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 چکیده

مصور های  های تشکیالتی در مصر عصر ممالیک استفاده گسترده از نشان سنتیکی از 
این مقاله به این . با نقوش مختلف حیوانات، گیاهان و اشیاء بود) رنک، جمع آن رنوک(

های تشکیالتی   از میان نقوش حیوانی متداول در نشان پرسش اصلی پرداخته است که
 ممالیک، نقش شیر در چه مواضعی و برای چه کسانی و به چه منظوری استفاده

موارد متعدد کاربرد  شده است؟ در این پژوهش تالش شده است در گام نخست، می
های فرهنگی   صحیحی از ذهنیتدرکنظور دریافت نقش شیر، احصاء و سپس به م

در بستر تاریخی شیر،  شنقو چگونگی تطور سابقه تاریخی کاربرد ، مرتبط با این نقش
این پژوهش با روش توصیفی . مصر عصر ممالیک بررسی و تحلیل گرددو فرهنگی 

نابع مصور با نقش شیر را در مهای  تحلیلی، بسامد کاربرد و مفهوم تشکیالتی نشان
 . ای برجای مانده از عصر ممالیک بررسی کرده است تاریخی متقدم و نیز در آثار موزه
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 مقدمه
بر  ...  و عقابیر، چون شیواناتی نقوش حیرباز از دشناختی، باستان های  یافتهاساس بر

 یوانی اساس کاربرد نقوش  حینبر ا.  استرفته میاقوام و ملل مختلف به کار های  پرچم
 اارتباط ب ی و بیرین سنت دین از ای تابعیع، وسی هم در نگاهیک دوره ممالیالتدر تشک

 ی فرهنگیها یت از ذهنیحی درک صحی، اما برایستباستان ن یه مصر و سوریختار
 از یکر  کاربرد هیخی سابقه تاریستبا یها، م  تطور آنی نقوش و چگونگینمرتبط با ا

 همه با توجه به ینبا ا. ید مختص خود واکاوی و فرهنگیخیآن نقوش را در بستر تار
 اسالم، یعت در شرموجودات ذی روح کردن یر تصویژه به ویگر سنّت حرمت صورت

 و هنر یجان، در نگارگر ی بیاء اشیز و نیاهی گ یلیزه نسبت به نقوش استیوانینقوش ح
 نقوش ی در بررسرو، یناز هم.  برخوردار استیر و محدودتر کمتیار از بسامد بسی،اسالم
، یاهی نقوش گیز و ابزارها و نیاء با کاربرد فراوان نقش اشیسه در مقایز، مصور نیها نشان

 پر یوانی حیها از جمله  نشان.  محدودتر بوده استیار بسیوانیموارد استفاده از نقوش ح
 که در این پژوهش، ر استی شیک، نقشل مما  و امرا در دورهینبسامدِ خاصِ سالط

  . مواضع کارکرد و مفهوم این نقش در تشکیالت اداری ممالیک بررسی شده است
 

 پیشینه پژوهش
مصور مملوکی آثار متعددی به زبانهای انگلیسی و عربی های  با اینکه در باره نشان

 از .ه نشده استنگاشته شده، اما درباره نقش شیر در دوره ممالیک اثر مستقلی نگاشت
و   Saracenic Heraldry1میان تحقیقات مربوط به نقوش در دوره اسالمی، مایر در کتاب 

 و احمد 2عنوان الرنوک المملوکیة فی دمشقرشا عدره در پایان نامه خود تحت 
های شخصی  نام   از این نقش ذیل نشان3 الرنوک االسالمیة،عبدالرزاق احمد در کتاب 

این سه اثر با اینکه . اند دی از کاربرد این نشان در  این دوره اشاره کردهبرده و  به موار
شیر در دوره شوند، امّا صفحاتی را به وصف کاربرد نقش   میآثاری عمومی محسوب
اند، هر چند احصاء موارد کاربرد این نشان در هر سه اثر ناقص  ممالیک  اختصاص داده

                                                                                                                                            
1. Mayer, Leo Ary, Saracenic Heraldry, NewYork, Oxford, 1933.  

، دمشق، کلیـة اآلداب و العلـوم االنـسانیة جامعـة دمـشق،              "الرنوک المملوکیة فی دمشق   "عدره، رشا،   . ٢
 .٢٠١٣ـ٢٠١٢

 .٢٠٠١، قاهره، کلیة اآلداب، "الرنوک االسالمیة"احمد، عبدالرزاق احمد، . ٣
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اند، در موارد  ر به این مطلب پرداختهصیل بیشتبه استثنای این سه اثر که به تف. است
نگار ذیالبی در تنها : دیگر به اختصار و اجمال بسیار در باره این نقش سخن رفته است

 محمد 1،»های مصور در مصر مملوکی نشان«مقاله فارسی در باره رنوک تحت عنوان 
الرنوک علی «قاله  احمد عبدالرزاق در م2،»الرنوک فی عصر الممالیک«مصطفی در مقاله 

 ابراهیم 4،»الرنوک المملوکیة« جمال محمد محرز در مقاله 3،»عصر سالطین الممالیک
 مایسة محمود داوود در 5مصر فی عصر دولة الممالیک الچراکسة،علی طرخان در کتاب 

الفن القدیم : الرنک« عبدالغنی محمد عبدهللا در مقاله 6،»الرنوک االسالمیة«مقاله 
 سمیر 8،»)الرنوک(الشعارات المملوکیه «و نیز مقاله دیگری تحت عنوان  7»المتجدد

 و ناصر 9»الرنوک، دالالتها و استخداماتها فی عصر الممالیک«عبدالفتاح رزق در مقاله 
 تنها به توضیح مختصر و گاهی تنها به ١٠دایره المعارف اسالمدر  Rank رباط در مقاله

 .ندا ای از این نشان بسنده کرده اشاره
 
  در دوره باستانیوانیباره نقوش ح ج دری رایها لیوأر و تی تفاسیب شناسیآس

 بدون های کلی، یلوأ و تیر تفسیوانی، حیر مرتبط با تصاویها خر و پژوهشأدر مطالعات مت
 یندر ا.  متداول استیار هر نقش و نشان، بسیریگ  شکلی و مکانیتوجه به اقتضاءات زمان

 بر یشاپیش پدیم، در مطالعات را برشمریج رایرهایناچار تفسب گاه ینکهپژوهش ضمن ا
 مورد ی درباره دوره مطالعاتیژهو ه اذعان داشته و بیر تفاسین از ایاری بسهای یهسست بودن پا

 . یمبرحذر باش یخی فراتاریها یلوأ تیناالمکان از دام چن ی حتیما  تالش کرده،بحث
                                                                                                                                            

 .١٣٨٦، ٦، تاریخ و تمدن اسالمی، شماره"مصور در مصر مملوکیهای  نشان"ذیالبی، نگار، . ١
 .ق١٣٦٠، ٤٠٠، الرسالة، العدد"الرنوک فی عصر الممالیک"مصطفی، محمد، . ٢
 .١٩٧٤، ٢١، المجلة التاریخیة المصریة، العدد"الرنوک علی عصر سالطین الممالیک"احمد، عبدالرزاق احمد، . ٣
 .ق١٣٦٠، ٩٨، المقتطف، العدد "لوکیةالرنوک المم"محرز، جمال محمد، . ٤
 .١٩٦٠، قاهره، مکتبة النهضة المصریة، مصر فی عصر دولة الممالیک الچراکسة، طرخان، ابراهیم علی. ٥
 .١٩٨٢، ٣، مجلة الدارة، العدد"الرنوک االسالمیة"داوود، مایسة محمود، . ٦
 .١٩٨٥، ٩٤ة الفیصل، العدد، مجل"الرنک الفن القدیم المتجدد"عبدالغنی، محمد عبدهللا، . ٧
 .١٤٩، ش ١٣٩٧، الوعی االسالمی، جمادی االولی ")الرنوک( الشعارات المملوکیه "عبدالغنی، محمد عبدهللا، . ٨
، کلیـه اللغـه العربیـه    " الرنوک، دالاللتها و استخداماتها فـی عـصر الممالیـک      "رزق، سمیر عبدالفتاح،    . ٩

 .١٨، العدد ١٤٢٠بالقاهره، 
10. Rabbat, Nasser, Rank, " Rank”, EI2, Leiden, E.J.Brill, Vol. 8, 1995. 
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 یانه عامید اسطوره و عقایمرزها کهن، یر مندرج در تصاویات در کشف ذهن
 یکونوگرافیک، آیها  از پژوهشیاری در بسینکهبا ا.  مبهم استیچنان امر همی،کاربرد

ها و آثار مربوط به   معمول است و کتابیار از آنها بسیی و رمزگشایر تصاوین ایلتحل
دان اطالعات  اما فق، استیل و تاویل آکنده از تحلی باستانی باستان و آثار هنریها تمدن
 در ی بوم فرهنگیست و زیشهها و نحوه فکر و اند باب فرهنگ  دری جانبیها و داده
 با یلی حوزه را سلب کرده و هر تحلین در ایق گوناگون، امکان مطالعات دقیها تمدن

 یافت یر تصاویر مثال در تفسی برایمدان ی نمیقاما دق.  مواجه استیدا و اگر و تردصدها امّ
 نماد ، گربه سانانیگرپلنگ و دو  یر شیر تصویالد، هزاره سوم قبل از مرفتِیشده در ج
و مثال مار نماد باران، رود، و مانند اینها است  ی باروری، قدرت، توان جنسیری،شجاعت، دل

 یالد از میش مردمان سه هزار سال پیا آ.)٣١ـ٣٠ ک، ملو فر رفیع(یزی  حاصلخی،بارور
 گونه ین را ایر تصاوینها ا  آنیااند؟ آ  ما داشتهینون تصور کیه شبیهم فکرجیرفت 

 است در ین؟ اگر چناست آنها داشته ی در زندگی چه کاربردیر تصاویناند؟ ا فهمیده می
 به یرفت آثار جین که از جنگ و جدال پلنگ و مار در همیگری دیر مثال ساده، تصوینهم

 با یت باشد چرا نماد قدرت و بارورها درس یل و تحلیرتفساین  اگر یست؟دست آمده نماد چ
 پاسخ ی بیها  مثال با پرسشین؟ درباره هم است سر جنگ داشتهیزینماد باران و حاصلخ

 ی که خود مبناییها یقت فقط با حدس و گمان و گاه تطبیق و در حقیممواجهبسیاری 
 هر و دوره هر فرهنگی بافت بازسازی. یمزن  مییر و تفسیل ندارند، دست به تحلیروشن

 ین و کاربرد ایریگ  موثر در شکلی نقوش و کشف فضاییامعن داللت یافتن برای منطقه
درباره نقش شیر،  پژوهش ین لذا در ا؛ استیکونوگرافی مباحث آیاتنقوش از لوازم و ضرور

یم و ا  کرد وارد شدهیم ترسی روشن نسبتاًی فرهنگینه آن زمی که بتوان برایفقط به موارد
ت وجه تمایز این پژوهش با انبوه مطالعات آیکونوگرافیک درباره نقش شیر در شاید بتوان گف

این نکته است که در اینجا با انتخاب یک دوره تاریخی مشخص و با التفات به بستر فرهنگی 
ای در دسترس، از  آثار موزهانی تشکیالتی و نیز با تاکید بر گیری این نقش به عنوان نش شکل

شناختی دور شده و در باره نشان شیر،   مرسوم در مطالعات نشانهفضاهای حدسی و تخیلی
 .یک مطالعه موردی معین تاریخی انجام شده است

 
 باستان دوران در ریش نقش کاربرد سابقه

 مختلف از آن های سرزمین است که در دوران باستان و در ییها  از جمله نشانیرش
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ها و   در اسطورهدیگر نمادهایمثل انبوه  نقش هم اینباره   دراینکهبا . شد یاستفاده م
 اما مشکل ، نوشته شدهبسیار دیگر تاریخی های  مردمان دوران باستان و دورهباورهای

 و تبیین به فرهنگی تاریخ رویکرد با یک هیچ است که این نوشته ها اینعمده همه 
کردهای غیر روی عمدتا با تفسیرها این دیگراند؛ به عبارت   نقوش نپرداختهاین تفسیر

 آن کمتر دخالت داده شده تفسیر هر نقش در مکانی و زمانیبوده و اقتضاءات تاریخی 
 هم به کرات گفته شده که نزد مردمان خاور باستان شیرباره نقش  که در چنان. است

 الگوهای ینتر ، سلطنت و شجاعت بوده و  همواره از مهمی دالوریاری،همواره نماد شهر
 نقش با پادشاه در ینرسد تالزم ا  میبه نظر. رفته است می به شمار نیانیرا ایانکهن در م

 یکشده، سبب شده تا به عنوان   میترسیم در کنار پادشاهان شیر غالباکه نقش  ین و اایران
 های سرزمین در شیر نیرومندی.  شودیر از قدرت و شجاعت تعبای نشانه و ینماد سلطنت

 یا یر نام لئو، لوون، اسد، شیاری شاهان بسرو  این  نشانده، ازانشهریار او را همسان نیز دیگر
 در که طوری  است بهیاری نماد شهریراند و هنوز هم در باور عام ش  ارسالن بر خود نهاده

 ی برایرشگفته شده است که . )٨٤ـ٨٣، یطاهر (شود می تعبیر از آن به شاه اریگز خواب
 را با  خود سنتی دشمنان نوبیان، بر پیروزیاست و  بوده شهریاری نماد نیز باستان یانمصر
 تشکیل یر ش  شاهان مصر از پنجهیرهای سریهپااند و  داده می نشان نوبی بر سرباز شیر ی غلبه

تر و ریشه دارتری در باره تاثیرات  کهنهای  با این همه ذهنیت ).٨٩ همو،(شده است 
ی عامیانه مربوط به برج اسد در میان جادویی این نقش در زمینه تاثیرات نجومی و باورها

در ایران پیش از اسالم و به . تواند در تفسیر این نقش موثر باشد  میمصریان سابقه داشته که
اقلیم (دنبال آن در ایران دوره اسالمی نیز سیاره خورشید و برج اسد نماد اقلیم ایرانشهر 

 ).٢٤موسوی، (بوده است ) چهارم
 

 سحرآمیزهای  اساس سابقه تلقیان شیر در مصر  برا نشمرتبط بهای  ذهنیت
بینی مبتنی بر سحر و جادو و بویژه تاثیر و وساطت نقوش و تصاویر در این حوزه،  جهان

پیوند «ذیالبی، : ـ برای توضیح تفصیلی در این باره، نک(از باورهای رایج مصریان بود 
 عظیم مصر همچون در اساطیر و قصص مصری درباره هیاکل ). ٢٠ـ١٤، »صورتگری
هایی سینه به سینه رواج  که به شکل سر آدمی و تن شیر است افسانه) بُلهیت(ابوالهول 

داشت، از آن جمله این که نخستین ملوک مصر و پادشاهانی چون نقراوش و برادرش 
سورث به علوم طلسمات آگاه و مسلط  بودند و قدرت دخل و تصرف در تمام امور را 
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رو هیاکل و  شدند و از این ا را رام کرده و بر آنها سوار مییرهداشتند، چنانکه ش
شیر در این سرزمین نشان تسلط  پادشاهان بر قدرت جادویی شیران بوده های  مجسمه

حمیری، : ؛ درباره ارتباط اهرام مصر با مقاصد جادویی نیز نک٢/٥٥٥بکری، : ـ نک(است 
مجسمه ابوالهول را طلسم طوفان ) ٥/٤٠١ (معجم البلدانیاقوت حموی هم در ). ١٦ص 

این باورهای عامیانه درباره قدرت جادویی نقش شیر در متون . و رمل دانسته است
مختلف متاخر هم قابل شناسایی است و نشان دهنده تداوم این افکار در فرهنگ عامه 

ده شهر سبوع گفته شهای  در باره ویرانه) ٢/٣٦٦(است، چنان که در سفرنامه اولیا چلبی 
حیوانات وحشی از جمله تعدادی شیر هست و های  که در مکانی در این شهر مجسمه

مردم معتقدند این شهر، مکان زورآزمایی موسی و فرعون بوده و اینها تماثیل برساخته 
به تعبیر ابن خلدون . اند ساحران فرعون بوده که به اذن خدا به سنگ تبدیل شده

جادو را از نیاکان خود به ارث برده بودند و برای مصریان شیفتگی به سحر و ) ٢/٧٦٦(
که مرکز اصلی حل مشکالت ) برباه/برابی جمع بربا(ها   اهداف مختلف به طلسم خانه
ها، نقشِ شیر از جمله  در این طلسم خانه. کردند  میزندگی روزانه آنها بود، مراجعه

 اهداف کارساز تلقینقوش پربسامدی بود که در گره گشایی از بسیاری از مشکالت و 
، مصریان معتقد بودند که گنجینه هایی در )همانجا(به نوشته ابن خلدون . شد می

های  مجاری رود نیل، دفن شده و راهکارهایی جادویی برای خشکاندن آب در آبراهه
رایج برای خشکاندن های  یکی از روش. ها دست یابند حواشی نیل داشتند تا به این گنج

کردند و در برج اسد   انسان و با سر بچه شیر ترسیم میتصویری به شکلآب این بود که 
ابن خلدون . شد دادند و هدف حاصل می اعمالی جادویی بواسطه این تصویر انجام می

، غایه الحکیمچنین به نقل از مسلمه بن احمد مجریطی نویسنده  ، هم)١٠٤٦ـ٢/١٠٤٥(
 نحوه برساختن آن را با این جزییات یاد کرده و» طالع اسد»درباره طلسمی موسوم به 

کنند که دم خود را بلند کرده و   میتوضیح داده که روی قالبی صورت شیری را ترسیم
سنگی به دندان گرفته و آن را به دو نیم کرده است، سپس رو به روی شیر ماری را 

 ، زمان برساختن این طلسم بایستی در...خزد  میترسیم کنند که به سمت چهره شیر
اوّل یا سوم برج اسد باشد و کسی که این طلسم را همراه داشته باشد نسبت به 

نویری . گردد  مییابد و در نظر آنها گرامی و ارجمند و مطاع  میزیردستان خود توانایی
مصر در شهرهای مختلفی چون دندره های  از طلسم خانه) ١٥/٣٢ (نهایه االربهم در 

و لوازم اعمال جادویی نی با سر شیر شاخدار از وسائط سایاد کرده که در آنها مجسمه ان



  ١٨٩   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

رسد این باورها درباره قدرت جادویی مجسمه ها و تصاویر حیوانی   میبه نظر. بوده است
بت پرستی و عقاید جادو محور اقوام مجاور هم رخنه کرده های  از جمله شیر در سنت

بوده در ارتباط با همین توان گفت بت یغوث که به شکل شیر   میاز جمله. بوده است
؛ نیز عقاید اعراب و )٣٣٠ابشیهی، (شده است   میآبشخور فرهنگی دارای قدرت تلقی

ساکنان مناطقی چون مصر، سوریه باستان و عربستان درباره گروه جنیانی که تحت 
؛ نویری، ٣٧٩همو، (اند  و بدنی به شکل فیل و سر شیر داشتهاند  فرمان سلیمان بوده

احتماال با این ) ١/٣٨٤نویری، (ای غمدان  شیر در بنای اسطورههای  ا تمثال، ی)١٤/١٨٧
، الحیوان(شاید از همین جهت بوده که به نوشته جاحظ . مضمون کهن مرتبط بوده است

 ، اعراب ساکن این مناطق نقش شیر را به فال نیک)١٤٧، الرسائل االدبیه؛ ٧/٧٩؛ ١/٢١٤
اصلی قهرمانان و دلیران و صفاتی چون های   ویژگیگرفتند و بر این باور بودند که می

: ـ نک(گردد   میشجاعت، قوّت، شکوه، شوکت و سرسختی به واسطه این نقش  محقق
 ). ٢/١٥٢؛ راغب، ٥/١٠٦زمخشری، 

 مختلفی  شاید بتوان نقطه اشتراک بسیاری از باورهای مرتبط با نقش شیر در نواحی
مربوط » احکام نجومی«ن را در عقاید مشترک همچون مصر، شام، عربستان و حتی ایرا

به برج اسد و نقاط اشتراک در زمینه فرهنگی مربوط به متون جغرافیای نجومی، تفسیر 
از میان صور فلکی، نقش اسد در میان ملل ) ٤٤١، ٢٩٨(به نوشته بیرونی . و تاویل کرد

در این مناطق بر مختلف این منطقه رواج داشته و برای مثال بسیاری از مردمان ساکن 
ای که میان اسد و عقرب قرار دارند،  اند که از منازل فلکی، سه ستاره این باور بوده

بهترین مواقف و اوقات هستند و در این جایگاه در پشت موقف شیر، موالید بسیاری از 
با که زمان تولد موسی همزمان اند  انبیاء و اولیاء اتفاق افتاده، چنان که بر این باور بوده

 .شیر بوده استهای  طلوع اسد و حلول ماه در قسمت پنجه
 

 ممالیک دوره در رینقش ش
 به ایه نشانماندگارترین  جزو یگر دیوانیح  مصوریها  به همراه نشانیر شیانشان گربه 

 برای .ای کهن است رفته در دوره ممالیک است، اما پیش از آنها نیز مسبوق به سابقهکار
، )٢٩٢ـ٢٥٤: حک(شام   در مصر ویان طولون  ن مؤسس سلسلهنمونه احمد بن طولو

 از ها هم یعثمان بعدها و) ٨٥٨ـ٦٢٦: حک( آل رسول محلی مثلهای   و حکومتایوبیان 
 است که رو به یر شده، دو نشان شیگذار یخ تار  نمونهاولین. اند  نشان استفاده کردهینا

 اورفا در حَران در زمان  ن بر دروازه نشااین .  استیستادهعقاب ا با  مردیکها   آنیرو



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٩٠

 در )٦٤٢ـ٦١٧: حک( پسر ملک عادل ابوبکر غازی الدینحکومت ملک مظفر شهاب 
). ١  شمارهیرتصو) (Mayer, 118(  نقش شده است٦١٧ـ٦٠٨ های سال بین) رُها(اورفا 
 یوسفبن ملک ناصر  ی غازین الدغیاث از ملک ظاهر توان ی میوبی ایها  نمونهیگراز د

 نشان  ین ا. حلب به کار برده است نقش را در باب الفرجِیننام برد که ا) ٦١٣ـ٥٨٢:حک(
 یدار  حلب نگهی مل  هم اکنون در موزهمتر ی سانت٥٠  و ارتفاع٣/١٥، عرض١٠٤با طول 

 برکه خان  که سعید و پسرش ملک بیبرسعالوه بر  سلطان ). ٢ شمارهیرتصو(شود  یم
توان از ملک  می ،)٢٢٨ ینی،العر(اند  ود استفاده کرده نقش را به عنوان رنک خینا

منصور صالح الدین محمد، ملک اشرف شعبان دوم، ملک منصور عالءالدین علی، ملک 
 ملک ناصر فرج بن برقوق، ملک مظفر ابوسعادت بن ملک مؤید، ملک اشرف ،ظاهر برقوق

بر این نقش را د که ل نام برآینال، ملک اشرف قایتبای و ملک ظاهر قانصوه غوری اوّ
 .های دینار، درهم و فلس ضرب کرده بودند سکه

و از ) Rabbat, 431( شیر بود) ٦٧٦ـ٦٥٨: حک (یبرسرنک مخصوص ملک ظاهر ب
شد  می یاد شیر با لقب بیبرس برخوردار بود که گاه از یک ممال  در دورهیچنان شهرت

 لفکر فی تاریخ الهجرهزبده اکه براساس گزارشی در  چنان؛ )١٢٣، ١٣٨٦ یالبی،ذ(
، در اثنای جنگ بیبرس با مغوالن اشعاری در سپاه او بر سر )١٤٥ـ١٤٤بیبرس، ص (

سیاه با نشان شیر و قدرت و دلیری و جنگاوری بیبرس های  زبانها بود که از پرچم
 دهنده یح لقب توضین باشد که ایحتواند صح  مییز قول نینهرچند ا 1.حکایت داشت

). ١/٢٨٨ی،کاشغر( پلنگ است ی به معنی قبچاقی که در ترکده است بو) برس (اسم او
 چنین هم و  زمستانه،  تابستانه یها  صاحب جنگیبرسب) ٣٤١ /١(یاس به نوشته ابن ا

 توانیم. نامیدند می )الفتوحاتوبا(  او را پدر فتوحاتدلیل این بوده که به زیادیفتوحات 
 خواستندیم و عقاب ری استفاده  از رنک شبا یجنگ فرماندهان و امرا ن،یسالطگفت که 
 حساس الهی وسنی هم به افی ضعنی سالطی حتدهند؛ نشان را خود قدرت و عظمت
 نشان عنوان به  را ریش رنک دمشق قلعه در که ی قانصوه غورمانندکردند؛   میقدرت
 ،یتبایا رتبه دربار قی عالی از امرا)٨٨٥.د(ی مهد مِنْ شبکی زین.  بود کرده نقش خود

برای  (2کرد در پرچمش استفاده ری از رنک شگ،یبا شهسوار ب  در جنگ٨٧٥در سال 

                                                                                                                                            
 تخشی العبور الیهم فی الماء ت بنو قاقان ان خیولنا       ـــزعم. ١

 ر االالءــــان الظاهـــــالزم فاتاهم جیش النبی یومه ملک       
 ءد تصید فوارس الهیجاـــا رنکه              اسـائب سود علیهـــبعص   

 .»صُنع فی رنکه سبع«. ٢



  ١٩١   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

 ).٢١٢، ص زبده الفکربیبرس، : ـ مواردی دیگر نک
 به دستور او ساخته شده نشان بیبرس   که در دورهعماراتیشتر بناها و بیدر 

است ) قناطرالسباع ( بناها پلِ درندگاناین ترین  از مشهور.مخصوص او به کار رفته است
.  گرفته است که آن را با سنگ بر پل نقش کردیبرس از رنک بیزکه نامش را ن

 ه بود را بنا کردهاآن  مصرخلیجدر بیبرس  که بود در واقع شامل دو پل قناطرالسباع
 ملک ناصر محمد که زمانی به گزارش مورخان، .)٢/١٤٠ی، ؛ بقاع٢٦١ـ٢٦٠ /٣یزی،مقر(

 ارتفاع یل را در مکان بستان الخشاب بسازد به دلسلطانی میدان ستخوا میبن قالوون 
 کرده یع و شاکرد ی برود از پل عبور نمی سلطانیدان به مخواست ی پل، هر بار که میادز

 خوش نداشت که او ین بود اما منظور اگیرد، یبود که هنگام عبور از پل کمرش درد م
 بن حسن علی الدین عالءامیر به بنابراین. دین از خود را ببیش پینسالطمنسوب به آثار 

 تر عریضبکاهد و   آناولیه قاهره دستور داد که پل را خراب و از ارتفاع والی مروانی
 باعث به وجود آمدن این را نقش نکند و یر رنک شیگر دیساززبسازد و هنگام با

 از یو اثربرد ب ین را از بیر رنک شکه ین سلطان به سبب اکه  ین بر ای شد مبنیعاتیشا
 یر سلطان به امیعات شاین ایپل را خراب کرده است؛ در پ  نماندی باقی قبلینسالط
 پل حک کنند روی را دوباره بر شیر دستور داد که رنک ی بن حسن مروانیعل ینالدعالء

 یا بنا، سازنده  کتیبه به مثابه یشها از جمله در مورد فوق کماب رنک). ٢٦١ـ٣/٢٦٠ یزی،مقر(
. رفت  ی به کار می خط کتیبه رنک در کنار این نیز اوقات ی گاه.کرد ی می بنا را معرفیبان

، )ینه سکیدهکنار مزار س( در دمشق یه قلندر صوفیه زوایای از یکی درهای نمونه بر برای
 نقش کند می یمعرف» یالسلطان الملک الظاهر الصالح« را زاویه   که سازندهای تیبهعالوه بر ک

 ).٣  شمارهیرتصو) (٦١ ی،ابن طولون دمشق(سم شده است  هم رشیر
 که در اصطالح  است 1لیدا به آن اشاره کرد پل توان می که یگر دیها از جمله نمونه

یکسان و در  یها   با متنیبهدو کتبر بدنه این پل .  به جِسْر جِنْداس معروف استمحلی
 در یبرس بآید ی برمیبهچه از کت که با توجه به آنیر حک شده  شها نقش دو کنار کتیبه

 دستور ساخت ٦٧١ برکه خان در رمضان سال ید فرزندش ملک سعیزمان حکومتدار
 ).٤  شمارهیرتصو) (Mayer, 109( را داده است آن

  و  دستور ساخت آن را داده٦٦١ در سال بیبرس که ظاهریه   در مدرسهچنین هم
 ساخت تاریخ و بانی اسم  که شامل ن آی و قسمت راست درِ اصلی شرقایوانامروزه جز 

                                                                                                                                            
1. Lydda. 
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 روی به  روشیر دو نشان ی جنوب غرب  پنجرهی نمانده است، جلوی باقیزی، چبنا است
 منقوش یاهیها نقوش گ درون آنشود که   میدیده مانند یکان هفت شکل پیردر ز، هم

 کم، یا با پهنباالیی وجود دارد که در نوار یرها شیینی در قسمت پای دو نوار افق. است
 یرتصو( اجرا شده است یپا طرح چلیاد زی با پهنایگر و در نوار د یرهگل زنبق درون دا

 درون یر نشان شیز نیبرس درکوب ستاره مانند مسجد بی بر روینچن  هم.)٥شماره
 .)٦  شمارهیرتصو( اجرا شده است یمی اسلیها طرح

 بر آن حک شده یرشان ش  که  نیبرس ب  مانده از دورهی بر جایگر دیاز جمله بناها
.  است اشاره کردیه در کشور سوری بزرگی به قلعة الحصون که امروزه روستاتوان یم

 خط دوم ی وجود دارد که در ابتدا و انتهاقلعه ی درِ ورودباالی بر خطی سه ای کتیبه
 ی بناید که دستور تجدحاکی از این است یبهکتمتن  منقوش شده است و یردو نشان ش
 ٦٦٩ و پنجم ماه شعبان سالبیست ظهر روز سه شنبه یخ در تاریبرسط بقلعه توس

 ).٧  شمارهیرتصو(صادر شده است 
 را در یر شیوانی رنک حتوان ی که میبرس ب  مانده از دورهیادگار به بناهای یگر  از د

 در دو طرف شیر با دو نشان ای تیبهآن جستجو کرد دژ کرک است که در حال حاضر ک
 دژ بر آن حک شده است که اصالً به زمان ساخت آن اشاره دیده بانیرج  بورودیدرب 

 ).Mayer, 107( اکتفا شده بیبرسنشده و تنها به ذکر القاب مختلف 
 تفاوتیها   بر آنشیرش و نشاندن رنک های سکه در ضرب بیبرسکه خود  ینتر ا  جالب

 در شیر) نقره(و درهم ) طال (دینار های سکه که در گونه اینآشکار قائل شده است به 
 یها  اما در سکه، حک شدهدارد برمیکه به سمت چپ قدم  حالی سکه در پایینقسمت 
 .)٨ شمارهیرتصو(ست ا  السلطان و الملک الظاهر حک شده  دو کلمهبینما )  مس (فلسی

 توان می از جمله گرفت می مورد استفاده قرار بسیار رنک او بیبرس حکومت  در دوره
 مهر و تمغا، رنک سلطان به کار ی اشاره کرد که به جااداری و رسمی های نامهه ب
 نامه ٦٦٧ در سال بیبرس  عینی، الدین به دست آمده از بدر یها رفت؛ از گزارش یم

 یروزی در جشن پینچن هم. )٤٣ /٢ ینی،ع( مهر کرد شیر با رنک ی رااباقا مغولخود به 
 را سروده بودند که در ی از شعراء و زنان اشعاری برخیز ن٦٧١برس بر مغوالن در سال یب

آنان  )عصائب( لشکر  زرد رنگیها  بر پرچمیر شیاه  و نقش سیبرسآن از شجاعت ب
 .)١٠٤ ینی،ع (1 آمده بودمیانسخن به 

                                                                                                                                            
 ←   الماءفی الیهُم العبور شی                             تخیولنازعمت بنو قاقان أن خ. ١
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 های به دست آمده از دوره ممالیک اطالعات جالب توجهی به دست از مجموعه سکه
 یها سکهبر  را یرنشان ش) ٦٧٨ـ٦٧٦( برکه خان یدسعملک آید، از جمله اینکه  می

) Lavoix, 295-298(  نقش کرد،درهم خود که در دمشق و قاهره ضرب شده بود
بر قسمت رویی یکی  )٧٦٤ـ٧٦٢(الدین محمد   منصور صالحچنین هم. )٩  شمارهیرتصو(

حاشیه  از رنک شیر به همراه خورشید درون خط محیطی دایره که در  های فلسی از سکه
 در قسمت پشت سکه هم رنک جام  و استفاده کرده است،آن کلمه حماة نقش بسته

 زمان ؛درون خط محیطی دایره تصویر شده است که در حاشیه آن لقب او آمده است
 ). ١٠تصویر شماره) (Balog, 392( سکه معلوم نیستاین ضرب 

 را حک رشی رنک فلسی های سکه روی نیز) ٧٧٨ـ٧٦٤(ملک اشرف شعبان دوم 
ضرب  ٧٣٣به سال  که در حماة ها سکهتا از  سه یی نمونه در قسمت روی برا؛کرده است

 یطی خط محیک و در پشت سکه درون دارد برمی به سمت چپ قدم یر رنک ش،شده
 ی اما رو،نقش شده است حماة کلمه یه آنحاش در و الملک االشرف  عبارتِ شکلمربع
 در مرکز هر یر رنک شیگر دیکی و در دارد یم م بر به سمت راست قدیر شای دیگر، سکه

 .)١١ شماره ویرتصا ()Lane Poole, 9/361 (دو قسمت رو و پشت سکه نقش شده است
در مرکز قسمت پشت دو عدد از ) ٨٠١ـ٧٩٢ و ٧٩١ـ٧٨٤ :حک(ملک ظاهر برقوق 

 به دوره دوم حکومتش باز  آنها که در حلب ضرب شده و تاریخ ضرب های فلسی سکه
 با این تفاوت که باالی یکی از شیرها رنک ؛ستفاده کرده استاگردد، از رنک شیر  می

طفه تقسیم شده که شطفه قسمت رویی هر دو سکه به سه شُ. جام تصویر شده است
 الملک الظاهر بارت شطفه میانی ع. احتمال دارد مکان ضرب باشدکهست ا باالیی ناخوانا

 اما در دیگری پاک شده ، نصره معلوم است عزّبارت عا دیگر از آنهو در شطفه میانی یکی
در حماة که  مضروب  های فلسی در شطفه میانی قسمت پشت یکی دیگر از سکه. است

آمده  حماة  همان سکه کلمهکه در شطفه باالییآمده تاریخش معلوم نیست، رنک شیر 
ست  اواناالظاهر آمده که حاشیه آن ناخ در مرکز قسمت رویی عنوان الملک .است

)Balog, 595) ( ١٢تصویر شماره .( 
                                                                                                                                            

 ارة شَعواءِــــــ لغیئینمته  شطِّ الفرات و طلِّبُوا            یفأتوا ال →
  و خطاءُهُمـــیجٌ ف                 مُغْلٌ و کُرْیِّةُ أقْشِینهُمو ترجلت من ب  
  مقصَدُ االعداءِبَـیِّقَصَدوا بهذا مَنْعَنا عن برِّهِمْ                غَلِطُوا و خُّ  
 انِ الظاهرُ اآلالءِــــ                 ملکُ الزمیؤمُّهم یّ النبیْشُفأتاهُم جَ  

 یجاءِوارسَ الهــ فیصیدُاسْدٌ    رَنکُهیها سُوِد عل*بعصائِبِ   
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   قلعهالی شمیر در کتیبه دیوار از رنک شیزن) ٩٢٢ـ٩٠٦ (غوریسلطان قانصوه 
 در سه سطر نوشته شده یبه کت. استفاده کرده است)٩١٤بازسازی شده در سال  (دمشق

  انهمی احاطه شده و خرطوش سلطان قانصوه که در یر دو رنک ش یلهکه سطر دوم به وس
 .)١٣  شمارهیرتصو(  را قطع کرده استکتیبه ،سطر قرار گرفته

  .قریب نصر من هللا و فتح الرحیمبسم هللا الرحمن : سطر اول
 ی المجاهدیبعد انهدامه موالنا السلطان  هذا البرج المبارکیدمر بتجدا: سطر دوم

عز الجیش   مهزمنیفی الشرین خادم الحرمی المالک الملک االشرف ابونصر الغوریالمرابط
 . رجب الفرد سنة اربع عشر و تسعمائةبتاریخنصره 

  احمد بن العطارالعزیز عمل الواثق بربه .الحمدللّه: سطر سوم
 .)٢٣١ـ٢٣٠، ٢٠١٣ـ٢٠١٢ ،عدره(عز نصره   ـ الملک االشرف ـقانصوه: خرطوش

 بقچه( به صورت ترکیبی با نشان دیگری  راشیر که رنک مملوکی امرای دیگراز 
 یکه در چ نشان او شامل بق1؛ استقَیْمُری آیْدَمُر کرده بود، انتخاب )نشان جامه داری

 ی باقی مسی طشتی بلند است که بر رویها  با گامید سفیر نشده و شیم تقسیطمح
ه خطوط فرد و چ که بقیره و سه نشان شچ سه نشان بق یله آن به وس یبهمانده که کت

دار بودن او  ه به مقام جامیبه در کت. قطع شده است، ده خطوط زوج را از هم جدا کریرش
 ).١٤ شمارهیرتصو) (Mayer, 85(اشاره شده است 

رده و بر همین ک یالقا ما ر یا استمداد قدرت  مفهوم قدرتشیر، رنک رسد  میبه نظر
 نیز  این نقش  رنوک مخصوص به خود، از شتناند که با وجود دا  بودهزیادی اساس امرای

 مهدی مِنْ یَشْبَک میان ٨٧٥ که در سال جنگی به توان می نمونه برای .اند کرده میه استفاد
 ی در جنوب شرق2ذوالقدریه سلسله  فرمانروایان از شهسواربیگ و قایتبای   رتبهعالی امرایاز 

 لوکان از ممیادی تعداد زین مهد مِیشبکچون در سپاه .  اشاره کردرخ داد، یآناطول
 به یک باعث شده بود که نزد، حضور داشتند جز آن ویی هزارتایامرا و یشین پینسالط

 یشبک خاطر ین و امرا وجود داشته باشد و به همین مخصوص سالطیمپانصد پرچم با عال
 که با تجمالت یک رنوک و نشان دادن قدرت سپاه ممالیگر از دیز تمایلرنک خود را به دل

                                                                                                                                            
 به عنوان نایب الـسلطنه شـام انتخـاب شـد و در      ٦٧٠در سال   . از ممالیک بیبرس که حاکم کرک بود      . ١

 . هجری درگذشت٧٠٠سال 
نظـر  ، دانشنامه جهـان اسـالم، زیر      »ذوالقدر یا ذوالقدریه  «رییس نیا، رحیم،    : ـ  کنی بیشتر     برای مطالعه . ٢

 .١٨، ج١٣٩٣غالمعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسالمی،
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  .)٣/٥٩ یاس،ابن ا( خاب کرد انتشیر جنگ حضور داشتند، این در اوانیفر
 گاه درون اشکال یا محیطی   دایرهها عمدتاً درون   رنکممالیک   در دورهکه اینبا 
 بود محیطی بدون خط عمدتا  شیر رنک شد، می رسم تیز اشکال نوک یا مثل مربع دیگر
  به جلو گام برداشتهگوییکه  چنانشد؛  میحالت باال بودن پای راست و دم منقوشو در 
 ین شکل شمس الدیا  مورد و آن هم چراغدان خمرهیک جز در ؛)١٢٤ یالبی،ذ(است 

 قاهره ی هنر اسالم  در موزهمتر ی سانت٥/٢١ و ارتفاع ٥/١٨ طنبغا است که با قطر
 شده است که نوار یم تقسی رنگ چراغدان به دو نوار افقیی طال   بدنه.شود ی میدار نگه
 رنگ یی با خط نسخ طالای یبه کتیی رنگ باالیاهار س نوی رنگ است و رویی طالیینیپا

 ی  دو کنگره یله به وسیبه کت؛ طنبغا نوشته شده استینالد شامل القاب و اسم شمس
 رنگ یاه مربع شکل سیطی خط محیک شکل قرمز قطع شده است که درون آن ای یرهدا

 .)١٥ شماره یرتصو( قرمز منقوش است یردرون آن، رنک شترسیم شده و 
تورانشاه . اند  استفاده کرده شیر از نقشنیز ها عثمانی، آل رسول و ممالیکعالوه بر 

 ٦٢٦ را فتح کرد و از آن زمان تا سال یمن ٥٦٩ در سال ایوبی الدین برادر صالح ایوبی،
 فرمانروایی تحت یمن پسر ملک کامل مجبور به ترک آن شد، یوسف الدینکه صالح 
 ایوبیان های  سیاست  پس از آن هم، آل رسول به ادامهتیح قرار داشت و ایوبی سالطین

 ی باعث شده بود که وجوه فرهنگهمین وضعیتو ) ١٢٥، باسورث( ادامه دادند یمندر 
 ی اردک بر رویا یر به ضرب نقش شتوان ی دنبال کنند که از آن جمله میز را نیوبیانا

  داوودینبرالدژ بن ملک هیل عین الدیف نمونه ملک سی برا؛ دوره نام بردین ایها سکه
 ترنج کنگره دار ضرب کرده یک درون ، درهم خود  را بر پشت سکهیر، نقش ش)٧٦٤ـ٧٢١(

 و 1 المَهْجَمیعنی به مکان و زمان ضرب سکه ای یره دایطدو محو در کنار نقش شیر در است 
 جاوید یبرا هم عثمانی سلیمانسلطان ). ١٦  شمارهتصویر( است  اشاره شده نیز ٧٣٦سال 

 را بیبرس سلطان شیر، نقش ٩٢٣ در سال ممالیک بر ها عثمانی پیروزی   و خاطرهیادماندن 
 خوانده باب االسباط عربی که به اورشلیم قدیمی شهر   از هفت دروازهیکیدر دو طرف 

معلوم نیست در  .)١٧ شماره یرتصو( )Murphy O’Connor, 23( کرده است شد، نقش  می
قناطر تصحیف االسباع است، مانند  اسرائیل دارد یا  اشاره به اسباط بنیسباط اال کلمهاینجا 

  . که با توجه به قرائن گمان اخیر ترجیح دارد)پل درندگان(السباع 
 نمایش داده شده است، به این  همواره در حال گام برداشتن به سمت جلویرنشان ش

                                                                                                                                            
 . یمن ی شمالی تهامه قبالً شهر مهمی در منظقه. ١
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 در حال راه رفتن به یر موارد راست و دمش را باال گرفته و د که معموالً پنجهشکل 
 یرواین نقش . است چپ خود را بلند کرده و دمش را باال برده    پنجهاست وسمت چپ 

 ی ینه که زمای ینه دو نشان دو زمینات به اسثشود ی مواقع تنها ظاهر میشترها در ب  نشان
نظور از م (است) ١٨ شمارهویرتصا( تکه ٩ دیگر یکیو در که  ت٨ها   از آنیکی یینیپا

 در طول یررنک ش. ) استی است که روی کل سطح قابل تشخیصها خطوط مورب تکه
 ، حال آنکه شدهیده شخص دیک یوان یا بوده که به همراه حییها  از جمله نشانیخ،تار

 یاء اشی برخی باالیستاده نشده و اغلب در حالت ایده دیگری دیوانعقاب  به همراه ح
 . شده استیمسه ترچ جام و بقیر،مانند شمش

 
 نتیجه

های مصور مخصوص  نقش شیر در دوره ممالیک از نقوش پربسامدی است که در نشان
ای چون نایبان و خواص سلطان کاربرد  سالطین و امرا و صاحب منصبان عالی رتبه

های  در آثار متنوعی که از این دوره بر جای مانده و هم اکنون در موزه. داشته است
های تزیینی متنوعی  های مختلف در زمینه شود، این نقش با رنگ  میمختلف نگهداری

هایی که معرّف صاحب نشان بوده،  چون آرابسک و نقوش گیاهی و نیز همراه با کتیبه
های بناها  های مصور با رنک شیر عمدتا بر دیواره بر اساس این آثار، نشان. منقوش است

میر مثل مدارس، مساجد، پل ها و مهم ساخته شده به دستور سلطان یا اهای  و سازه
ها  و بر ظروفی چون گلدان، عطردان و امثال  ضرب شده در دوران حکومت آنهای  سکه

با توجه به شواهد و قرائنی که در این پژوهش به آنها اشاره شد، . شده است  میآنها حک
روزی رسد از این نشان در تشکیالت دولتی ممالیک، مفاهیمی چون قدرت، پی به نظر می

واسطه  شده و یا صاحبان این نشان به  میبر دشمنان و شجاعت در میدان جنگ، افاده
های  همچنین بررسی ذهنیت. اند کرده  میآن استمداد قدرت و پیروزی و شجاعت

تر و ریشه دارتری در مصر درباره تاثیرات نجومی برج اسد و در نتیجه  فرهنگی کهن
تواند در تبیین و تفسیر این نشان و   میرجادویی و ساحرانه نقش شیهای  قدرت

در این پژوهش بنا بر . گیری مفهومی آن در میان مصریان مفید باشد چگونگی شکل
 پژوهش دیگری که. اقتضاء موضوع، فقط به بحث کوتاهی در این باره بسنده شده است

ت تواند مکمل این بحث باشد، جستجوی شواهدی برای اثبات یا رد این فرضیه اس می
شده و حک   میکه ممکن است تصاویر حیواناتی نظیر  شیر دارای قدرتی ویژه تلقی



  ١٩٧   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

کردن این نقوش نه به معنای نشان دادن قدرت یا برتری، بلکه به منظور کسب نیروهای 
نهفته این نقوش بوده است؛ نظیر فرایند فهمی که در باره تصاویر طلسمی در مناطقی 

 .ن رواج داشته استمثل ایران، مصر و  سوریه باستا
 

 هجری قرن هفتم  ـیوبیان ا ـدر مقابل آن)  عقابیاانسان ( و یر حران با رنک ش دروازهـ ١١ر شماره یتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            
1. https://archnet.org/system/media_contents/contents/33887/medium/ICR0564.jpg?1384706997 
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  اواخر قرن ششم  ـایوبیان  ـ باب الفرج ـیر رنک شی تکه سنگ دارایکـ  ٢١ شماره رویتص
 الوطنی متحف حلب  ـهجری قرن هفتم اوایلو 

  

  

  

  

  

  

 یر با رنک شیه قلندریهدر زاوـ 32 شماره يرتصو

                                                                                                                                            
1. http://www.museumwnf.org/images/zoom/objects/isl/sy/1_a/46/1.jpg. 
     http://www.discoverislamicart.org. 

 اآلداب و العلـوم     یـة ، دمـشق، کل   )نامـه، چـاپ شـده      یانپا(،  » دمشق فی المملوکیةالرنوک  «عدره، رشا،   . ٢
 .١٨٤م، ص ٢٠١٣ـ٢٠١٢  جامعة دمشق،یةاالنسان
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 هجری قرن هفتم  ـیبه در اطراف کتیر دو رنک شیدارا) جسر جنداس (یداپل لـ ٤١ شماره ریتصو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. https://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2014HG/2014HG8899_jpg_ds.jpg 
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 هجری قرن هفتم  ـی در ورودی رویر دو عدد رنک شی داراۀیظاهر) مدرسه(مسجد ـ ٥١ شماره ریتصو
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. https://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2015HL/2015HL0386_jpg_ds.jpg. 



  ٢٠١   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

 هجری قرن هفتم  ـیر با رنک شیةظاهر) مدرسه(درکوب مسجد ـ ٦١ شماره ریتصو
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 هجری قرن هفتم ـیبه  خط دوم کتی در ابتدا و انتهایر دو عدد رنک شیة الحصن داراعقلـ ٧٢ شماره ریتصو
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. Lane poole, Stanley, The Art of the Saracens in Egypt, Henrietta street, London, 1888, Vol 

2, p: 224, fig 83. 
2.http://c7.alamy.com/comp/BKR2MP/detail-of-stone-epigraphic-arabic-inscription-over-

main- doorway-krak-BKR2MP.jpg 
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 British Museum  ـ هجریقرن هفتم ـ   ملک ظاهربیبرسـ یر درهم و فلس با رنک شینار، دیها سکهـ ٨١شماره ریتصو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هجری قرن هفتم  ـشیر برکه خان با رنک ـ درهم ی سکهـ ٩٢ شماره ریتصو
  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=Mamluk  
2. Lavoix, pVI, fig747. 



  ٢٠٣   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

 هجری قرن هشتم  ـ صالح الدین محمد ـخورشید به همراه شیر با رنک فلسیسکه ـ ١٠١تصویر شماره 
  

  

  

  

  

  

  

 
ـ ١١٢ شماره یرتصو  British Museum ـ ی قرن هشتم هجرـ اشرف شعبان دوم ملک ـ یر رنک شیسکه دارا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                            
1. http://islamiccoins.ancients.info/mamluk/b392.JPG 
2.http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=Mamluk 
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  قرن هشتم و نهم هجری ـ برقوق ـهای فلسی با رنک شیر سکهـ ١٢١ تصویر شماره

  

  

  

  

  

  

  

 
 ی قانصوه غور ـ خط دومیبه در دو طرف کتیرقلعه دمشق با رنک شـ ١٣٢ شماره یرتصو

  

  

  

  3 14 شمارهيرتصو
  

  

 

 

 

                                                                                                                                            
1. http://islamiccoins.ancients.info/mamluk/  

 ٢٣١عدره، ص. ٢
3. Mayer, pXXX, fig1 



  ٢٠٥   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

  ی قرن هفتم هجریک ـ ممال ـ و بقجهیررنک ش با یظرف مس
  

  

  

  

  ـهجری قرن هشتم  ـیک ممال ـ  مربعیطی درون خط محیر شکل با رنک شیا چراغدان خمرهـ ١٥١شماره ریتصو
  بالقاهرةاالسالمیالمتحف الفن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. http://www.eternalegypt.org/images/elements/30012-8-IS--18038-_310x310.jpg1.  
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 David collection  ـی قرن هشتم هجر ـ آل رسول ـیر درهم با رنک شی سکهـ ١٦١ شماره ریتصو
  

  

  

  

  

  

 
 هجری قرن دهم  ـیان عثمانـ یر دو عدد رنک شیدارا) االسباع(االسباط  بابـ ١٧٢شماره ریتصو

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
1. http://mm.davidmus.dk/assets/724/coin_large/11-15__C172_rev22.png 
2.http://allaboutjerusalem.com/sites/default/files/imagecache/big-image-

gallery/ifa_upload/lions_gate.jpg 



  ٢٠٧   مصر مملوکیالتیمصور تشکهای   نشاندر قش شیرن کاربرد

 Corning Museum of Glass   ـهجریقرن هشتم  ـ یرعطردان با رنک ش ـ ١٨١ شماره ریتصو
  

  

  

  

  

  
  

 منابع
: قاهره. مصطفی محمد تصحیح، قائع الدهور وفیبدائع الزهور ،  محمد بن احمدایاس،ابن 

 .١٣٩٥ ،العربیة الکتب االحیاءدار
 نائباً من االتراک بدمشق الشام ی بمن ولیاعالم الور. علی محمد بن دمشقی،ابن طولون 

 .١٩٦٤ ،دارالفکر: دمشق.  محمد احمد دهمانیح، تصحیالکبر
 .١٤١٩، بیروت، المستطرف فی کل فن مستظرفابشیهی، شهاب الدین، 

 ١٩٧٦ العربیة،دار النهضة : بیروت، یکالممال ،  البازالسید عرینی، 

. حبشی حسن تصحیح ، و االقرانیوخعنوان الزمان بتراجم الش ، بن حسنیم ابراهی، بقاع
 .١٤٢٢. یةدارالکتب و الوثائق القوم: قاهره

 للدراسات و ، تحقیق زبیده محمد عطا، عینزبده الفکر فی تاریخ الهجرهبیبرس منصوری، 
 .٢٠٠١/١٣٨٠البحوث االنسانیه و االجتماعیه، 

 .١٣٨٠میراث مکتوب، : ، تصحیح پرویز اذکایی، تهرانآثار الباقیه عن القرون الخالیهبیرونی، ابوریحان، 
 .١٤٢٤، بیروت، دارالکتب العلمیه، الحیوان جاحظ،

 .١٤٢٣، بیروت، دار مکتبه هالل، الرسائل االدبیهجاحظ، 
 .١٤٢٠، بیروت، دار ارقم، محاضرات االدباءهانی، راغب اصف

 .١٤١٢، بیروت، موسسه اعلمی، ربیع االبرار و نصوص االخیارزمخشری، 
 ،٦ی  شمارهی، و تمدن اسالمیخ، تار"ی مصور در مصر مملوکیها  نشان،رنک"،  نگارذیالبی،

 .١٤٠ـ١١٧ از ،١٣٨٦
                                                                                                                                            
1. https://www.cmog.org/collection/search/Mamluk. 
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 تاریخ و تمدن ملل اسالمی، بهار و ،»پیوند صورتگری و طلسمات در اسالم«ذیالبی، نگار، 
 .٢٨ـ٣، ص ٢٣، شماره ١٢، دوره ١٣٩٥تابستان 

هزاره سوم قبل  (جیرفت نماد پلنگ و مار در آثار آیکونوگرافی« ، جالل و مهران ملکفر، یعرف
 .٣٦ـ٧از  ١٣٩٢، ٤ شمارهایران، شناسی باستان های ، پژوهش»)میالداز 

  یبا زی، هنرها» و مصر باستانرودان یان میران،ر ا دیر شیکهن الگو« الدین، صدرطاهری،
 .٩٣ـ٨٣از  ١٣٩١، ٤٩  شمارهی، تجسمیهنرها

 اآلداب و یة، دمشق، کل)نامه، چاپ شده یانپا(، » دمشقفی المملوکیةالرنوک «. عدره، رشا،
 .٢٠١٣ـ٢٠١٢ ، جامعة دمشقاالنسانیةالعلوم 

:  قاهرهامین، محمد ین امتصحیح، الزمان اهل یخ تاریعقد الجمان ف ، محمودین بدرالدینی،ع
 .١٤٣١ القومیة،دار الکتب و الوثائق 

 .١٣٣٣ ، عامرهی مطبعه  ـالعلیةدارالخالفة : جا ی، ب لغات الترکیواند حسین، محمود بن کاشغری،
 .١٤١٨ العلمیة،دار الکتب : بیروت ،المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار علی، احمد بن مقریزی،

المللی  کنگره بینهشتمین ، در »ایران و نماد نجومی جغرافیایی آن در هفت اقلیم«سوی، جمال، مو
 .١٣٩٧، به اهتمام احمدرضا خضری و رودریگز خواکین، تهران آبان ایرانشناسی اسپانیا

 .١٤٢٣، قاهره، دارالکتب و الوثائق القومیه، نهایه االربنویری، 
Balog, Paul.Coinage of the mamluk sultans of Egypt and Syria, New York: 
Americans Numismatic society, 1964. 
Lane Poole, Stanley. Catalogue of oriental coins in british museum, New 
York: Astor library, vol9, 1892. 
14. Lavoix, Henri, cataloguedesmonnaies musulmanes de la bibliotheque 
nationale, Paris :imprimeie nationale, vol egypte ET syrie, 1896. 
Mayer, Leo Ary, saracenic heraldry, New York: Oxford, 1933. 
Murphy O’Connor,  Jerome, The holy land, New York: Oxford, 2008. 
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