیان در این شباهتشان به سبک نقاشی
(کونل، وراني است که از قاهره به سیسیل رفته بودند  جزیره، کار هنرمندان، نقاشان و پیشه

های دیواری سیسیل را در هماهنگی با سبک نقاشی و سید نیز سبک نقاشی )۸۱: ۱۳۷۶
این  ).۶۳۴: ۲۰۰۷(سید، داند قاهره مینزدیک د در وحمام ابی سعدر  انفاطمیدیواری 

ساخته شد و ترکیبي است از معماري بیزانس  ق هـ. ۵۳۴ر نمازخانه به دستور راجر دوم د
در سقف، شکلي سه  هایجادشدهاي سقف نمازخانه به اشکال هندسي  و اسالمي. مقرنس

که  )۷ وجود دارد (شکل هاي کوچکي ها نقاشي بعدي داده است. در داخل این مقرنس
) و ۱سعود در نزدیکی قاهره است (شکل یهاي حمام اب شیوه نقاشي در مقرنس یادآور

ها و تزئینات گیاهی و هندسی آنها نیز به مکتب نقاشی فاطمي نزدیک  سبک نقاشي
عربي است و تصویر حیواناتی چون شتر  فیگورهانوع آرایش و لباس  که ایناست. افزون بر 

بنابراین ؛ )۸ شود (شکل ها دیده می که بومی آن سرزمین نیستند؛ نیز در میان نقاشي
ها و مذاهب ها، قومیتمصر فاطمی که تا پیش از این خود میزبان هنرمندان سرزمین
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های دوران واری بود؛ به علت نابسامانیگوناگون در عرصه هنر چند فرهنگی در نقاشی دی
 این جایگاه را از دست داد.  کم کمپایانی حکومتش 

 

 

 
ها، مربوط به میانه سده دوازدهم/ ششم،  پاالتینا در کاخ نرمان نمازخانههای   های داخل مقرنس .  نقاشی۸شکل 

 )Ettinghausen, 1942: 117پالرمو، ایتالیا(

  نتیجه. ۹
اش در حوزه مدیترانه که اروپا را از راه دریا و آسیا و  مصر به علت موقعیت جغرافیایی ویژه

های گوناگون و  داد؛ همواره مرکز پیوند فرهنگ از راه خشکی به یکدیگر پیوند می آفریقا را
شبکه ارتباطی  گیری شکلهنری آنها بوده است. این امر با  های سبکدر نتیجه ترکیب 

  
ها، مربوط به میانه سده دوازدهم/ ششم،  پاالتینا در کاخ نرمان نمازخانههای   های داخل مقرنس . نقاشی۷شکل 

 )Ettinghausen, 1962: 48پالرمو، ایتالیا(
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هنری  های سبکای که حکومت اسالمی ایجاد کرده بود؛ شتاب بیشتری یافت و  گسترده
مصر گسترش یافتند. با روی کار آمدن  رزمیندر سهای دیگر بیش از پیش  سرزمین

ویژگی چند فرهنگی هنر این سرزمین  حتیفاطمیان در مصر نیز این روند ادامه یافت و 
ها و  برای حضور مستقیم هنرمندان سرزمین ای عرصهشد و هنر نقاشی دیواری  تر پررنگ

-ی با قومیتدر مواردی به همکاری تنگاتنگ نقاشان حتیکه  شد های گوناگون فرهنگ
، حمایت تسامح دینیهای گوناگون در کنار یکدیگر انجامید. امنیت و تعامالت سیاسی، 

رشد هنر چند فرهنگی را در  راهفاطمیان  دورانو رونق اقتصادی در  از شیعیان
هنری فاطمیان شد که البته در سده  های سبکو سبب تنوع باز کرد های دیواری  نقاشی

حکومت و خشکسالی قوت  ثباتی بی، درپی پیهای  بر اثر جنگ پایانی حکومت فاطمیان،
 های دیگر منتقل شد.این میراث به سرزمین ،در پایانخود را از دست داد و 

 ها نوشت پی
 کنوز الفاطمیین .١

2. Painting in the Fatimid period: a reconstruction 
 التصویر االسالمی فی العصور الوسطی .٣
 میه فی مصر: تفسیر جدیدالدوله الفاط. ٤

5. Fatimid painting: On tradition and style. The workshop of Muslim 
 ابن مقله و ابن بواب هر دو از مشاهیر هنر خطاطی بودند.  .٦
 )_ ششمین خلیفه فاطمی  ق هـ. ۴۱۱-۳۸۶الحاکم بامرالله ( .٧
رار دارد و به باور مسیحیان مکان مصلوب شدن و دفن کلیسای مقبره مقدس یا رستاخیز، بر فراز تپه جلجتا ق .٨

 .رود میکلیسای جهان به شمار  ترین مقدسمسیح پیش از عروجش به آسمان است. از همین رو 
 است سرو کوهی گیرند و در طب قدیم به کار بوده  ای گونه[روغن] سرو کوهی، صمغی شبیه کاه ربا که از  .٩
 ).۶۳: ۱۳۵۴، ناصرخسرو(

 شده(همان) چرب .١٠
 شیشه .١١
 از شماس. است پس از اسقف و پیش ای رتبه کشیش. مهتر ترسایان و دانشمند آنها. .١٢

13. Palazzo dei Normanni 
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