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 إهدء

  يـــا شـــامة       الـــدنيا       ووردتهـــا
  

  يا من حبسنك أوجعت األزامـيال  
 

ُ لـــو زرعـــوني فيـــك مئذنـــة      وددت
       

   ً   أو علقوني على األبواب قنديال
  

يــا بلــدة  الســبعة األنهــار  يــا بلــدي  
        

   ً ً بزهر اخلوخ مشغوال   وياقميصا
  

ّـــى   عـــن   أعنتـــه  ً    ختل   ويـــا حصـــانا
             

   ً ً   وجمهوال   وراح    يفتح   معلوما
  

  هواك يا بردى كالسيف يسكنني
       

   ً   وما ملكـت ألمـر احلـب تبـديال
  
  

  ..مدينة اليامسني .. دمشق .. إىل حبيبتي        

  ..إىل أمي الغالية              

  ..إىل أختي العزيزة                

  ..إىل أصدقائي الرائعني                     

  ...أهديكم عملي وحبي                                          

  

  



 

 

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
أود أن أوجه كل الشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف أود أن أوجه كل الشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف أود أن أوجه كل الشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف أود أن أوجه كل الشكر والتقدير إىل كل من ساهم يف 
 ُّ ُّ إجناح حبثي يف مديرية آثار دمشق القدمية، وأخص ُّ إجناح حبثي يف مديرية آثار دمشق القدمية، وأخص ُّ إجناح حبثي يف مديرية آثار دمشق القدمية، وأخص إجناح حبثي يف مديرية آثار دمشق القدمية، وأخص

أستاذي القدير الدكتور غزوان ياغي على أستاذي القدير الدكتور غزوان ياغي على أستاذي القدير الدكتور غزوان ياغي على أستاذي القدير الدكتور غزوان ياغي على     بالشكربالشكربالشكربالشكر
تشجيعي على إمتام حبثي وإعطائي التسهيالت املمكنة تشجيعي على إمتام حبثي وإعطائي التسهيالت املمكنة تشجيعي على إمتام حبثي وإعطائي التسهيالت املمكنة تشجيعي على إمتام حبثي وإعطائي التسهيالت املمكنة 

للوصول إىل هديف، للوصول إىل هديف، للوصول إىل هديف، للوصول إىل هديف،  التي كانت مبثابة مفتاح طريقيالتي كانت مبثابة مفتاح طريقيالتي كانت مبثابة مفتاح طريقيالتي كانت مبثابة مفتاح طريقي
وكل الشكر إىل أستاذي املشرف الدكتور فوزي وكل الشكر إىل أستاذي املشرف الدكتور فوزي وكل الشكر إىل أستاذي املشرف الدكتور فوزي وكل الشكر إىل أستاذي املشرف الدكتور فوزي 

  ....ملنحي شرف اإلشراف على حبثي ملنحي شرف اإلشراف على حبثي ملنحي شرف اإلشراف على حبثي ملنحي شرف اإلشراف على حبثي مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أ 
 

  حتوياتفهرس الم

  الصفحة  الموضوع

 وأهدافه ومنهجيتهوتشمل التعريف بموضوع البحث  :المقدمة 
  وأهم المراجع التي تم االعتماد عليها  واجهته والصعوبات التي

١  

  ٨  :دراسة تاريخية تشمل : تمهيد 

  ٨   .العصر المملوكي  في والشام مصر -ا      
  ١٩  دمشق في العصر المملوكي  - ٢     

  ٢٨  الفصل األول

  ٢٩  ر والشعارات ومضامينها الفكرية عبر العصووالرموز  الشارات- ١
  ٣٤    الرموز في عصور ماقبل التاريخ .  ١,١
  ٣٩           الرموز في العصور التاريخية . ١,٢

  ٣٩             في بالد الرافدين  . ١,٢,١     
  ٤١    ) بالد الشام(في سوريا . ١,٢,٢     

  ٤٣       الرموز في مصر القديمة . ١,٣
  ٤٨    لرومانية  الرموز اإلغريقية وا. ١,٤
  ٥٠                   الرموز المسيحية . ١,٥
  ٥٣                الشعارات اإلسالمية . ١,٦

  ٦١  مفهوم الرنك في العصر المملوكي ودالالته االجتماعية والعسكرية. ٢
  ٦١                   مفهوم الرنك. ٢,١     

  ٧٠             االجتماعيةالدالالت . ٢,٢     
  ٧٨         الرنوك والنساء . ٢,٢,١        

  ٨١             الدالالت العسكرية. ٢,٣     
  ٨٧          أنواع وأشكال الرنوك . ٣,١
  ٨٧      الرنوك الشخصية. ٣,١,١

  ٨٧          السبع  . ٣,١,١,١      
  ٩٢           النسر  . ٣,١,١,٢      



 

 

 ب 
 

  ٩٥       زهرة الزنبق. ٣,١,١,٣     
  ٩٧          الوريدة. ٣,١,١,٤     

  ١٠٣       رنوك الوظائف . ٣,١,٢
  ١٠٣  الرنوك البسيطة   .٣,١,٢,١

  ١٠٤         الكأس     . ٣,١,٢,١    
  ١٠٦        البقجة      . ٣,١,٢,٢    
  ١٠٧      السيف. ٣,١,٢,٣    
  ١٠٩      القوس  . ٣,١,٢,٤    
  ١٠٩  )المقلمة(الدواة . ٣,١,٢,٥    
  ١١٤  )الطاولة(الخونجة . ٣,١,٢,٦    
  ١١٥      عصا البولو  . ٣,١,٢,٧    
  ١١٥  الشطب أو البريدي. ٣,١,٢,٨    
  ١١٦   البغل أو الحصان. ٣,١,٢,٩    
  ١١٩      العلم      . ٣,١,٢,١٠    
  ١١٩   البوق        . ٣,١,٢,١١    
  ١١٩      الدبوس  . ٣,١,٢,١٢
  ١٢٠      الطبر     . ٣,١,٢,١٣
  ١٢٠    الطبلة     . ٣,١,٢,١٤
  ١٢٠        النعل   . ٣,١,٢,١٥        

  ١٢٢       الرنوك المركبة  .٣,١,٢,٢
  ١٢٨           الرنوك الكتابية    . ٣,١,٤
  ١٣٤       الرموز الرنكية.  ٣,١,٥

  ١٣٤      الهالل   . ٣,١,٥,١
  ١٣٥  الدرع ذو الخطوط المائلة . ٣,١,٥,٢
  ١٣٦  الدرع ذو الخطوط األفقية. ٣,١,٥,٣
  ١٣٦      الصليب       . ٣,١,٥,٤
  ١٣٧                 الهدف    . ٣,١,٥,٥
  ١٣٧   )سراويل النبالة(قرون البارود . ٣,١,٥,٦



 

 

 ج 
 

  ١٣٩             الدمغات      . ٣,١,٦
  ١٤٢  الكتابات المرافقة للرنوك  . ٣,٢

    الفصل الثاني

دراسة ميدانية توثيقية للعمائر المملوكية في دمشق ذات النفع 
  العام

١٤٧  

  ١٥١                 المساجد        - ١
  ١٥٢    )جامع الطلبة(امع التينبية ج. ١,١
  ١٥٧            مسجد ابن هشام. ١.٢

  ١٥٩                 الترب - ٢
  ١٦٠                 تربة غرلو  . ٢,١
  ١٦٤       تربة بهادر آص   . ٢,٢
  ١٦٩       التربة الكجكنية . ٢,٣
  ١٧٢   الترب الكوكبائية        . ٢,٤
  ١٧٦      التربة الجيبغائية. ٢,٥

  ١٧٩        الخانقاهات والزوايا. ٣
  ١٨٠        خانقاه اليونسية   . ٣,١
  ١٨٤   القلندرية الدركزينيةالزاوية . ٣,٢

  ١٨٦          المدارس. ٤
  ١٨٧   المدرسة اإلخنائية. ٤,١
  ١٩١      المدرسة الجقمقية   . ٤,٢
  ١٩٦    المدرسة السيبائية     . ٤,٣
  ٢٠١     المدرسة الرشيدية   . ٤,٤
  ٢٠٥       المدرسة القنشلية . ٤,٥

  ٢٠٦       الحمامات والسبالن. ٥
  ٢٠٧    حمام الحموي . ٥,١
  ٢١١  سبيل البريدي. ٥,٢

  ٢١٤  رنوك الجامع األموي  . ٦



 

 

 د 
 

  ٢١٤         الباب الشمالي
  ٢١٧     الباب الشرقي      

  ٢٢٢    المئذنة الغربية       
  ٢٢٤  رنوك قلعة دمشق    . ٧

  ٢٢٤  أعمال الظاهر بيبرس . ٧,١
  ٢٢٦  أعمال نوروز الحافظي . ٧,٢
  ٢٢٨  أعمال السلطان محمد بن قايتباي . ٧,٣
  ٢٣٠  أعمال السلطان قانصوه الغوري. ٧,٤

  ٢٣٥  الرنوك الحجرية في المتحف الوطني. ٨
  ٢٣٥    قاعة الحجر. ٨,١
  ٢٣٦  حديقة المتحف الوطني . ٨,٢

  ٢٣٨  الفصل الثالث

  ٢٣٨  الرنوك التذكارية المنفَّذة على التحف الخدمية

  ٢٤١         التحف المعدنية           . ١
  ٢٤٦   نماذج من التحف المعدنية في المتحف الوطني بدمشق. ١,١

  ٢٤٦   )١٥٥١/ ع(شمعدان من النحاس األصفررقم . ١,١,١
  ٢٤٩      )١٥٨٦/ ع(قصعة من النحاس األصفر . ١,١,٢
  ٢٣٥       )١٧١٧/ع(ملعقة من النحاس . ١,١,٣

  ٢٥٥               الفخار والخزف . ٢
  ٢٥٨  نماذج من األواني الفخارية المحفوظة في المتحف الوطني بدمشق. ٢,١

  ٢٥٩  )  ١٤١٥/ ع(المطرة رقم . ٢,١,١
  ٢٦٠    )     ٧٥٢/ ع(المطرة رقم . ٢,١,٢
  ٢٦٢  )   ١٥٥٧/ ع(المطرة رقم . ٢,١,٣
  ٢٦٤   )   ٩٧٧١/ ع(المطرة رقم . ٢,١,٤
  ٢٦٦  )  ١٤٦٨/ ع(بالطة خزفية . ٢,١,٥

  ٢٦٩      التحف الزجاجية          . ٣
أمثلة من األواني الزجاجية التي تحمل رنوكاً والمحفوظة في . ٣,١

  متاحف العالم
٢٧٢  



 

 

 ه 
 

  ٢٧٢  رشاشة عطر في متحف كورنينغ للزجاج بنيويورك. ٣,١,١
  ٢٧٤  آنية من الزجاج المموه بالميناء والذهب . ٣,١,٢
  ٢٧٦    مشكاة من الزجاج المطلي بالميناء .٣,١,٣
  ٢٧٨       مشكاة من الزجاج المموه. ٣,١,٣

  ٢٨٠                               النقود. ٤
  ٣٠١             نتائج البحث: الخاتمة . ٥   

  ٣١٦  قائمة المصادر والمراجع
  ٣٣٣       فهرس األشكال      

  ٣٣٦              فهرس الصور
  ٣٤٢   والمعمارية األثرية فهرس المصطلحات

  ٣٤٨  جدول بأسماء سالطين المماليك
  ٣٥١        جدول بأسماء نواب الشام

  جدول يوضح كيفية تمييز الرنوك المتشابهة مع بعضها من خالل األلوان
                       واألشكال

٣٥٤  
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  مستخلص

 يتناول هذا البحث موضوع الرنوك المملوكية في مدينة دمشق سواء الموجود منها    

التحف المعدنية (المنقولة  ، أو على اآلثار)المنشآت المعمارية( الثابتة على اآلثار

حيث شهدت الرنوك انتشاراً واسعاً في  ) .والفخّارية والخزفية والزجاجية والمسكوكات

العصر المملوكي، وأصبحت حقاً وامتيازاً أو شرفاً حربياً لألمراء والسالطين وحدهم، 

  . فكان ينقش على كل ما يخصهم ويدلُّ وجوده على ملكيتهم

تكمن أهمية البحث بأن موضوع الرنوك اإلسالمية من الموضوعات المهمة في      

ثار اإلسالمية التي لم تحظ بعناية المؤرخين العرب الذين عاصروا مجال دراسة اآل

المماليك، ومنه فإن هذه الدراسة ذات بعد هام للتعرف على أشكال الرنوك وأنواعها 

المختلفة، وكيفية استخدامها، والمعاني النفسية والرمزية والفكرية للرنوك من خالل 

  .وئها واستخدامهاالحياة االجتماعية والعسكرية ودورها في نش

, وسأحاول في هذا البحث توثيق الرنوك المصورة على مشيدات دمشق التاريخية     

إحصاء التحف الفنية زية لها، ودراسة المضامين الفنية والزخرفية والمعاني الرمو

عصر المملوكي وتحمل رنوك الموجودة في المتحف الوطني بدمشق والتي تعود إلى ال

نسبة بعض الرنوك المجهولة إلى أصحابها من خالل قراءة ضافة إلى باإل .وشعارات

تراجم األمراء والموظفين وربط هذه الوظائف بالرنوك الموجودة على أمالكهم بعد 

  . لألستاذ ماير) الرنوك اإلسالمية(مقارنتها بكتاب 

عطاء أسباب عن عدم وجود رنوك على كل وقد توصلت في خاتمة بحثي إلى إ    

لى كافة ممتلكات وأشياء نية المملوكية في دمشق، على الرغم من انتشار الرنوك عاألب

المماليك،  وتحليل للنقوش الكتابية المترافقة مع الرنوك، والتي تحمل مضامين سياسية 

باإلضافة إلى مقارنة الرنوك . واجتماعية تدلُّ على مكانة الشخص ومركزه في المجتمع

 .مملوكية في دمشق مع بعضها من حيث الشكلالمتشابهة على األبنية ال
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  :المقدمة 

يتناول هذا البحث موضوع الرنوك المملوكية في مدينة دمشق سواء     
 ، أو على اآلثار)شآت المعماريةمنال( الثابتة اآلثارعلى  لموجود منهاا

  ) .والزجاجية والمسكوكاتالتحف المعدنية والفخّارية والخزفية (المنقولة 

     لفظ والرصطلح فارسي األصل يب يعني اللونو" رنج"نْك مروقد ع ،
 في رسوم اللون وقد لعب. يلفَظ كافاً حرف الجيم فيه صطلح وأصبحهذا الم
 الشارات دوراً أساسياً واستُخدم للتمييز بين المتشابهة منها من حيثهذه 
على  فقد اصطُلح، لذلك األمراء بوظائف الخاص منها ، وال سيماالشكل

لمة للداللة على الشعار الشخصي أو ت هذه الك، وقد استُخدمتسميتها بالرنوك
  .العالمة المميزة للسالطين أو األمراء أو اُألسر المتنفِّذة  الشارة أو

وذلك لما تميز  وقد شهدت الرنوك انتشاراً واسعاً في العصر المملوكي    
 األمراء ورجال ية وثراء، حيث انعكس أثره على حياةم من رفاهبه عصره

التي عاشها سالطين هة وحياة األب تعددت وظائفهم بما يتناسب ذينال البالط
راء والسالطين حربياً لألمأو شرفاً  وقد أصبح حقّاً وامتيازاً هذا. المماليك

  .ما يخصهم ويدلُّ وجوده على ملكيتهم له  ينقش على كل وحدهم، فكان
ل الحجر نقش المماليك رنوكهم على التحف من مختلف المواد مث    

لنسيج والخزف والزجاج والمعدن والنقود واألسلحة والخشب والورق وا
ين واألمراء على اآلثار ووصلنا من الرنوك الخاصة بالسالط. والعاج
ي خمسين رنكاً عرف مدلول أوغير المنقولة حتّى اآلن حوال المنقولة
، والقوس، والبقجة، )المقلمة(كأس، والدواةال :، من أهمهابعضها

 زهرة الزنبق، والسيف، إضافة إلى، وعصا البولو، و)الطاولة(الخونجةو
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كما صنِّفت الرنوك حسب الرسوم أو الكتابات . والوريدة ،السبع، والنسر
  :الموجودة عليها لعدة أنواع هي 

، وهي والنسر ، أهمها األسدى الشجاعة والقوةترمز إل رنوك حيوانية -١
  .غالباً ما تخص السالطين 

ا بسيطة ، وهي إموظائف األمراء وتُنقش برموز رنوك الوظائف -٢
، أو مركّبة  تحتوي على أكثر من شكل واحد تحتوي على شكل واحد مفرد

  .وتسعة رموز يتراوح  بين رمزين
 سجل أسماءهم، تُونوابهم نوك كتابية وهي من رنوك السالطينر -٣

  .وألقابهم مصحوبة ببعض العبارات الدعائية لهم 
على أشكال  نكية ؛ وهي مجموعة من الشعارات التي تحتوي الرموز الر -٤

  .، وما يسمى الهدف لفة مثل الصليب، والدرع المدببمخت
، وهي عبارة القبلية لمواطن المماليك األصلية؛ وهي العالمات مغاتالد -٥

  .رموز متنوعة ال معنى لهاعن 
/  ه٩٢٣(لمماليك في عام بانتهاء عصر ا نظام الرنوك وقد انتهى     
، بينما استمرت الرنوك الكتابية الخاصة وبداية العصر العثماني) م١٥١٧

  . )الطُغراء( بالسالطين العثمانيين
  :أهمية و أهداف البحث  -

تكمن أهمية البحث بأن موضوع الرنوك اإلسالمية من الموضوعات      
م تحظ بعناية المؤرخين المهمة في مجال دراسة اآلثار اإلسالمية التي ل

العرب الذين عاصروا المماليك، ومنه فإن هذه الدراسة ذات بعد هام 
والمعاني  للتعرف على أشكال الرنوك وأنواعها المختلفة، وكيفية استخدامها،
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النفسية والرمزية والفكرية للرنوك من خالل الحياة االجتماعية والعسكرية 
  .ودورها في نشوئها واستخدامها

  :وسأحاول في هذا البحث       
  .توثيق الرنوك المصورة على مشيدات دمشق التاريخية  -١
دراسة المضامين الفنية والزخرفية والمعاني الرمزية للرنوك على  -٢

  .مشيدات دمشق 
إحصاء التحف الفنية الموجودة في المتحف الوطني بدمشق والتي تعود  -٣

  .عارات إلى العصر المملوكي وتحمل رنوك وش
نسبة بعض الرنوك المجهولة إلى أصحابها من خالل قراءة تراجم  -٤

األمراء والموظفين وربط هذه الوظائف بالرنوك الموجودة على أمالكهم بعد 
  . لألستاذ ماير) الرنوك اإلسالمية(مقارنتها بكتاب 

إعطاء أسباب عن عدم وجود رنوك على كل األبنية المملوكية في  -٥
  . لرغم من انتشار الرنوك على كافة ممتلكات وأشياء المماليكدمشق، على ا

تحليل للنقوش الكتابية المترافقة مع الرنوك، والتي تحمل مضامين  -٦
  .لشخص ومركزه في المجتمع المملوكيسياسية واجتماعية تدلُّ على مكانة ا

  .وك والحياة االجتماعية والعسكريةتوضيح العالقة بين الرن -٧
وخاتمة تتضمن نتائج  فصول وثالثة تمهيد تقسيم البحث إلى تم قدهذا و   

والرموز والشعارات ومضامينها  تناول الفصل األول منها الشارات، يالبحث
 لعصور ابتداء بعصور ما قبل التاريخ مروراً بالعصورالفكرية عبر ا

) الرومانية والمسيحيةاإلغريقية و(التاريخية وانتهاء بالعصور الكالسيكية 
وقد تم . بالد الشام ومصر وبالد الرافدين ، وذلك في كل منواإلسالمية
في العصر المملوكي ودالالته االجتماعية والعسكرية  الرنك مفهومتوضيح 

وأشكال الرنوك المختلفة  من ثم شرح وتفصيل ألنواع، وفي هذا الفصل
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وز ة والمركبة أوالرمسواء كانت شخصية أو وظائفية بنوعيها البسيط
  .، باإلضافة إلى الكتابات المرافقة لها التمغاتأو

      للعمائر ا الفصل الثاني فقد كان عبارة عن دراسة ميدانية توثيقية أم
ومدارس  خانقاهاتو وترب من مساجد مملوكية في دمشق ذات النفع العامال

من  تصويرها وتحليل مضمون كل رنكب قمتُ، حيث وحمامات وسبالن
لى العمائر أو على التحف الرنوك المشابهة له سواء ع قارنته معوم الرنوك
  .الخدمية
الفصل الثالث على الرنوك التذكارية المنفَّذة على التحف  ويركِّز هذا    

، إلى النقود باإلضافةوخزف وتحف زجاجية  وفخارالخدمية من معادن 
، ومقارنة الوطني بدمشق أو في متاحف العالمالموجود منها في المتحف 
  .الرنوك المتشابهة مع بعضها 

لجميع  التوضيحية بالعديد من األشكال والرسوم وقد تم تزويد البحث    
، وبجموعة من الصور الفوتوغرافية لألبنية التي وأنواع هذه الرنوك أشكال

هذه  االتي نُقشت عليه ، ولبعض التحف المملوكيةمملوكيةتحمل رنوكاً 
ذييل البحث بفهرس لألشكال كما تم ت. المختلفة بأنواعها  الشعارات
، وبفهرس لحات األثرية الموجودة ضمن البحث، وبفهرس للمصطوالصور

للمصادر والمراجع التي تم االعتماد عليها، وبجدول يتضمن أسماء 
إلى  ، باإلضافةماليك، وآخر يحتوي أسماء نواب الشام المماليكالسالطين الم

  .شق في العصر المملوكي مخططات لمدينة دم
  :أما عن أهم المصادر والمراجع التي تم االعتماد عليها     
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، والذي يذكر أسماء للقلقشندي) شى في صناعة اإلنشاصبح األع(كتاب  -
 ووظائفهم في البالط السلطاني، وكتابوألقاب وكنى السالطين واألمراء 

ه عن التقسيمات للعمري حيث يتحدث في) التعريف بالمصطلح الشريف(
   .مصر والشام  ياإلدارية لدولة المماليك ف

الذي يتضمن " L.A.Mayer" للكاتب) Saracenic Heraldry (كتاب  -
شخصية  ٢٢٥، ومن تسعة عشر سلطاناً ما يقرب وكاإلشارة إلى رن

  .، مع دعم البحث بصور غير ملونة لتلك الرنوك مملوكية من حملة الرنوك
 Maichel"األلماني للمستشرق(The Mamluke Heraldry) كتاب لككذ    

Maieneke" الذي شرح فيه أنواع الرنوك المختلفة مع ذكر أمثلة لها في ،
أما أحمد عبد الرازق أحمد فقد وضح أنواع . د الشاممختلف مناطق بال
البسيطة  بحيث صنّفها إلى الرنوك) ملوكيةالرنوك الم(الرنوك في كتابه 

، باإلضافة والوظائفية، والرنوك المركبة، والرنوك الكتابية ةصيالشخ بشقيها
الرنوك على عصر "إلى مقال له في المجلة التاريخية المصرية بعنوان 

  .، وتتضمن هذه األعمال صوراً وأشكاالً ألنواع الرنوك "طين المماليكالسال
 The Coinag of Mamluk Sultans of Egypt and(وهناك كتاب     

Syria ( للكاتب"Paul Balog"ننقوشة على عملة الرنوك الم ، والذي يتضم
ماد على ما تم االعت كذلك. وعشرين سلطاناً مملوكياً  ما يقرب من ستة

الكتابات العربية على (في كتابها  الرنوك عن" داود مايسة محمود"أوردته 
 لرنوكا" بعنوان) ٣ع(الدارة  ، وفي مقالتها في مجلة)اإلسالمية اآلثار

 في" محمد مصطفى"عدة مقاالت لكل من  هذا  باإلضافة إلى، "اإلسالمية
عبد الغني "، و "ك في عصر المماليكالرنو"بعنوان ) ٤٠٠ع(الرسالة  مجلة
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الرنك الفن القديم "ان بعنو) ٩٤ع (في مجلة الفيصل " محمد عبد اهللا
  ."المتجدد
مع  ،ى التحف الخدميةفقد ذكرت بعض الرنوك عل" Esin Atil"أما       

في البحث  على البعض منها تم االعتماد الرنوك بصور ملونة توضيح لتلك
 ا أن موسوعة العمارة واآلثاركم. )Art of the Mamluks(في كتابها 

كانت قد أمدت " حسن الباشا"للكاتب بأجزائها الخمسة  نون اإلسالميةوالف
ا من الموظفين واألمراء، و هالرنوك مع أسماء حاملي البحث  بأمثلة عن
  .من وظائف  البالط  السلطاني المملوكي بشرح  لكل وظيفة 

  : الصعوبات   

أبرزها هو قلة   لقد واجهت البحث العديد من الصعوبات كان      
كأبي الفداء ، لمؤرخين الذين عاصروا المماليكالمصادر العربية ل

لتي تتكلم بشكل ، واإياس قشندي وابن تغري بردي وابنوالمقريزي والقل
سوى ما ، وأنواعه المختلفة فية استخدامهالرنوك  وكي واضح عن نظام

. أو وفياّت بعض األمراءعن الحوادث  وك في سياق كالمهممن الرن ذكروه
والغامضة  وضيح مضمون بعض الرنوك المجهولةمما يجعل من الصعب  ت

بية التي تناولت موضوع عر، حتّى أن المراجع الحابهاونسبتها إلى أص
لذا كان من الضروري . ليلة مقارنة مع المراجع األجنبيةبإسهاب ق الرنوك

ودراسة  األحيان االعتماد على الكتابات التاريخية التي تُرافقها في بعض
فة في هذه الكتابات لكي نصل إلى معر تراجم األمراء المذكورة أسماؤهم
 المعاني النفسية ة  إلى استنتاجاف، باإلضالوظائف التي كانوا يشغلونها

االجتماعية والعسكرية ودورها  والفكرية للرنوك من خالل الحياة والرمزية
  .في نشوئها واستخدامها
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ي قلة التحف الخدمية التي  ه مشكلة األخرى التي واجهت البحثال    
 وخاصة التحف الزجاجية رنوكاً مملوكية في متحف دمشق الوطني تحمل
تم االعتماد على التحف الموجودة في متاحف العالم والتي  حيث، والنقود

باإلضافة إلى أن بعض النقوش الكتابية المرافقة . تحمل رنوكاً مملوكية 
للرنوك كانت قد حجبت باألبنية الحديثة، مما جعل من الصعوبة نسبة 

من وهناك رنوكاً كان . الرنوك ألصحابها مثل المدرسة الرشيدية في الميدان
الصعب الوصول إليها بسبب هذه األبنية مثل بعض رنوك قلعة دمشق على 

  ).٥(البرج رقم 
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  :تمهيد 

  :مصر وبالد الشام في عصر المماليك  -

     عد عصر المماليك من أهم العصور التاريخية لمصر وبالد الشام ي
نشأت في  اليكالممأن دولة  في ذلك، والسبب طابع الخاص الذي تميز بهلل

ظروف قاسية حيث صاحخطر : خطرين جسيمين هما وجودقيامها  ب
عن المسلمين  هي الدرع الذي يرد ، فكانت)التتار(الصليبيين وخطر المغول 

  .هجماتهم ويحميهم من خطرهم 
     األبيضبالمماليك الرقيق  قصدوي الذين جلالقرم وا من شبه جزيرةب، 

وبالد ما  وتركستان فارس وبالد ، وآسيا الصغرى١فجاقوالقأوبالد القوقاز 
 واألكرادوالروس والشراكسة والروم  فكانوا خليطاً من األتراك ،وراء النهر

إلى  وارحضُأ وهؤالء جميعاً. مختلف البالد األوربية فضالً عن أقلية من
 الذين كانوا يحصلون عليهم الرقيق ارجتُ عن طريق صغاراً  والشام مصر

 ، حيث كان أهل تلك البالدأوالبيع ر في الحروب أو المهاداةساَألن طريق ع
ذاع يفي مصر وما المماليك أحوال عن ما سمعواوبناتهم ِل يبيعون أوالدهم 

  . ٢ثروة الناس بالقاهرةعن 
    شراء المملوك كان أستاذه  جردوبم- يحرص  –تراه شاالذي   دهأي سي

حيث ، بوالتنشئة لهتأديب والتربية والتعليم من ال نعلى توفير نوع معييلم 

                                                
��ض ��� ا������  �� ا���ب ا����� : ��د ا����ق أو ا����ق أو ا�����ك  ١ �� �إ� �

� ا���1 ا0'�د وا�����ز، و'.���� () أ-, +�آ�، () ��د ا��و'�� ا�&���%، وش"��
اش��6وا ����:اوة وا���و'�%، و+;: + 9 ا���د (�آ8ًا (�"ً� �6�رة ا����3 ا�0�2 () 

  ).٤٥٨، ص ١٩٨٧، ���وت ،  ٤ا�� ���:ي ، -�@ ا0?�< ، ج(ا��6ك 
٢  �  . ٢٢، ص ١٩٤٨+�ریN ا�""���9 ا���1ی% ، ا���ه�ة ، : �&) ، ? � إ��اه�
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 ، وال أباً إال أستاذهديناً غير اإلسالمال يعرف  ويشب وآدابه بتعاليم اإلسالم
؛ حتى إذا ما بعطف أو مال وتنشئته، ولم يضن عليهتربيته  الذي سهر على

الفروسية واستعمال النشاب تدريبه على  مرحلة الشباب حرص على بلغ
وفي . الحاجة دافع عنه وعن نفسه وقت، ليخلق منه فارساً قوياً يسيفوال

فيرتقي بدوره كياناً مستقالً  وعتقه ليصبح تحرير المملوك يتممعينة مرحلة 
المماليك  الحق في أن يقتني عدداً من ، ويصبح لهياً في سلّم اإلمارةتدريج

  .وقد يصل إلى السلطنة  يتناسب ودرجته،
المماليك من الرقيق  هم أول من استخدمالخلفاء العباسيون  وقد كان     

/  ه٢١٨ -١٩٨( المأمون الخليفة عد، ويوبذلوا األموال في شرائهم األبيض
 وتغالىآسيا من وسط  المماليك شراء من أول من استكثر) م٨٣٣ -٨١٣

 - ٨٣٣/  ه٢٢٧ -٢١٨(المعتصم  الخليفة شقيقهبه  ، واقتدى١في شرائهم
ة ثقته وبسبب قلّ ،التركية بتأثير أمه األتراك من استخدم فرقاً ذيال) م٨٤٣

 ولم يلبث أن شاع استخدام. من ديوان الجند أسقط حقهم بالعرب الذين
ضعف الدولة العباسية  ى، وأدلة اإلسالميةالمماليك في كثير من أرجاء الدو

ا إلى اعتمادهم على م الواليات من جهة أخرى ام، ورغبة حكّمن جهة
  .٢يشترونه من مماليك في تأليف جيوش يحققون بها مطامعهم

 ، والة مصر اإلسالمية من الطولونيينوقد أخذ بمبدأ استخدام المماليك    
/  ه٥٦٧(إلى األيوبيين ولما انتقلت السلطة . الفاطميين ثم إلى اإلخشيديين

، لتركا المماليكسبيل وأكثروا من شراء نفس تلك ال نهجوا أيضاً) م١١٧١

                                                
� ا�1.� واQدارة �� ?�P ا0ی����) وا�""���9: "?�ش�ر، ';�:  ١R�" %?�'�) ،

 . ١٦، ص ١٩٨٧ا��S1رة ا�;���% اQ'�(�%، ���وت، 
٢  :"�  . ١٨، ص ٢٠٠١ا����ك اQ'�(�% ، ا���ه�ة،: ?�: ا��ازق ، أ
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على  ، واعتدوا١ابن إياس ، على حد تعبير المؤرخ"ضاقت بهم القاهرةحتى "
، وذلك في عهد الملك الصالح نجم لى الثورةإ يؤدي أموال الناس مما كاد

لى بناء قلعة مما اضطره إ )م١٢٤٩-١٢٤٠/  ه ٦٤٧- ٦٣٧(الدين أيوب 
، ومن هنا )نهر النيل(وسط جزيرة الروضة على بحر النيل بمماليكه خاصة 

  . ٢عرفنا المماليك األوائل باسم المماليك البحرية الصالحية
، المماليك األولى دولة البحرية من تأسيس المماليك ن هؤالءوقد تمكّ     

شجر "زوجته  ، أرسلتفي المنصورة وبمات الصالح أي اه لمنّأوذلك 
خبر موت  أن أخفت بعد ٤كيفا من حصن ابنه توران شاه استدعاء في ٣"الدر

) الصليبيةقائد الحملة ( التاسع لويسإلى  بوفاته تسر خبر ا أن، إلّالسلطان
على  البحرية المماليكظهر عندئذ  ،اتجاه المنصورة في اندفعت قواته الذي

لوا انتصار الصليبيين إلى هزيمة وأن يحو واستطاعوا أنمسرح األحداث، 
٥دوا مخاوف المسلمينيبد.  
ة شهرين وتسلطن مد م توران شاهعظَّوصل السلطان الم ءوفي تلك األثنا 

 لم يستطيع ٦"زائدة ةعنده خفّ ،اًاجره اًأهوج" ه كانونصف تقريباً، لكنّ
 ، فكاتبتبمال أبيه طالبهاويشجر الدر  دهدي راحبل  دولتهضبط أمور 
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 .وه� +�آ�% ا0-, أوأر(��% 
� : ی���ت ا�1"�ي(ه� � :ة و� ;% ?R�"% (���% ? < ��� دج % : �P) آ��� ٤;)

  ). ٣٠٥،  ص ١٩٩٥، ���وت،  ٢ا�� :ان ، ج
 . ١٩ا�"�جa&�� W ، ص : ?�: ا��ازق ٥
 . ٢٨٤ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�) إی�س  ٦
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ضهم حروتُ المملكة حتى قدوم المعظم ضبط رهم بما فعلته منذكّالبحرية تُ
، إلى مماليك أبيهم هذا كان قد أساء عظَّالم وباإلضافة إلى ذلك فإن ،على قتله

هكذا " :شموع بالسيف ويقولالفي الليل راح يضرب رؤوس  إذا سكر وكان
، وبذلك ١أمامهم إلّا أن يقتلوه قبل أن يقتلهم ولهذا لم يبقَ. "أفعل بالبحرية
فقوا على واتّ .انين عاماًدى وثمإح تهموكانت مد بني أيوب انقرضت دولة

على سلطانة  الدين أيوبنجم  الصالح الملك زوجة شجر الدر أم خليلإقامة 
-الدين أيبك التركماني الصالحي  م العسكر األمير عزقد، وأن يكون ممصر
على السكة  قش اسمهاونُ على المنابرطب لها وخُ –البحرية المماليكأحد 
 خليل الملك المنصور، والدة المسلمين ملكة، الصالحية المستعصمية: "بمثل
بقوة وشهامة زائدة، لكن  األمور وقبضت على زمام. ٢"المؤمنين رأمي

ضها األمراء ، كما عارامرأة على رأس الحكم ن لم يتقبلوا وجوديالمصري
، وأرسل بها الخليفة العباسي المستعصم ، ولم يعترفاأليوبيون في الشام

ي مصر من الرجال من يصلح ان ما بقي عندكم  فأعلمونا إن ك": يقول لهم
  .٣ "، فنحن نرسل إليكم من يصلح لهاللسلطنة

                                                
��دa+�) %i ُی1.< أن ج"�?% () ا�""���9 ا���1ی% +�:(�ا إ��a��S� a أ�:ه� وه� ١ (?- 

���&��lm� nر أ-��W ی:c ، ���ب إ�< ��ج ���e آ�ن �: �a� kP،  -����س ا���:�:اري
�6< أ��< ��&a �� ا���,، �"�ت ج�ی1ً� ��ی�ً� �pی�m��ًض� a�� ا�"��ی8ي. ((�ا ا���ر :

ا��:ای% : ا�) آs�� – ٣٥٨، ص١٩٥٧، ا���ه�ة،١ا�& �ك �";��% دول ا�" �ك ،ج
، ٢ا�"�P6f �� أ��eر ا����، م: أ�� ا��:اء – ٣٠٨، ص١٩٩٧وا����ی%، ا��ی�ض، 

�� ?�P ا0ی����) وا�""����P) ،9 وا���م : ?�ش�ر  -    ٨٥، ���وت ، ص٦ج
 ). ١٥٦، ص�١٩٧٢��وت، 

  .          ٣٥٨، ص  ١ا�& �ك ، ج: ا�"��ی8ي  ٢
  . ٢٨٧ا�"P:ر ��&a ، ص: ا�) إی�س  ٣
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من األمير أيبك  عليها بالزواج لذلك أشار المماليك البحرية      
 .)م١٢٥٠/  ه٦٤٨(ذلك عام  ففعلت. عن السلطنة والتنازل له ،١التركماني

السلطنة بمثابة مرحلة ر شجر الدت فيها تولّ التي الفترةد عوبهذا يمكن 
 أن  مع .األولى المماليك دولة لقيام دتمهثمانين يوماً فقط  تاستمرانتقالية 

؛ لكن ابن المماليك في مصر سالطين أولى الدرشجر  أن يرى المقريزي
  .ا آخر سالطين الدولة األيوبيةهدإياس يع

لها ، أوارة أخطيواجه عد أيبك السنين األولى من حكمه د قضىوق     
خطر  داخلي وهو ، وثانيهافي بالد الشام بالخطر األيوبي لتمثّخارجي 

. داخل مصر الشعبية والثورة ،فارس الدين أقطاي بزعامة المماليك البحرية
أمام الخطر  في حين فشل ٢الخطرين ب على هذينيتغلّ أنأيبك استطاع  لكن

أن سمعت أنّه حمام بعد ال بقتله في شجر الدر التي قامت وهو زوجتهالثالث 
ولما سمع . الدين لؤلؤابنة صاحب الموصل بدر  كان ينوي أن يتزوج

، فقتلوها األكبر سيف الدين قطزمملوكه  الخبر أقبلوا بصحبةمماليكه 
الدين  بعد أستاذهم عز وأقاموا. العورة وألقوها على مزبلة غير مستورة

وكان أتابكه سيف الدين  ،المنصور بوه بالملكولقّ نور الدين علياًأيبك ولده 

                                                
١  () a -ا�";�وف ����6آ"���، أ �"ه� ا�ُ";8 ?8 ا�:ی) أی�9 �) ?�: ا_ ا��1��P ا��

� ا�:ی) أی�ب، اش�6� @��P9 ا�& ^�ن ا�" 9 ا��ا�" 9 ا�.�(, ("�� c:ة وا���� �� cا
 c��.ج�ش� a ;6< ج�). (w6وق ا�^;�م((1":، و]زم أ'�6ذc ا�" 9 ا���P@ �� ا���ق 

، ٧ا���م ا�8اه�ة، ج: ا�) +�bى ��دي    - ٨٧ا�"P:ر ��&a ، ص: أ�� ا��:اء (
  ).٣ص

، �١٩٩٤��وت،  -ا�""���9  –ا�&�l�) �� ا�"��ق ا�;��� : ش��رو، ?�Pم (1":  ٢
 .٦٧ص
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، وتسلطن هو فيما بعد في غياب أمراء المماليكض عليه بق الذي  ١قطز
  . ٢وسمى نفسه بالملك المظفر

وخرج للقائهم في عام , نذ بداية حكمه تهديد التتار لمصرواجه قطز م     
 وقتل من التتار ٣عين جالوت وألحق بهم الهزيمة في) م١٢٦٠/  ه٦٥٨(

وفي أثناء عودته إلى مصر، قام جماعة من المماليك بزعامة . النصفنحو 
ن قد قطعه لبيبرس هذا األمير ركن الدين بيبرس بقتله ألنّه أخلف وعداً كا

  .بنيابة حلب
   بعد قطز إلى قاتله الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي  كلْانتقل الم
، إذ المماليك طينيعد من أعظم سال الذي) م١٢٧٧-١٢٦٠/  ه٦٧٦-٦٥٨(

 مجموعة من النُظُم ، وقد أوجدواإلقدام العدل والفروسيةصفات  اجتمعت فيه
الدولة ذه ه لمماليك، وهو يعد بحقٍّ مؤسسدولة ا التي قوت ُأسس والقواعد

 األمثال قائداً شجاعاً ضربت كان بيبرس حيث. حكمها ومبتدع طريقة
الحربية التي خاض  ر من المواقعذلك في كثي ببطولته وشهامته، وتجلّى

                                                
ه� �^8 �) ?�: ا_ ا����:، ا�" 9 ا�"' ��R�n ا�:ی) ا�";8ي؛ آ�ن () أآ�� : �^8  ١

("���9 ا�";8 أی�9 ا��6آ"���، وآ�ن �^ً� ش�?َ� (�:ا(َ� ��ز(َ� �&) ا�6:��� ی�جW إ�< 
��ات : (1": �) ش�آ� ا�.��6(دی) إ'�م وe��، و�a ا��: ا����Sء �� ج��د ا��66ر 

��� ا0-, یn�m6 () آ "6�) : وا0+��9 ). �٢٠١وت، ص ، �� ٣ا�����ت، م ' k��
. أ+� أو أ�l �";�< ا0ب أو ا���N ا�"�61م؛ و �9 �";�< آ��� أو أ(��: +�آ�6�) ه"�

 a���s+و a6���+و ��b- ��)% ا������(ُی^ 3 ?�دة ? < () ی��م ��-�ی% أ��ا����ش : �6
  .  )١٧، ص ١٩٩٧ا�.��6�% �� أوا�: د(�3 ، د(�3، 

٢  ��sج: ا�) آ ، a&�� ر:P"٣٤٧، ص  ١٧ا� .  
� :ة ��) ��&�ن و��� } () أ?"�ل � &^�)، و���� ا��6< ج�z ا�& ^�ن : ?�) ج���ت ٣

ه، وآ�ن  �٦٥٨^8 ا�"" �آ� (W ج�z ا��66ر �� ا��f(} وا�;��ی) () ر(�Sن '�% 
م ا��66ر ه8ی"% آ�b�6 ه� ��kX ه�]آ� ? < ا���م و(�:م ا��66ر، وآ��` ا��6�% ا��8ا

 ).١١٢ا�"P:ر ��&a ، ص: أ�� ا��:اء(���%1 
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كمالً ، فقد وضع على عاتقه مسؤولية محاربة المغول الصليبيين مغمارها
  .١مسيرة القائد صالح الدين األيوبي

، حتى ظهور ن عاماًوثالثي مئة واثنتين هذه الساللة واستمر حكم     
-٦٧٨(وهي فرقة أنشأها السلطان قالوون  ؛أو الشراكسة المماليك البرجية

وذريته في االحتفاظ  لتكون سنداً ألوالده) م١٢٩٠ - ١٢٧٩/ه ٦٨٩
األجناس التي انتمى  هذه الفرقة من جنس غير وقد عمد أن تكون، بالعرش

ينتمون إلى بالد  الشراكسة الذين شراءى عل، فأقبل عصره إليها مماليك
. ين والبحر األسودبحر قزوالواقعة بين ، وهي البالد )جورجيا(الكرج 

قاهرة التي ال  الجبل في نسبة إلى أبراج  قلعة البرجية اسموأطلق عليهم 
 السالطين الصغار من أحفاد الناصرفي عصر  لكن .كانوا قد أقاموا فيها

  - وهو األمير برقوق  - الوون برز اسم أحد أمراء البرجيةمحمد بن ق
 ثم ،أتابك العسكر ته أن يصل إلى منصبوقوطموحه فضل بوالذي استطاع 
سالطين دولة  آخر(السلطان أمير حاجي سلطاناً بعد أن خلع إعالن نفسه 

الظاهر وذلك في عام  بلقب ب نفسهولقّ ،)البحرية المماليك
 المماليك ، وبدأت دولةانتهى حكم المماليك البحرية وهنا. )م١٣٨٢/ه٧٨٤(

وثالثين عاماً،  ئة وأربعةرت أكثر من مأو الشراكسة التي عم البرجية
: أشهرهم السلطنة خاللها ثالث وعشرون سلطاناً كان  تعاقب على عرش

  .٢، و األشرف قانصوه الغوريالظاهر برقوق، و األشرف قايتباي
  :  المماليك إلى ساللتين هما  انقسم حكمإذاً  

                                                
١ (&� . ٣٨ا�"�جa&�� W ، ص : 
 . ٢٢٧(�P وا���م �� ?�P ا0ی����) وا�""���9 ، ص : ?�ش�ر ٢
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في  ، وكانوا)م ١٣٨١ – ١٢٥٠/  ه٧٨٣ - ٦٤٨: (المماليك البحرية  - ١ 
  .من الترك والمغول   أكثرهم

 – ١٣٨٢/  ه ٩٣٢ – ٧٨٤: (المماليك البرجية أو الشراكسة  - ٢ 
  . وكانوا في الغالب من الشراكسة  ،)م١٥١٧

والتهاون  لكن عهد هؤالء البرجية كان فيه الكثير من الفوضى والسلب    
 جيوش ظهرت حيث ،المملكة في خراب لا عجاألمور، مم في ضبط
/ ه ٩٢٢( ١معركة مرج دابق البالد وذلك بعد فطردتهم من ؛العثمانيين
، هو بدأ عهد جديد في تاريخ العربوبذلك . شمال مدينة حلب) م١٥١٦

  .٢عهد سلطة األتراك العثمانيين
ر ظفّعندما انتصر الملك الموكان انضمام بالد الشام إلى دولة المماليك      

مظفراً منصوراً، وحصل " عين جالوت واستطاع أن يدخل دمشق قطز في

، ولم شعث البالد وجهز نواباً إلى سائر البالد شق السرور البالغدم ألهل

 وترك بدمشق نائباً بها من قبله ...الشامية والحلبية ثم عاد إلى القاهرة 

دمشق من جهة ملوك  تولّى، وهو أول نائب بير سنجر الحلبياألمير الك

  . ٣على حد تعبير ابن طولون "الترك

                                                
�ار ��ی% دا�3؛ اش��6 ���";�آ%  ا���- % : (�ج دا�3 ١� k �(�ج  �&�@ (��&| ش"��� 

وا��6 ا��6` ��8ی"% . ��c�P ا��bري ا�"" �آ���) ا�& ^�ن ' �� ا�;s"���  وا�& ^�ن �
و�� ی;: (�ج دا�3 (�جً� �, أ-�@ (;"�رًا ).م١٥١٦/ ه ٩٢٢(ا��bري و(�+a ?�م 

ا�;�اك ��) ا�""���9 وا�;s"����) (W : ا�) ~ج�.(�����ى ا��6 ی8ی: ?:ده� ?) e"&�) ��ی% 
  ).٨٨، ه�(z ص١٩٨٦ر� % ا0(�� ی��9 () (�:ي ا�:وادار، د(�3، 

 - �"1% +�ریf�w�) % ا�;�Pر ا��:ی"% �6< ?�: ا]�6:اب –د(�3 ا���م : '���ج�a ، ج�ن  ٢
  . ٨٨، ص ١٩٨٩د(�3 ، 

إ?�م ا��رى �") و�� ���Xً� () ا0+�اك �:(�3 ا���م ا�.��ى، د(�3، : ا�) ���lن  ٣
 . ٣، ص ١٩٦٤
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هل بالد الشام رحبوا بقدوم أن أ لفترة على حقيقةمؤرخو تلك ا معقد أجو    
كان  فّر إلى دمشق، وذلك لسبب بسيط، وهو أن العالم اإلسالميالملك المظ

لصليبيين خطر ا: هماتلك الحقبة لخطرين جسيمين  قلنا في ض كمايتعر
ة لتلك القو بالوالء ماً أن يدين الشعبمحتّ فقد كان، لذلك وخطر المغول

  . ١هذين العدوين وتخليصه من شرورهمادحر  التي استطاعت سالميةاإل
إلى ستة  –من الناحية اإلدارية  –بالد الشام  م المماليكسهذا وقد ق     

  عاصمة المماليك الذين جعلوا من القاهرة وذلك ألن، "نيابات" ىسمأقسام  تُ
لملكهم كانوا يعيالسلطان نيابة عن  تلك األقاليم، يحكمونها اباً لهم علىنون نو

، ، حلب، حماه)النيابات أعلى(دمشق  :وهي هذه النيابات على أن. المملوكي
  ةعلى عد تَْئنشوإنما ُأ لم تنشأ في وقت واحد طرابلس، صفد، الكرك

 على التتار في انتصار المماليكعقب  وحلب صارتا نيابة ، فدمشقمراحل
عهد الظاهر يابة في صارت ن وصفد. )م١٢٦٠ /ه٦٥٨(عين جالوت عام 

، )م١٢٦٥ /ه  ٦٦٤(ا من الصليبيين في عام ، بعد أن استولى عليهبيبرس
التي  طرابلس أما. )م١٢٦٦/  ه٦٦٥(عام صارت نيابة  ومثلها الكرك

 ه٦٨٨(كانت في يد الصليبيين فإن السلطان قالوون انتزعها منهم في عام 
ليك لم يستقر للشام إال بعد ماالم عهد التقسيم اإلداري في ا أنإلّ. )م١٢٨٩/

 ، آخرالفداء ي عماد الدين إسماعيل أبوتوفّ حينما) م١٣٣١/ه٧٣٢( عام
حيث  األفضل محمد يها بعده ابنهولّ ، ثمأليوبيا البيتمن  حماه ملوك

  .٢)م ١٣٤١/ ه٧٤٢( في عام  سادس نيابات الشام سادسصارت 

                                                
١  (&� .٢٠، ص١٩٨٢د� 3�)��P? (ي ا�""���9 وا�;s"����)، د(�3، : ا�; ��، أآ�م 
  . ٤١، ص١٩٩٧+�ریN ?�ب ا���م �� ا�;�P ا�"" �آ�، اQ'.�:ری%، : ا�&�: ، (1"�د  ٢
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ع خاص من الناحية وض واحدة من هذه النيابات الشامية وكان لكلِّ     
في عدد ، ومساحة األرض التي تتبع كالً منهاعن تباينها في دارية، فضالً اإل

لذلك قُسمت . ة التي تدخل في دائرتها اإلداريةالهاموالموانئ والقالع  المدن
، هي التي أطلق عليها القلقشندي اسم ابة منها إلى أقسام إدارية صغيرةكل ني

  . ١"النيابات الصغار"

، لنيابات يماثل نظام الحكم في مصروكان نظام الحكم في كل هذه ا     
و  ستقلة تُنظّم الدواوين الحكوميةفكل نيابة منها عبارة عن مملكة م

هذه ، ويرأس كالً من يتولون شؤونها ولكن بصورة مصغرة الذين الموظفين
 وبذلك وأتباع، وللنائب حاشية ومماليك ،نائب السلطنة كمصر نفسها نياباتال

  . ٢مع تبعيته لسلطان مصر في منطقة حكمهكان كل حاكم سلطاناً صغيراً  
درجة  من  بلغت فقدفي البالط المملوكي،  يةالحياة الرسم أما بالنسبة إلى   

، فعلى رأس البالط كان التعقيد وُأحيطت بقدر من مظاهر التفخيم و التعظيم
حصره، وأحاط   دة ما يصعبواأللقاب العدي صفات العظمة السلطان وله من

.  ٣ وظيفتهو ولقبه ومنزلته مراء، لكل منهم رتبتهكبير من األ عدد بالسلطان
ة إلى أمير أربعين إلى أمير من أمير خمسة إلى أمير عشر جونوهم يتدر

  . أرباب السيوفطلق عليهم ، ويمئين
  : هي  فئاتفي أربع  فهم القلقشنديوقد صنّ 
يكون  فارس، ومنهم  ة كل منهم مائةوعد: األلوف أمراء المئين مقدمو -١

  .أكابر الوظائف والنواب

                                                
  . ٢٨(�'�?% ا��S1رة ا�;���% اQ'�(�% ، ص : ?�ش�ر ١
٢ (&� . ٢١٨ا�"�جa&�� W ، ص :  
 . ٢٥٥(�'�?% ا��S1رة ، ص : ?�ش�ر ٣
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، ومنهم كل منهم في الغالب أربعون فارساًة ؛ وعدأمراء الطبلخاناه -٢
  .تكون الرتبة الثانية من أرباب الوظائف 

يكون صغار  عشرة فوارس، ومنهمة  كل منهم وعد :أمراء العشرات -٣
  .ب الوظائف ونحوهم من أربا الوالة

دمات تقديراً لخ وأكثرهم من أوالد األمراء المتوفين: ساتأمراء الخم -
  .١، ويعدون من أكابر األجنادآبائهم
: خمسة وعشرون وظيفة منها فهيونها أما بالنسبة للوظائف التي يتولّ    

 إمرة، ، المهمنداريةجاندار إمرة، الحجوبية الدوادارية، ،سالحإمرة 
: وظائفهممن ف األقالم أما ذوو. ٢ونقابة الجيوش، نكيريةالجاش، آخورية

                                                
  . ١٤، ص  ٤ا�"P:ر ��&a ، ج:  ا�� ���:ي  ١
ا�";�رك (ا�wي ی��6< �", '�ح ا�& ^�ن �� ا�"�(W ا��(;% ه� : إ(�ة '�ح ٢

  .  ، وه� ا�"16:ث �� ا�&�ح c���e )وا0?��د
. ه� +� �� ا��'�X, ?) ا�& ^�ن وإ��غ ?�(% ا0(�ر، و+�:ی� ا���P إ��a: ا�:واداری% 

�% ا���ر'" دار"ا�;���% وه� ا��6 ی.k6 (���، و" دواة"وا�:وادار ��� (��n () آ "6�) 
 ده"�ن،  – ٤٣٤، ص�٥"P:ر ��&a ، جا: ا�� ���:ي (�";�< ("&9؛ أي ("&9 ا�:واة 

 :"�� ا���0ظ ا��6ریf�% �� ا�;�P ا�"" �آ� ، د(�3، : (1": أ  ).٢٠، ص١٩٩٠(;
 %������� ی�nP ��) ا0(�اء وا��:: ا�1�- .  

 :آi�i () k% أ���ظوه� (�. ا�&� -����� ی�:م ا���ی: (W ا�:وادار وآ�+k: إ(�ة ج��:ار 
 ار �";�< ("&9؛ أي ا0(�� ا�""&9أ(�� ا�;���% وج�ن ا���ر'�% �";�< ا��وح، ود

  .� �وح
���� ی6 �< ا��', وا�;���ن ا��اردی) ? < ا�& ^�ن : ا�"�"�:اری% �- . () kوه� (�آ

 ����s دار و(;��6��c@ ا�"�"�) و(;��c ا�S�n، وا" (�")"أ�:ه"� : ��R�) ��ر'��) 
&") c�)0 ي:P6"وا�"�اد ا� n�S9، أي ("&9 ا�.  

. وه� ا�wي ی16:ث ? < إ'^�, ا�& ^�ن أو ا)0�� e ()�, وإ�, وp��ه�: إ(�ة ~�eری%
ا���ر'�% �";�< ا�"; n؛ أي أ(�� " ~�eر"وه� (�آR�� () k�)  أ(�� ا�;���% ، 

n ;"ا�.  
. ��ً� () أن ی.�ن (&"�(ً�وه� ا�wي یw6وق ا�^;�م ��, ا�& ^�ن ~و ا)0�� e: ا��ش�.��ی% 

�";�< ا�"�l�;6؛ " آ��" و(;��c ا�wوق، و " ج�ش�� : "وه�  (�آR�� () k�) ��ر'��)
و(�   ١٧، ص ٤و(� �;:،  ج ٤٢٦،ص ٥ا�"P:ر ��&a ، ج: ا�� ���:ي. (أي ا�wي یwوق

 ٥٣،ص١٩٨٦(&��9 ا�P�Qر �� ("��9 ا0(�Pر، ���وت، : ا�) �S, ا_ ا�;"�ي -�;:
 ٧١٢، ص ٢٠٠٢، ��:ن، ٣ا�"�ا?� وا]?��6ر �� ذآ� ا�f^| و ا��iر، م: 8يا�"��ی -

٢�&) ا�"�1ض�ة  �� أ��eر (�P وا���ه�ة، ج: ا�&���l  - و(� �;:  ، =
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 ، نظرنظر الخزانة، نظر األموال ،، كتابة السر، نظر الجيوشالوزارة
 القضاة: لعلما ومن ذوي .اإلسطبالت، نظربيت المال البيوت، نظر

 .و الحسبة ووكالة بيت المال والخطباء
  
  :دمشق في العصر المملوكي  - ب

/  ه٦٥٨( المماليك في عام التي استولى عليها ،حت دمشقصبأ     
لكن تبعية دمشق ، لبالد الشام ، ومركزاً إدارياً، عاصمة ثانية للدولة)م١٢٦٠
فهنا لم  ،أيام الفاطميين اختالفاً كبيراًالمرة تختلف عنها في في هذه  للقاهرة
 ، بل حظيتمن إهمال وفوضى وتأخرذلك العهد ما أصابها في  يصبها
، وخاصة في وآخربين حين يقيم فيها السالطين  ، وكانموقمربمكان 

األمر الذي حفظ لدمشق مركزها والمغول  مع الصليبيين فترات الحروب
  .١وصالح الدينالسياسي والعسكري الذي كان لها في أيام نور الدين 

، المماليك الشام في عصر سالطين نيابات دمشق هي كبرى وقد كانت     
 ووصفها بأنها" مملكة الشام"أو " نيابة الشام"اسم  القلقشندي اأطلق عليهى حتّ
رقعتها في سعت وقد اتّ. ٢"وأرفعها في الرتبةنيابات المملكة الشامية  أجلُّ"

شماالً، وإلى  ، وإلى سلميةحدودها إلى الرحبة شرقاًت وصل بحيث العهد هذا
  . ٣، وإلى العريش جنوباًالبحر المتوسط غرباً

                                                                                                                            
ا����ن اQ'�(�% وا����nX ? < : ا���ش�، �&) -. و(� �;: ١٢٨ص ، �١٩٩٧��وت،=

�(�ج:، ?�: ا  -   ١٩٤٥،ا���ه�ة، ٣- ١ا��iر ا�;���% ، ج ;�"� : (�l�' %دو� �R�
٥٩�6<  – ٤١، () ص١٩٨٢ا�""���9 ور'�(�� ��  (�P، ا���ه�ة،  .(  

، ١٩٦٩د(�3 ،  –(;��"�� ا��6ریf�%  -+�ا��i  –(:ی�% د(�3 : ا��ی�1وي ، ?�: ا���در  ١
 .٢٦ص

  .   ٢٨٠(�'�?% ا��S1رة ا�;���% اQ'�(�% ، ص: ?�ش�ر ، ';�:  ٢
  .٢٢٥ا�"P:ر ��&a ، ص: ا�;"�ي  ٣
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 القلقشندي ة نيابات صغرى وواليات صنفهاعد يابة دمشقويتبع ن     
  : أربع صفقات  في والعمري

عن بالد غزة وما  وهي عبارة ؛ )الساحلية والجبلية( الصفقة الغربية -أ
نيابة  - ٢نيابة غزة       - ١  : وخمس واليات  وفيها نيابتان جاورها
، والية بلد الية قاقون والية الرملة ، والية لُد ، و: الواليات  أما القدس 
  .، والية نابلس  الخليل

                          : حوران والغور وما مع ذلك الصفقة القبلية ؛ وهي بالد  -ب
  نيابة عجلون    -٢نيابة قلعة صرخد    -١:واليات  ١نيابتان وثمان وفيها

ة والية بانياس، ،بيسان والية: أما الواليات ، ٢والية قلعة الصبيب
،  والية  ت، والية حسبان والصل)درعا اليوم(أذرعات واليةالشعرا، والية 

  .بصرى 
  :الصفقة الشمالية ؛ وفيها نيابة واحدة وثالث واليات  -ج
  ، والية، والية بيروت٣والية البقاع البعلبكي :أما الواليات  ،علبكنيابة ب -١

   . صيدا
  :هي ووهي البالد الحمصية  ؛ ٤الصفقة الشرقية -د
فلم  أما الواليات،  والية صيدا -٣  ،نيابة مصياف - ٢ ،نيابة حمص -١

والية ، والية  قارا: وهي حسب ابن فضل اهللا العمري. يذكرها القلقشندي
  .١والية تدمر ،سلمية

                                                
 .أي إن ج; ` ا�P ` و]ی% (���دة ، وإ] �&�;%  ١
?ّ: ا�;"�ي � ;% ا��P��% (�ج�دة �� ?", �����س () ا��]ن ، وأض�ف ?", ��ى  ٢

  .و?", ُزرع وه� p�� (�ج�دة ?�: ا�� ���:ي 
  .  ��Qض��% إ�< ذ�9 یS�n ا�;"�ي و]ی% ا����ع ا�;8ی8ي  ٣
�"� ، و?", ��را ، و?", ' "�% ، و?",  :ه� أر�;% أ?"�ل : "ی��ل ا�;"�ي  ٤ ,"?

�):+. " 
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    اب األقاليم وأعظمهم شأناً حتّوكان نائب دمشق أهم نورتبته لم  ى إن
سع نواب األقاليم ، فقد كان أولقاهرةتكن تقل عن رتبة نائب السلطنة با

اإلسالمية كافل الممالك "أو " النائب الكافل"طلق عليه اسم ، ويالشامية نفوذاً
سلطة بال ويصدر بتعيينه في وظيفته تقليد خاص، ويتمتع ،)"أوالشامية(

الكاملة والنفوذ المطلق، وكان السلطان يراقب ذلك بعين ساهرة ويرشع 
 ملء وظائف شاغرة بالتدخل أحياناً في لطة المركزيةالنائب بوجود الس

األقاليم  في الموظفينان، وتولية مجموعة من من اختصاص السلط ليست
  . ٢ليكونوا عيوناً للسلطان على النائب

فت وظائفهم نِّ، صنائب حاشية كبيرة من رجال الدولةحيط بالوكانت تُ      
  : هي طبقات  إلى خمس

وهي مضاهية لوظائف أرباب السيوف : يوفوظائف أرباب الس  -١
  .كثير منها باستثناء بعض الوظائف بالحضرة   السلطانية في

وهي عشر وظائف، كالوزارة وكتابة السر ونظر : الوظائف الديوانية -٢
  .الجيش

 وهي عدة وظائف، منها قضاء القضاة و قضاء : الوظائف الدينية -٣
   .العسكر

أطباء (اسة الكحالين ئور اسة الطبئنها رم: وظائف أرباب الصناعات -٤
  ) .العيون

  . ٣وظائف زعماء أهل الذمة -٥
                                                                                                                            

(&��9 ا�P�Qر، : ا�) �S, ا_ ا�;"�ي   - ٢٠٤، ص٤ا�"P:ر ��&a ، ج: ا�� ���:ي  ١
  .  ٢٢٦ا�6;�یP"��� n^ @ ا���یn ، ص : ا�;"�ي    - ١١٨ص

٢  (&�  . ٢١٨ا�"�جa&�� W ، ص : 
  . ١٩٠، ص  ٤ا�"P:ر ��&a ، ج: ا�� ���:ي  ٣
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دمشق في العصر المملوكي ثمانية وسبعون  منصب نائب وقد شغل     
الذي حكم ست مرات " كبيدمر الخوارزمي"بعضهم عدة مرات  حكم ١نائباً

ثالث الذي حكم " وأمير علي المارداني"، )م١٣٨٢/  ه٧٨٣(آخرها عام 
نتهت نيابة بعضهم اآلخر ا ، في حينبالعزلوانتهت نيابة بعضهم  .مرات

يدمر الظاهري، ، وأالوزيري وطيبرس ،كسنجر الحلبي بالقتل، أو السجن،
  .يلبغا اليحياوي وغيرهم، ووتنكز

    ا عنأم فبعضهم، تماماًفهي متباينة  ة كل منهممد يدخل  أن زل قبلع
م حكم تسعاً ، وبعضه)م١٥٠٤/  ه٩١٠(عام " سودون العجمي"كالنائب 

البية العظمى منهم  ، ولكن الغعدة شهوروبعضهم  ،وعشرين عاماً كتنكز
  .ة هم الذين حكموا أكثر من ذلك، وقلّالسنة والسنتينبين  كانوا يحكمون

يمهد  الذي كان" مهمتسلِّ" إلى دمشق وقد جرت العادة أن يسبق النائب     
األمير بطا إلى ودخل متسلِّم ... : "ابن صصرى ذا يقولوفي ه ،له األمور

ثم استهّل شهر : "، وأيضاً يقول"في الحال ٢وغيروا الرنوك السعادة دار

ب الشام متسلِّم نائ وفي يوم الخميس دخلالمذكورة  ربيع من السنة

 وكان. ٣"الرنوك وغير، السعادة وأصلح أحوال دار سودون الطرنطائي
القاضي  ئف في مقدمة الذين يستقبلونه، ثم يخلع عليه كل منالوظا أرباب
  .والحاجب  ونائب القلعةنفي والشافعي الح

                                                
إ?�م : �e ا��m� %"X�� �1'"�ء ا���اب ا�wی) �."�ا د(�3، وذ�9 �&k ا�) ���lن�� ~ ١

 .ا��رى 
ج"W ر��ك ؛ وه� ا-^�ح ��ر'� �";�< ا� �ن ، ا'f6:(` � :]�% ? < : ا���9  ٢

  .ا��;�ر أو ا���رة 
، ١٠٠، ص  ١٩٦٣ا�:رة ا�"S��% �� ا�:و�% ا��Rه�ی% ، ��آ � ، : ا�) -�Pى  ٣

  . ١١٤ص
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ف عنها ، لم يتخلّلعادة ثابتة أيضاً عند دخوله دمشق النائب يخضعوكان     
للناصر محمد بن  معاصراً تنكز الذي كان أحد ممن دخلوها منذ عهد

دورات  دور النائب مع مرافقيه سبعوهي أن ي ،صاحب هذه الفكرةقالوون 
وهذا لم يكن إال . عنده ركعتين يصلّالسر في حول القلعة،  ثم يأتي إلى باب

  . ١رمز من رموز الخضوع للسلطان

  في عصر سالطين أوجها في دمشق العمرانية النهضة قد بلغتو هذا     
  ي جادتوالت ٢التي سبقت كارثة تيمورلنك المماليك وبشكل خاص في الفترة

حيث نعمت دمشق في  ،الظاهر بيبرس وأسرة قالوون أمثالبسالطين عظام 
عهد  فيبذورها  تالتي وضع النهضة رت، وازدهباألمن واالستقرارأيامهم 

 والدولة النورية الدولة – و صالح الدين بن زنكي محمود نور الدين
حقيق وت الوحدة والتحرير ألهدافجهودهما  سااللذين كر  – األيوبية

، ظهرت ثماره تأسيس للنهضة ، وبذلك كان عهدهما عهداإلصالح الديني
 مت العلوم والفنون والصناعات،، فتقدعصر المماليكفي هذه الفترة من 

ونشطت التجارة وأصبح للسلع الدمشقية المشاريع العمرانية، وازدهرت 
 الوكاالت دمشق، وُأنشئت فيهااألجانب  شهرة عالمية، وأم التجار

ة والمؤسسات والترب والحمامات  الجوامع والمدارس ، وشُيدت٣التجاري
  .عمال العمرانيةوالقيساريات والقصور وغير ذلك من األ واألسواق

                                                
 . ٣٠٦ا�"�جa&�� W ، ص : � ا�; � ١
) م١٥٠٤/ ه  ٩١٠(آ��` �" % +�"�ر��9 ? < '�ری%  ~�e ا�1"�ت ا�"��b�%، �� ?�م  ٢

��� دe, د(�k��� 3 آ, e��ا+�� وأ(�ا���، و'�< �&�ءه� و�6, أآ�s رج���� �;: أن 
أذا��� -��ف ا�;wاب وا'��6< (��� آ, -��k (��% أو �)، ��cwem إ�< '"���: 

، a6"-�?  kXا�e > ? م�Rا� ��e �i ، أی�م %i�i �� آm+ ` R� %أش;, ا���ر �� ا�":ی� �i
�� ،�6� �k   –٣٠ا�"�جa&�� W، ص : ا��ی�1وي ، ?�: ا���در(وأ�lل �eوی%  : Nری�+

  ).٢٩٦، ص  ١٩٥٩، ١'�ری� و����ن و� &^�) ، ���وت ، ج
  . ٢٩(:ی�% د(�3 ، ص : ا��ی�1وي ٣
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 ،العمارة راً ملحوظاً في فنونتطو هذه العمائر نمفيما بقي نا نلمس وإنّ     
إلى طول  ويرجع ذلك ،والزخرفية في العناصر المعمارية عاً وغنىوتنو

للعهود   بالنسبة ر ظروف الحياةتغي من ناحية، وإلى المملوكي صرفترة الع
يبتعدون عن  صرفي هذا الع أخذ الناس ولقد. السابقة من ناحية أخرى

 حب لى البهرجة واإلسراف في الزينة، وطغى، ويميلون إف والجدالتقشُّ
ة لحرص على القوسائداً من مثل وتقاليد معمارية كاالمظاهر على ما كان 

  . ١، ومراعاة النسب والبساطةوالضخامة
ان في العهد السابق  ها من العمركانت المدينة القديمة قد أخذت حظّ وقد     

، وإذا عمرانية جديدة مشاريع ولم يعد فيها مجال للتوسع أو لقيام للمماليك
جداً وجدناها ضئيلة  عصرعن منشآت ترجع إلى هذا الشنا داخل األسوار فتّ

إلى في البزورية ( دار الحديث التنكزية: منها نذكر السابقر بالنسبة للعص
شاغور  –في زقاق المحكمة ( ، التربة الكوكبائية)الجنوب  من قصر العظم

بالقرب من سوق في حي الخيضرية ( ، المدرسة الخيضرية)جواني
، المدرسة الجوهرية ،)في حي الكالسة( ، المدرسة الجقمقية)الصوف

في ( ، وسبيل الخزنة)في سوق الصوف( مئذنتي جامعي هشام والقلعيو
  .  )سوق القطن

،  خارج األسوارجديدة  إعمار مناطق لكن الشيء الهام الذي حدث، هو     
 طبيعية نتيجة الظاهرة كانت نقطع النظير، وهذهم ساعاًالمدينة اتّ ساعواتّ

على الحركة  نعكست آثارهالذي ا واالزدهار االقتصادي عدد السكانالزدياد 
في  ١"السويقة": هما جديدتان ضاحيتان فقد نشأت في دمشق .٢العمرانية

                                                
 . ١٨١، ص  �١٩٩٩;���% اQ'�(�% ، د(�3 ، ا�;"�رة ا: ا��ی�1وي   ١
 . ٧١(:ی�% د(�3 ، ص : ا��ی�1وي  ٢
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 في الشمال على طريق" يقة الثانيةالسو"و المدينةمن  الجنوب الغربي
صارم "األمير  نسبة إلى" ساروجا"أو " سوق صاروجا"وهي  لحية،الصا

كان هذا السوق ، ولشامانائب  تنكز من معاوني، الذي كان "الدين صاروجا
  . ٢القلعة منمختصاً بسكنى الضباط والجنود لقربه 

، فقد األيوبي العهد هرت فيقد ظ التي كانت ضاحية الصالحيةأما       
ني فيها ، بقاسيون بذاتها في سفح المملوكي مدينة قائمة صرفي الع أمست

  . واألسواق ارس والخانات والحماماتوالجوامع والمد المساجد الكثير من
أحدهما  للقوافل باب الجابية طريقان كان يتفرع من وفي جنوبي المدينة    

 الحج وكان يعرف ، وهو طريقوالحجاز ب وإلى حوراننحو الجنو يتجه
 ضاحية السابقة في العهود نشأت على طرفيه ،الماضي بالطريق العظمى في
، صر المماليكع في ها، واستمر نمو٣)ميدان الحصا والقبيبات(يدان الم

، ومصر وهو طريق فلسطين ،يتجه نحو الجنوب الغربي الثاني  والطريق
 ،)قةالمحرو( السويقة محلة في العهد المملوكي الطريق هذانشأت باتجاه  وقد

، اللذين بناهما خليل الدين وحمامها المشهورين بجامعها ٤ومحلة التوريزي
                                                                                                                            

] ی8ال  �� أول �lی3 ا�"�:ان، ���p  (���ة ا���ب ا�bP��، وآ�ن �� : �� ا�&�ی�%  ١
� ا(6ّ: (�a ا�;"�ان �m-�@ ض") أ���ء ّi ،ج�ّ� �P� % ج��ب�آ� ") %��ا�&��3 ض�

ی�% ا�"�1و�% a�ّ0 ُی;�6: ����6ا��� �� 8pوة +�"�ر��9 وآ�ن ُی;�ف ���&�. (:ی�% د(�3
أ��iء ) م١٧٨٠/ ه١١٨٤(، وا���6` أیSً� '�% )م١٤٠٠/ ه ٨٠٣(? < د(�3 '�% 

� د(�3 : ا������ (و�: ُدِر'` ا�ن . �" % أ�� ا�wهk ا�"�Pي ? < ا���م ;)
 ). ٢١٩، ص  ١، ج ٦١، ص  ١٩٩٩،  ٢ا��6ری�f ، د(�3،ج

 .   ٤٦جa&�� W ، ص ا�"�: ا�; ��  ٢
ا��&� ا����� () (:ی�% د(�3 ، ��) '��% ��ب ا����% و'��% ا0ش"�، : �� ا�"�:ان ٣

(�:ان (ا��&� ا��"��� () (1 % ا�"�:ان وا'"a ا��:ی� : ا�"�:ان ا����616 -١: وُی�&� إ�<
>P1:ان ا��'^��� -٢، )ا��%، : ا�"�8(�+ا�"�:ان  -�٣�) '��% ��ب ا�"P < وا�

� د(�3 : ا������) (ا������ت(��) ج�(W ا�:��ق و'��% ا0ش"� وا'"a ا��:ی� : �����ا��;)
 ) . ٢٢٢، ص  ١ا��6ری�f، ج

] +8ال ��X"% ��) ا����ی% ا�����% �&�ق ��ب ا�&�ی% و��) ج�دة : ��رة ا�6��وزي  ٤
 ��دة ا���ی.%، وُ+^ 3 ا�;�ّ(% ? < ا��1رة ا'� �"�X��6وزی%ا�(���?�+.% ?�: ا���6( ، =
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الطريق محلة هذا  نشأ علىوأخذت ت ،لتوريزي بأوائل القرن التاسع عشرا
  .١أخرى هي محلة باب السريجة

     حيط قد ُأ السور الشمالي ونالحظ أن من الشرق إلى  ة جوامعبعد
األقصاب عند  ومسجد ،توما على باب) الثقفي(سقيفة جامع الالغرب مثل 

. غربي المدينةحكر السماق حلة في م مع  السنجقدار وتنكز، وجاالسالم باب
 ذلكفي التي ظهرت على نطاق واسع  المدافنإلى قباب  ضافةهذا باإل
  .  ٢المنظور العام للمدينةفي  والتي أحدثت تغييراً ملحوظاًالعصر 

أهم ، ول بالنسبة القتصاديات بالد الشامالمركز األو دعأما التجارة فكانت تُ    
طها توسو، ويرجع السبب في ذلك إلى موقعها الجغرافي دعائم الثروة والمال
 لقوات المماليك الحياةالوجود الحقيقي  دعم، وأيضاً فقد ٣لدول العالم اإلسالمي

زا حفّ المستمر للقوات المصرية للمدينة، فالحامية الكبيرة والمرور االقتصادية
ب األسواق التي لبت طلبات بسب عت المدينة، وتوسةوجود تجارة نشيط على

والدروع  وصناعة األسلحة الطعام لتزويد الجنود وساهمت النفقة العسكرية
للعمل ومتطلبات تجهيز الخيل والحيوانات في إيجاد فرص  واللباس واالستجمام

ت دمشق منذ عهد الظاهر ى غد، حت٤ّوالتجارالحرفيين وكسب العيش لعدد من 
كما . الصناعة حلب وتليها في هذه ،مراكز إلنتاج  األواني الزجاجية بيبرس أهم

في عهد السلطان الناصر محمد  في دمشق غايتها عة التحف المعدنيةصنابلغت 

                                                                                                                            
وا� �R% +�1یn �. "% ا��6ری8ي، وُ+;�ف أیSً�  ���8ق ا�6��وزي، و�"1 % ا�6��وزی% =
� د(�3 ا��6ری�f، ج: ا������ (  ) .١٥٢، ص  ١(;
١  :"�و  ٢٩، ص  ٢٠٠٥دl�' �P? �� 3�)�( ا�""���9 ، د(�3 ، : أی�z ، أ

  .٣٠ص
  . ٧١(:ی�% د(�3 ، ص : ا��ی�1وي ٢
 . �١٨٣&a ، ص ا�"�جW �: ا�&�: ٣
  .٤٥ص ,  ١٩٨٥(:ن ا���م �� ا�;�P ا�"" �آ� ، د(�3 ، : ]��:وس ، ای�ا (�ر��)  ٤
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- ١٢٩٩/  ه٧٠٨ - ٦٩٨م ، ١٢٩٤ - ١٢٩٣/ ه ٦٩٤- ٦٩٣(بن قالوون 
  . ١)م١٣٤١- ١٣١٠/ ه ٧٤١ - ٧٠٩، م١٣٠٨
  الفنية من المصنوعات رائعة نماذج المملوكي العصرمن  إلينا وقد وصل     

 ةوخاص. الخشبية زجاجية، والمحفوراتال النحاسية، واألواني الحديدية واألدوات
وجميعها زاخرة   القرآن وأغلفة والمباخر والشماعد المزهريات واألباريق واألطباق

  . ٢بأنواع الزركشة والتزويق
طاليين ة اإليوخاص والتجار األوربيين بالد الشام وكانت التجارة قائمة بين      
 أما عن ،وبين الدولة المملوكية ت بينهمعلى حسن العالقا كانوا يحرصون الذين

 الحرير والعطور كانت تحملالتجارة بين الشام ومصر فقد نشطت القوافل التي 
 كما كانت ،في بالد الشام في الصادراتاألول  تحتل المركز بحيث كانت والتوابل

الشرق  من بالدفي نقل البضائع التي ترد إليها  تقوم بدور الوسيط البالد الشامية
إلى  بتصديرها ى مثل الحرير الصيني والتوابل من الجزيرة العربية، ثم تقوماألقص

  .    ٣أنحاء العالم
في أيام الذي ابتدأ  ل التطور القويإكماالمماليك  استطاع كيفنرى  وهكذا     

 والنمو العمراني الحضاريالنتاج  ذروة دمشق فيه مدينة بلغت ، إلى درجةاأليوبيين
وأجملها مالعال مدن الطويل، وكانت من أعمرعبر تاريخها ري المعما قيوالر. 
في تلك  الذين زاروا دمشق حالة العرب واألوربيينمن أقوال الر ستشهد بذلكون

 إلى فساد ىأدذلك العصر من  المرحلة األخيرة في لكن ضعف المماليك .الفترة
والحكم  سلطةبين الفئات المتصارعة حول الوفقر ومجاعات وأوبئة وقتال  وتخلف
  . لمماليك على يد الدولة العثمانيةا عصرانتهى  إلى أن

                                                
 . ١٨٣ا�"�جa&�� W  ، ص : ا�&�:  ١
٢  �6�  . ٢٨٦ا�"�جa&�� W  ، ص : 
 . ١٨٣ا�"�جa&��  W ، ص : ا�&�: ٣
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  الفصل األول

  الشارات والرموز والشعارات ومضامينها الفكرية عبر العصور-١

  في العهود المصرية عرف الرمز منذ آالف السنين وظهر بوضوح     
 بدراسة وبالد ما بين النهرين، وقد اهتم علماء األنتروبولوجيا كثيراً القديمة

ألن اإلنسان وحده هو الذي ينفرد عن باقي الكائنات بالسلوك  الرموز ذلك
، وهو وحده الذي يستخدم اللغة على استعمال الرموز ، وبالقدرةالرمزي
، ويستخدم التعاويذ واألحجبة مع غيره  من الناس بير والتفاهمللتع كوسيلة

  .  ٢ويفسر أحالمه ١والطالسم
بالرموز قبل البدء  التي تتعلّق عريف ببعض المصطلحاتلكن يجب الت     
والوظائف  هو من الخطط السلطانية ؛ والذيالموضوع مثل تعريف الختمب

، ويسمى عالمة أو ختماً عالمة على صحة الكتاب ونفوذه الملكية، ويكون
القديمة  في األيام وقد كان الخاتم. بأثر الخاتم األصلي في النقشتشبيهاً له 

، حيث كانوا الوظائفبه توجيه المناصب وعقد  وكان يتم عالمة للسلطة
وكانت . همينقشون عليه اسم معبود أو ملك أو بطل أو رمز مقدس عند

الدول القديمة في المشرق تختم على مكان اللصق بخاتم منقوش قد غُمس 
  . ٣في الطين

                                                
١  �'�1ی% +; a +;�یwة '�1ی% ُی;�6: أّن ��� �eاص ?��% ، ُ+8ود ��( �� ���ة : ا�^ &

� ا����. �ر، ���وت، : ی��}، ?�: ا�1"�: (��درًا ? < ا����م �m?"�ل �eر�% ;)١٩٨٣ ،
 ).١٦١ص 

ا�:]]ت ا��(8ی% وا���� ا����% �6��ن ا���% �� ا����ش ا�"�Pی% : ��ی, ، ��< (1"�د  ٢
  . ٥٠، ص  ٢٠٠٣، ج�(;% � �ان، )ر'��% (�ج&6��(ا��:ی"% 

  . ٣١٦، ص �٧";�رف ، م دا�Xة ا: ا��&���6  ٣



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣٠ 
 

 بمعنى معربة ؛ فالمهر كلمة فارسيةوالمهر فهو يتناول الخاتم أما الطابع 
ثبات الصكوك إوالمطبوع ويراد به  والختم، ويطلق على الطابع الخاتم

وسائر أنواع  واألوامر والشهادة بصحة الرسائل اثباتاً شرعياًوالعقود 
في أول األمر خاصاً بالعظماء، ثم شاع حتى  وقد كان الخاتم. الكتابات

 يه صور أحبابهمد كانوا ينقشون عل، وقالناس لنفوذ معامالتها استعملته عامة
وأسالفهم والرموز الميثولوجية ثم أخذوا يضيفون إلى أسمائهم كلمات 

فنقشوا آيات قرآنية أو كلمات عظة أو دعاء  ، أما المسلمينستغاثة وورعإ
   . ١يتفاءلون بها باإلضافة إلى أسمائهم

  التي تُكتب في أعلى ؛ وهي الطُرةكلمة فارسية )Tughra( راءغْوالطُ    
بالقلم الغليظ ومضمونها اسم الملك وألقابه الذي صدر  البسملة فوقالكتب 

. التركية وهي سمة تُطبع على الشيءالتمغا بوالدمغا هي من . ٢عنه الكتاب
، وقد عثر على الدمغا أي نظام األوراق الصحيحة ومنها نظام التمغا أو

  .بعضها منقوشاً على التحف والمنشآت 
 ، والمقصود مامعناه اللون األصل مصطلح فارسي أما الرنك فهو     

به أسراتهم،  واحتفظت من شارات اإلقطاعيون اتخذه الفرسان والسادة
وسطى بمعنى هذا اللفظ في مصر والشرق اإلسالمي في العصور ال استُعمل

وظيفة  ، للداللة علىمير لنفسه عند تأمير السلطان لهيتّخذه األ الشعار الذي

                                                
 . ١٤٥، ص  ١١دا�Xة ا�";�رف ، م : ا��&���6  ١
ا����ن ا���e8�% اQ'�(�% �� ا�;�P ا�;s"��� ، ا���ه�ة، : (�زوق ، ?�: ا�;8ی8 ٢

  . ١٨٠، ص١٩٧٤
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ويجعل األمير ذلك الشعار على األماكن واألشياء . عين عليهااإلمارة التي ت
    .١المنسوبة إليه

) shorter oxford dictionary(معجم أكسفورد  في لرمزل ونجد    
شيء ، أو على على شيء غير ذاته أنه ما يدّل ، علىبسطاًتعريفاً تقليدياً م

مأي أنّ، ل لذاتهكمخارجة عنه ل أشياءمثِّه يورها شريطة أن تكون ص، وي
 أو معناه ه يستمد قيمتهلكنّ .ةذاته بطريقة مالئم مرتبطة بالرمز  هذه األشياء

 د بالضرورةحدتُ فيه خصائص ذاتية ، إذ ليستخدمهيس من المجتمع الذي
للون ، فإذا كان اوتفرضه فرضاً على المجتمع الذي يستخدمه ذلك المعنى

 األبيضاللون  بعض المجتمعات  فإنت في المياألسود هو رمز الحداد على 
كما في الصين (أخرى الذي هو نقيضه يقوم بالدور نفسه في مجتمعات 

  . ٢)مثالً
 ما يحل كل" :هص في أنّيتلخّ "معجم مصطلحات األدب"أما الرمز في      

 ما باإليحاءالتامة و إنّ، ال بطريق المطابقة الداللة عليه آخر فيمحل شيء 
 بهذا المعنى وعادة يكون الرمز .عليها أو متعارفعرضية عالقة  أو بوجود

شير إلى أعداد المجرد كرموز الرياضة مثالً التي تُ محل شيئاً ملموساً يحل
  .٣ذهنية 
     بالضرورة مضامين ودالالت   الواحد ال يحمل فإن الرمز حال على أي
 حالة  فيفة وأمكنة متباعدة وذلك حتى عصور مختل في لدى تكراره واحدة

 ؛ فرمز الصليب الذي كان ذا داللةبحرفيته الشكلية وتداوله ارثهتو

                                                
١  n'ط ، ی���e : ، وت��% ، ��% وا�����1ت ا�; " ^P"ا� � . ٦٨٣، ص ١٩٩٣(;
٢ kدی :"� .٣٨، ص �٢٠٠٦.� ا0'^�ري وا��(8ي، �lا� } ، �� ��: ا�: ش;�� ، أ
٣  :"�� ا��.�، " ا��(8 وا0'^�رة : "أ�� زی: ، أ��? %  . ٥،ع   ، ص ١٩٨٥، (
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، ال تربطه بصليب المسيحية وطقسية منذ العصور الحجريةإيديولوجية 
ة النظر تتطلب من وجه موز وتفسيرهاالر لفهم ة محاولةأي لذلك فإن. صلة

ر الثقافة وعناص البناء االجتماعي وتحليل مقومات دراسة  األنتروبولوجية
، مع نسق الرموز السائد ما دام المجتمع هو الذي يعطي الرموز وتفاعلها
  . ١معناها
عاشت العشائر  ت، حيثوالديانا قديماً بالعقائد وقد كانت الرموز ترتبط     

، فقد كانت تنفه الغموض واأللغاز واألسراريك ائية في عالمالبدوالقبائل 
ثمة  نسبة لهم شيئاً خارقاً ال يجدون لبا ظهورهما الشمس والقمر وتوالي

الطبيعة مثل األمطار  العديد من ظواهر إلى ، كما كانوا ينظرونتفسير له
ها أشياء على أنّوالبراكين  والصواعق واألعاصير والزالزل والبرقوالرعد 

عليها فقد أسبغوا خاص بها  مفهوم ، وحتى يتمكنوا من تحديدمخيفة مرعبة
يتحكم  إلههذه الظواهر  ظاهرة من لكل أن رواتصو بحيث  األلوهية صفة

بالتعبير عنها واالستدالل وقاموا تلك اآللهة  وقد عبدوا ،سيطر عليهاها ويب
الذي كان الهدف منه االبتعاد عن إيضاح  ٢طريق الرمزوذلك عن  عليها

  .     حقائق دينية مقدسة إلى العامة 
 ما لفن بشكل محكم ودائم، وغالباًأن الرمزية ارتبطت با ونالحظهذا      

 لهم أوحى التي ةالرئيس األعمال تنفيذ في عبقريتهمالفنانون مارس 
 فنجد أن. ٣حتى بالكهنةأو الرمزي أشخاص مرتبطون بالتقاليد مضمونها

، "طواطم"وأشكال بعض هذه األشياء  من رسوم قد صنع  اإلنسان البدائي
                                                

  . ٣٦ا�"�جa&�� W ، ص : ش;��  ١
  . ٥٠ا�"�جa&�� W ، ص : ��ی,  ٢
��Sرة  –ا��) وا�;"�رة �� ا�;�P ا0(�ي وا��S1رات ا�"��iة : -��@ ، ج��د آ�(, ٣

  . ١٢٠، ص ١٩٩٩، ١ا��) وا��(�ز، ج  –د ا��ا�:ی) ��
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طبيعية  أو قوة ، وفي النادر شجرةمهلحهو في العادة حيوان يؤكل  والطوطم
. ١الحامية لهاالروح  ومن ثم األب األول للعشيرة ، وهو أوالً)مطر، ماء(

 خاصاً بها، واآلخر تشترك فيه وعادة تختار العشيرة طوطمين أحدهما يكون
وا هذين الطوطمين العشيرة أن يمسعلى أفراد م حروي، حادهاتّار عشائ مع

وإذا مات حيوان من نوع طوطم القبيلة . ٢لهما تقديسهمبسوء تعبيراً عن 
وال يقتصر . همعلى واحد من أهلها بدفنه وحزنوا عليه حزنهم احتفل

 لمسه وإنما يحرم  البعضو إيذائه على تحريم أكله أ احترامهم الطوطم
ظ باسمه وإذا اضطروا إلى ذكره عمدوا إلى مون التلفُّحر، وقد يوالنظر إليه

  . ة أو اإلشارة الكتاب
الديني  ، في جانبهي نظام ديني كما هو نظام اجتماعيإن النظام الطوطم

الرحمة المتبادلة بين اإلنسان وطوطمه، وفي ويقوم على صالت االحترام 
فراد العشيرة تجاه بعضهم وتجاه على التزامات أجانبه  االجتماعي يقوم 

  .  ٣م نفسهاألخرى كتحريم الزواج  من أصحاب الطوط القبائل
ت أو الحيوان الطوطمي، أو بأجزاء من النبا هذا ويرمز إلى الطوطم    
أو مجموعة خطوط أو مجموعة عصي ترفعها بعض شكالً هندسياً  يكون

، وقد والخيام ترسمه على التروس ى، وأخركأعالم أثناء القتالالجماعات 
على  م صورتهتُرس ، أوتُشبهه في صورة تُشكَّل المالبس أو أدوات الحرب
رموز الطوطم أثناء إقامة  تُثبت، والوشمأجساد أفراد العشيرة بطريقة 

تُحرك في الهواء، أو يتنكَّر أوالرقص  الحفالت الدينية وتلتف حولها حلقات

                                                
١ :��"b�' ، :% ، : ��وی�وا����6 ، ا��ذ� �l�^٢٣، ص ١٩٨٣ا� .  
  . ٥٠، ص ١٩٩٤ا��) وا�1��ة ا]ج6"�?�% ، ا���ه�ة ، : ?^�% ، (1": (1&)  ٢
 . ١٢٧ا�"�جW ا�&��3 ، ص: ��وی:  ٣
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 الرمز، وهنا يصبح مثله ويتصرفون بزي  طوطمهم القبيلة أفراد جميع
. ١ذاته من تقديس الطوطمأعمق  تقديسه وقد يكون العبادة الطوطميةمركز 

طلقون على فراد القبيلة أ باإلضافة إلى أنطوطمهم أنفسهم أسماءكانوا  ي ،
، السلحفاة تُعرف بقبيلةمن هنود أمريكا قبيلة ) Iroquois( فمن قبائل إيروكو

 إلى الكلب) Objiwas(قبيلة أوبجيوس  وُأخرى تُعرف بقبيلة الذئب، وتنتمي
رحلة كونت في كل مكان الم الطوطمية الحضارة أن اك احتمالوهن .وهكذا

االنتقالية من الحالة البدائية إلى التمهيدية للتطورات الالحقة، والمرحلة 
  .٢عصر األبطال واآللهة 

  
  :ريخ أالرموز في عصور ما قبل الت. ١,١

     في  ن كانت قد ظهرتلإلنسا واضحة أول ديانة هناك احتمال أن
 لها ل معبود تصورته المجتمعات ممأو أن، و٣)وليتالني( العصر الحجري

هيئة آلهة ، كان على في ذلك العصر لمهاالتي تع بزراعة اإلنسانعالقة 
البشر  أخذ ، ثمدة في الطبيعةوالقوى المولِّ والخصب ل األرضتُمثّ عامة

  . ٤موها بهيئة آلهةعلوية جس كائنات الطبيعة األخرى يرون في قوى

 في الغالب مشيرة  وتكون عليهمتدّل  أو منحوتة موز مرسومةولهذه اآللهة ر
وقد تبقى  ، وكانت هذه الرموز تتطور من عصر إلى آخرإلى أحد صفاتهم

                                                
 . ٥١ا�"�جa&�� W ، ص : ?^�%  ١
  .٥٧،  ص١٩٣٧اl�'0�� ا�;���% ��, اQ'�م، ا���ه�ة ، : ا�";�:�eن ، (1": ?�:  ٢
ه� ا�;�P ا�1�ي ا�1:ی� ا�wي �:أ ��a ا�Q&�ن ا]'��6ار وا]?6"�د : ا�;�P ا�������6 ٣

��� �، (م .ق٥٠٠٠ - ٨٠٠٠? < ا�8را?% و+:ج�) ا�1��ا��ت �)m6�wp (اءc وه� ی"6: () 
  ).٢٧ا�;��� ، ص +�ریN ا��S1رة ا��:ی"% �� ا��l): ج��غ 

٤  al ، ���� : %"رات ا��:ی�S1ا� Nریm+ �� %):�)–  �، �b:اد،  ١ق –+�ریN ا�;�اق ا��:ی
   ٢٢٣، ص  ١٩٥٥
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، وهي ضرورية لتجريد اإلله ولجعله مفارقاً العالم المادي الذي كان ثابتة
  .١اإلنسان يقع ضمنه

 أولهما أسبقية: جمعون على أمريني ويكاد دارسوا الميثولوجيات     
ة النيوليتية على الشمسية العبادات القمرية ؛ وارتباط العبادات ٢الكالكوليتي
 يرتبط االنقالب الشمسي بينما ،األلوهية المؤنثة وسيادة  القمرية بالمرأة

 ةألنثويموز اروسنرى كيف ستنحسر ال. ةالذكوري  ودياناته بالسيادة
، وتظهر الرموز الذكرية )قاًسنتعرف إليه الح(كالسواستيكا األنثوي 

  . كالصليب 
) م.ق ٥٠٠٠– ٥٥٠٠(٣بثقافة سامراء عصرههذا وقد اختتم النيوليت      

 لهذه الرموز ، وكانتةبطريقة شامل ظهور الرموزالدينية والتي غلب عليها
عندما نحى الرسم نحو  )م.ق٥٥٠٠-٥٨٠٠(٤ثقافة حسونةبدايات أولية في 

 واألشكال معالم والخطوط والدوائر والنقاطن الالتجريد واختزلت الكثير م
ما الواسع ظهرا في لكن الرموز والتجريد بمعناه. الهندسية محل التجسيدات

ظهور الرموز مع نهاية النيوليت  نرى أن ونحن. سامراء  فنون وديانات
وبداية الكالكوليت كان له األثر الكبير في اختراع الكتابة الحقاً في نهاية 

  . يتالكالكول
  : أما أهم هذه الرموز في هذا العصر فقد كانت  

                                                
١  ,?8e ، ٢٥٤،  ص  ١٩٩٨(�6ن '�(� ، ?"�ن ، : ا�"�ج:ي . 
ه� ا�;�P ا�1�ي ا���1'� ��� �:أ ا�Q&�ن ��'f6:ام ا���1س �W�P : ا�.��.���` ٢

م وی&6"� �nP6�) >6 اn�0 ا��ا�W .ی"6: () �:ای% اn�0 ا��f(} ق �;2 أدوا+a، وه�
  ) .٣٤ا�"�جa&�� W ، ص: ��� � (م .ق

ا���6ت هcw ا��S1رة () ش"�ل ��د ا��ا�:ی) �b� >6:اد ج���ً� ، و() '��ح زا�pوس  ٣
 �ً��p |'6< ا���ات ا0و� ) .٣١ا�"�جa&�� W ، ص : ��� � . ( ش��ً� 

ا'"�� () +, �&��% ج��ب ا�"�-,، و�: 3l��) `^p وا';% ()  أweت هcw ا��S1رة ٤
  ) .٣١ا�"�جa&�� W ، ص: ��� � (ش"�ل ��د ا��ا�:ی) وا�8ی�ة ا�&�ری% ا�; �� 
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؛ أي الصليب المعقوف :)Swastika(ونصف السواستيكا  السواستيكا -١
بعد حركة أو طقس أو الخصب الذي يأتي الخصب المتحرك شير إلىوهو ي 

التي   من األواني الخزفية تمييز أربعة في ثقافة سامراء ، ويمكننا)١الشكل(
على الحركة حول  منكسرين يدالن) وأفقي عمودي(خطين  إلى يرما يش فيها

 منظر النساء :وهي. ١المركزهذا معقوفاً حول وتُشكل صليباً  مركز معين
 التي يجري بعضها وراء بعضاألربعة  ، ومنظر الجداء)٢الشكل( العاريات
 بعض بعضها وراءيجري  التيالجداء األربعة  ، ومنظرركة ماءبحول 

األربعة المطعونة بأربعة والطيور  ، ومنظر السمكات)٣الشكل( حول شجرة
  . عصي

متناظرة تنشد كلها نحو المركز أو  وهي دائرة تنقسم إلى أجزاء: المنداال -٢
 الوجود حول  إلى حركة المنداال ، وترمزمتماسك جمالي تشع منه في تكوين

  . )٤ الشكل( ٢واحد مركز
وهو إذ يعبر عن تقاطع   ،يوليتفي الن يرمز إلى الخصب: الصليب -٣

 ينطلق  ه ، فإنّ)×، (+ أو الضرب  مثل عالمتي الجمععمودين صغيرين 
، أو عن األطراف األربعة لقاء ذكري أنثوي ر عنيعب من تَصور أقدم 

، وربما عبر قبل ذلك عن النار وتكونها للمكان لإلنسان أو الجهات األربعة
ب في ، وقد ظهر الصليي عصر الباليوليتعمودين حجريين فمن احتكاك 

حلف ومن ، وظهر على إناء خزفي من بعض فخاريات حسونة مبكّراً
  .)٥ الشكل( األربجية وأريدو والعبيد

                                                
١  ,?8e ، ن ، : ا�"�ج:ي�"? ،  N١٠٣، ص ١٩٩٧أدی�ن و(;�6:ات (� ��, ا��6ری . 
?"�ن،  –ة وا�:ی) درا'% �� ا�^k وا�&�1 وا0'^�ر - ��fر ا���% : ا�"�ج:ي  ٢

  .     ١٢١، ص ١٩٩٨
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السمكة، ورمز الماعز،  ، ورمزالعقرب وهي رمز :رموز الخصب -٣
، ورمز )البكرانيوم(، ورمز رأس الثور ورمز الحمامة، ورمز اإلوزة

  .السنبلة 
يظهر مبكّراً على أطباق فخارية من سامراء بشكل حرف : رمز البرق -٤
U شير إلىالمتعرج الذراعيناالستسقاء ومحاولة إنزال  ، وهو ي

مثالً هذا الرمز الحقاً في الديانة السومرية والبابلية م، ويظهر)٦الشكل(المطر
  ) .، أدد إنكي(إلله العواصف 

، ونراه ول هذا الرمز إلى فأسين متقابلينيتحوس: رمز المثلثين المتقابلين -٥
لة اإلله الذكر ، وقد يأخذ دال)٧ الشكل( هنا في عدة أشكال بصورة عفوية

  .      )إله الهواء(
في نقوش الفخاريات  ظهرت رموز الكواكب: بيةوز الكوكالرم -٦   

عبادة إضافية الكواكب كعناصر  تدل على أول إشارة لدخول ، وهيالنيوليتية
  .الشمس والقمر : لعناصر الخصب وهي 

والنجوم الثمانية  ،والنجوم السداسية ،ز الهندسية والنجوم الرباعيةوالرم -٧
  . )٨ الشكل( )تليالت الغسول(التي تأتي من األردن 

  . إنانا  اآللهةالقصبتان المعقوفتان ذات الحلقات الست ، وهما رمز  -٨
  

                           
  سواستيكا النساء العاريات) : ٢( الشكل              سواستيكا                  ال) : ١( الشكل
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  سواستيكا الجداء حول شجرة ، ونصف سواستيكا ) :٣( الشكل

  
  المنداال والصليب) : ٤( الشكل

                          
  صليب العصر النيوليتي) : ٦( لشكلارمز البرق                                    ) : ٥( الشكل

  

               
  .١ةنجمة تليالت الغسول الثماني) : ٨(الشكل          رمز الفأس المزدوجة والمثلثان المتقابالن ) : ٧( الشكل

  

                                                
 .١٩٩٧ا0ش.�ل (�emذة ?) آ�6ب أدی�ن و(;�6:ات (� ��, ا��6ری8f� N?, ا�"�ج:ي ،  ١
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  : الرموز في العصور التأريخية.١,٢

في الوركاء وجمدة  ١انتعشت مرحلة جديدة مع بدء ظهور السومريين   
لكل إله  ، ثم أصبحميلة المعبرة التي ترمز لكل إلهالج ت األشكال، فكاننصر

، وتُعد هذه النقلة في األشكال الرمزية جوهرية رمز حيواني يعبر عنه
  .٢وكبيرة انتقلت معها األساطير بالمقابل إلى مستوى جديد ومتطور

  
  في بالد الرافدين . ١,٢,١

على المستوى العقلي  د الرافدينبال في واألساطير لقد دلت الرموز      
بالد  ثقافة ، وتُعدتلك المنطقة عام لسكان الثقافي والتقدم الحضاري بشكلو

 الفنان اعتمد المختلفة، ولهذا في محصلتها نسقاً معقداً من الرموز الرافدين 
الكهنة والملوك في أعماله الفنية فحولها إلى أفكار  إسقاط البالد تلك يف

  .٣رموز

يعبدون اهللا الذي يسكن   وبابل ملوكاً زمنيين و آشوركان ملوك أكاد وقد   
  ويسود مجموعة آلهة ذات ،اآللهة وال يمكن إدراكه وهو أكبر) نوآ(السماء 

واكب الشمس تمثيلها إال بكقوة واسعة أزلية ال يمكن تشبيهها وال يمكن 
  . والقمر وزحل والمشتري

 ، وهو البناء المدرجدت بالزيقوراتقد تجس لعقيدةا هذه أنب ونالحظ     
يتوضع  هذا المعبد الذي، والذي كان ينتهي بالمعبد المقدس الهرمي الضخم

                                                
م، و�6<  ���م  ا](��ا�lری% ا0آ�دی%  �� .ق٢٩٠٠ی&6"� ا�;�P ا�&�(�ي  ()  ?�م  ١

ج�ده� �� ، و +�ّآ8 و"?�P ا�&�]ت ا���آ�ة"� م، و�: ُ'ّ"� ا�;�P .ق٢٣٥٠�:ود 
 .ا��&� ا����� () ��د ا��ا�:ی)

  . ١٧٠و  ١٠٣أدی�ن و(;�6:ات (���, ا��6ریN، ص : ا�"�ج:ي  ٢
 . ٥٤ا�"�جa&�� W ، ص : -��@  ٣
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ما   ،طبقات ملونة كل لون كان يرمز إلى كوكب من الكواكب  فوق سبع
  . ١الفكرات المشخَّصة فوق  اهللا  كان أن يؤكِّد

  ا عن أهم رموز هذا العصر فهي أم :  
) Dinger(دنكر  بالسومرية والتي تُسمى: الرؤوس الثمانية ز النجمةرم -١

في  قد تطورت العالمة هذه ويرجح بأن. ةبعام اآللهة لىالتي تُشير إ
الجهات الثمانية، وهي جهات  عن الخطوط المتقاطعة التي تُشير إلىاألساس 

  . ٢)آن(؛ وهي رمز السماء العالم أو الكون
، يعود هذا )إله الهواء(إنليل  رمز اإلله: لثين المتصلينالفأس أو المث -٢
طورة خلق الفأس ؛ وكان يشير إلى أسم.لرمز إلى نهاية األلف الخامس قا

  .إلنليل
، وهو خطوط المياه العشرة من الجانبين الذي تخرج منه: اإلناء الفوار -٣

  ) . إله المياه(رمز اإلله إنكي 
  ) . إله القمر(رمز اإلله نانا  :عشر شعاعاً  الهالل والنجمة ذات اإلثني -٤
الذي ظهر منذ األلف   وهي الصليب المالطي) : إله الشمس(رموز أوتو  -٥

ى عل م، والرمح والنجمة المعلقة به، ثم ظهر في العصر األكادي.قالخامس 
شكل النجمة ذات األشعة الستة ، وعلى شكل المنشار الذي يقص الظالم

  . عشر
 شريط حريري، والقصبة المدببة منهماى ن اللتان يتدلّالمعقوفتان بتاالقص -٦

أوراق  من ثماني المؤلفة األقحوان، وزهرة الست على جانبيهاذات الحلقات 
  ) .آلهة الحب والجمال(إنانا  اآللهة؛ وهي رموز مدببة

                                                
١  n��? ، �&��� : ، 3�)% ، د�٩٠، ص  ١٩٦٥ا��) وا���( .  
  . ٨٥(�6ن '�(� ،  ص : ا�"�ج:ي  ٢
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، في أعلى هذا الجذع )اإلله الراعي(دموزي  رمز اإلله: جذع النخلة -٧
عبارة عن عجلة تحتوي في داخلها على نجمة ثمانية  وهية الذي هواأللرمز 

  .مدببة األشعة وذات مركز 
  .) إله المطر والعواصف والبرق(رمز اإلله إشكر : ةالشوكة المزدوج -٨
رمز اإلله ننكشزيدا : أو عصا رمز الثعبانين الملتفين على غصن شجرة -٩
  رموز الشفاء رمزاً من د مثَّل، وق)صفاته ليحم  ابن نناز وإله الطب الذي(

د جلده ما يشير إلى ترياق طبي  وفي تجد )أي الثعبان( هسم، ففي والخلود
ومري الس وقد أصبح هذا الرمز شعار الطب. د الشبابوتجد الخلود

عند الرومان بسنابل وارتبط  ،اليوناني شعار الطب، ومن )الكاديكيوس(
اآلن  كرمز للطب اً  حتى وما زال مستمر، القمح كرمز للخصب

  . والصيدليات
؛ والتي كانت قد ظهرت في والسنبلة والسمكة واإلوزة رموز العقرب -١٢

  .  والكالكوليتية السابقة  الفترات النيوليتية
  ، ونالحظ)إله العواصف(رمز اإلله إنليل  :)اهويإ(الحمامة السماوية  -١٣
  .  ١)يهوه(مي هذا االسم هو مصدر اإلله العبري القو نأب
  
  )بالد الشام( في سوريا. ١,٢,٢

ر ، غيبالد الرافدين  ارتبط سكان سوريا من حيث اللغة والمنشأ بسكان     
في هذه  لم يكن من وجود لدول كبيرة وقوية؛ إذظروفاً كانت قائمة هنا أن

ا على شاطئ البحر ، بل انتشرت المدن المستقلة وتوزع معظمهاألصقاع

                                                
 . ٨٩ا�:ی) ا�&�(�ي ، ص : ا�"�ج:ي  ١
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٤٢ 
 

، وقد يت وجبيل وأرواد وصيدا وصور وعكا، مثل أوغارطاألبيض المتوس
  . ١انتشرت في كل مدينة عبادة آلهة محلية 

، واآللهة مثل رموز الكواكب الرموز الدينية األمورية فقد ظهرت بعض    
خاص رموزاً متنوعة  بشكل األسطوانية اإلبالئية األختام وقد أظهرت بعض

مز من أصل سومري يرمز لآللهة ؛ وهو ررمز الشجرة ذات الحلقاتمنها 
لى عمود والتي ترمز عشتار، ورمز النجمة الثمانية المشعة المحمولة ع

حدد ورمز رمز اإلله  المتعددة الشعاب  ، وهناك الشوكةلعشتار أيضاً
  .الصاعقة 

على جداريات قصر ماري ) إياهو(أيضاً نرى رمز الحمامة السماوية      
بال يظهر الثور ي، ومن إإلى األسد المجنَّحباإلضافة ) قصر زمري ليم(

  .٢وهو ذو قرون تدلُّ على األلوهية البري برأس إنسان
النخلة بثمرها  ؛ وكانت موتمن ال االنبعاث الفينيق فتُشير إلى أما رموز     

رماده كان هو  من المجنَّح الذي ينبعث الطير لكن. أيضاً إلى وطلعها تُشير
) ٩الشكل(المجنَّح  ويظهر قرص الشمس. بالنسبة لهم األكثر تركُّزاً الرمز

بجناحين يختلفان عن  محموالً) األشعة الثمانية( األلوهية الذي يحمل رمز
  .أو المصري المقابل  اآلشوري الرمز
      تعتلي ظهره التي تظهر وهيلهة عناة اإل رمز ناألسد فقد كا اأم 

إلى الصاعقة  ، باإلضافة)١٠شكلال( واللوتس وتُمسك بيديها نباتي البردي
  .٣لهةواألجنحة والتاج المقرن والجداء واألفعى التي كانت من رموز هذه اإل

                                                
 . ٣٥٢، ص ١٩٩٨ا0دی�ن �� +�ریN ش;�ب ا�;��� ، د(�n : ، 3 +�آ�ری ١
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ن رموز المعتقدات قد تركوا مجموعة م وإذا انتقلنا إلى اآلراميين نجدهم    
 وهو من أهم رموز )١١ الشكل( رمز الصاعقة :ومن أهمها ،الدينية أيضاً

رمزاً  قدميه حيوان الثور يظهر تحت  والذي كان طالقعلى اإل )اإلله حدد(
 الحيواني الهوائي  فقد كان هو الشكل )١٢ الشكل( أما رمز الطير ،له أيضاً
امرأة وجسم  رأس(، والعنقاء ويظهر األسد كرمز عشتاري. اإللهلهذا 
 البعث المستمر ، وهي تُشير إلىاآلرامية) عتر(لهة عبرت عن اإل) طائر
رمز اإلله (هذا باإلضافة إلى الحمامة وقرص الشمس المجنَّح  .للحياة
  . )١٣ الشكل( ١)رمز إله القمر(، والهالل مع قرص الشمس )شمس

  
  الرموز في مصر القديمة . ١,٣

، وكان لكل مدينة آلهتها إلى حد كبير لقد عبد المصريون آلهة متعددة      
ثاً بالعقيدة وتحفُّظاً في كل تشبأظهروا  وقد. الخاصة بها مع معابدها وكهنتها

ميزهم عن جميع األمم القديمة الكبرى وسبب لهم شهرة خاصة بين  العصور
ين بالديانات ليس بسببالمهتم ع دعباداتهم فقط وإنما لتعدغير  أربابهم وتنو

في كل الحقب  -وأسماكاً وزواحف  وطيوراً  لقد عبدوا حيوانات. المسبوق
عديدة أسكنوها ها عبادة قوى الطبيعة الكبرى وكائنات وأضافوا ل –

 والماء والنجوموالسحب والشمس والقمر  ألرضوا السماوات والهواء
ومنذ عصور ما قبل التاريخ  أن كل ظواهر الطبيعة المختلفة هي  لتصورهم

  .  ٢نتاج ألعمال كائنات أخرى في أغلبها غير صديقة لإلنسان

                                                
 .  ٥٨، ص  ٢٠٠٠ا�";�6:ات ا�را(�% ، ?"�ن ، : ا�"�ج:ي  ١
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٤٤ 
 

التطور التاريخي لدى المصريين مماثلة في الكثير  ونالحظ بأن ظروف     
عن  النظر الرافدين، وبغض بالد من وجودها لما كانت عليه لدى شعوب

على أقل العالقات التاريخية المباشرة بينهما في العصور المبكِّرة  ضعف
ل الديانة كان قائماً في المشتركة في أشكا الكثير من األمور ، إال أنتقدير
  . ١كما كانت هناك بالطبع اختالفات محسوسة ،البلدين

  

                
  اإللهة عناة ورموزها :  ) ١٠( الشكل                قرص الشمس المجنح      ) :  ٩(  الشكل  

  

                               
  )اإلله حدد رمز(رمز الطير ) : ١٢( الشكل        رمز الصاعقة المزدوجة        ) :١١( الشكل
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٤٥ 
 

                         
 .رمز إله القمر ) : ١٣( الشكل                                

     بكِّرة في عص معبوداتهملون رموز مثّفقد كان المصريون يما قبل ورالم
على القوارب الممثَّلة  فوق ساريات األعالم التي ظهرت مرسومة التاريخ 

األعالم التي  ، باإلضافة إلى ساريات١"نقّادة"ية لحضارة األواني الفخار على
كل منها رمز أو ر التاريخية والتي كان يكتب فوق اُستخدمت في العصو

وهذا أدى إلى استخدام ، اإلداريةمصر مقاطعة أو إقليم من أقاليم  اسم
الكتابة كعالمة  بدء اختراعهم فيما بعد عند السارية شكل هذه المصريين
  .٢سدعلى المعنى العام لإلله أو المقَليفية للداللة هيروغ
لجأ إلى استخدام  بحق أول فن في التاريخ ويعتبر الفن المصري القديم     

ما أنتجه الفنانون  على كل وتغلب الرمزيةنشاطاته  الرمزية في كل
د مايمكن مالحظته بسهولة عن من أعمال فنية، وهوالمصريون القدماء 

إلى  جدران معابدهم وقبورهم التي تعود الجدارية على  للنقوش مشاهدتنا
، فقد وعهود ما قبل األسرات، وال غرابة في ذلك الحديث  العصر الحجري

التي خرى األ رموزاً للحياة وكذلك األهرامات كانت هذه القبور والمعابد
  . ٣الشغل الشاغل لحياتهم وأفكارهم ومعتقداتهم كانت

                                                
��Sرة �ّ��دة  ١ : ,�� � ���bا� �lّ��دة ? < ا���� W��) �� رة�S1ا� cwر ه�i~ `��6ُاآ

  ).٢٨٣ا�"�جa&�� W، ص : ��� �(ش"��� ا�P�0، و+;�د إ�< ?�P ا������` ا�1:ی� 
  . ٢١، ص ���١٩٩٦ه�ة ، ا�:ی��% ا�"�Pی% ا��:ی"% ، ا: +���� ، ی�رو'�ف  ٢
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التي كان بعضها مماثالً لرموز ثقافات  -الرموز الدينية  هذه أما أهم     
عالمات ه ثمة إال أنّ. تُبشِّر بالحياة والعنقاء التيالحياة  ؛ مثل شجرةُأخرى

 ،رية وحدها مثل العين المقدسةالحضارة المصأخرى كانت قاصرة على 
انتفك -وعمود جِد :  

بعد  وأصبح فيما ،المصريون مخلوق عبده الصقر والذي كان أول -١
وهو . أو التقديس تحتوي على فكرة العبادة لكل الكلمات التيالرمز العام 

  .الذي يمثِّل الشمس ) ملك اآللهة(يرمز لإلله حورس 
  ) .إله منف راعي الحرفيين والبنّائين(رمز اإلله  بتاح : العجل أبيس  -٢
  " .رع"رمز إله الشمس : اللقلق بنّو  -٣
  ."آمون"له ، ورمز اإل"أتّوم"مز إله الشمس الغاربة  ر: الثعبان  -٤
  " .موت"رمز زوجة آمون ) : ُأنثى النسر(الرخمة  -٥
، وكانت رمزاً للسماء  "حتحور"رمز آلهة الحب و المرح : البقرة  -٦
  ."نوت"
  " .شو"رمز الهواء : األسد  -٧
  " .تفنوت"رمز إلهة الرطوبة : اللبوة  -٨
  " .جب"األرض رمز إله : وز اإل -٩
  " .أتّون" رمز إله الشمس : قرص الشمس  -١٠
  . ١" نيث"رمز اآللهة  : وج من السهام الدرع الذي يتقاطع عليه ز -١١
، وقد اعتبرها مصريفي الفكر ال الرموز شيوعاً من أكثر: العين -١٢

، ومن ثُم أصبحت رمزاً للقوة المدمرة المصريون رمزاً لآللهة الكبرى
  . )١٤ الشكل( عشي لألبصار وللنارالم وللضوء
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لى ، وقد مثَّلوه في هيئة ذراعين ممتدتين إوهو وضع العناق: الكا -١٣
الحياة  رمزاً النتقال قوة" الكا"وقد عدت . أعلى تخرجان من قاعدة تخطيطية

  . ) ١٥ الشكل(من األرباب إلى البشر 
١٤- بقاء؛ وهو رمز العودة رمز ديني قديم، وتميمة للحفظ وال: عمود جِد

  . )١٦ الشكل( ، وهو عمود لتثبيت الكون أو رفع السماءإلى الحياة
رمز المصريون أحياناً لظهور الروح العظيمة إلى : زهرة اللوتس -١٥

  . ١الحياة بزهرة اللوتس المائية
 ؛Tعالمة هيروغليفية على شكل حرف : )Ankh`-عنخ( مفتاح الحياة -١٦

  ) . ١٧ الشكل(ي يدها رمزاً للعودة إلى الحياة كانت اآللهة تحمله ف
  

                          
  رمز الكا ) : ١٥(الشكل             )                    وادجت(ين رمز الع) : ١٤(الشكل 

  
  

                                                
  ) .عنخ(مفتاح الحياة ) : ١٧(الشكل            عمود جد                        ) : ١٦( الشكل   
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  الرموز اإلغريقية والرومانية . ١,٤

في ذلك العصر  عنه في البالد األخرىالد اليونان يختلف الدين في ب     
بعد الديانات السماوية  ثُم ة في حضارات الشرق األدنى القديمفي أن الديان

 اليونانية الم اآلخر، أما الديانةفي العذلك كانت  ترتبط بالحساب والثواب 
، وكانت اآللهة أيضاً أساساً بحياة اإلنسان في الدنياالقديمة فإنها كانت ترتبط 

ا األساطير تُشبه اإلنسان رهاكما تُصو حيث تحفل . ١في هيئتها وحياته
ثُم آلهة  اآللهة القديمة بعدد كبير جداً من العقيدة الدينية اإلغريقية

وعدد آخر من اآللهة ) زيوس(رهم كبيبزعامة ة ي عشرتإلثناألوليمبوس ا
  . وأنصاف اآللهة واألبطالالصغرى أو المحلية 

  : وأهم الرموز الدينية في العصر اإلغريقي هي  
  . ، والدرع ر، والصولجان، والصاعقةالنس: )إله الهواء(رموز زيوس  -١
إله الصيد (ن اإلله بوزيدو رمز: اك الثالثحربة الصيد ذات األشو -٢

  .)والبري البحري
وهو  )الموقد واألخت الكبرى لزيوس لهةإ(شعار الربة هستيا : الموقد –٣

  .رمز الحياة العائلية
المقعد ثالثي القوائم، : )إله الفن والموسيقى) (أبولو(رموز أبولون  -٤

  .، والعود والقيثارة والناي
  .، والبومة الدرع  والحربة  والمجن: أثينا  لهةرموز اإل - ٥ 
  . ٢المشعل والقوس والحيوان: )لهة الصيدإ(لهة أرتميس رموز اإل -٦

                                                
١  zوح دروی:") ، >�^P) : %������% وا��رة اا��و(���S1ا� Nری�+ �� %):�)–  Nری�+
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  من حيثالقديمة فإنّنا نجد أنها نشأت  إلى اآللهة الرومانية وإذا انتقلنا     
لت هذه األرواح إلى ، فقد تحوالمبدأ من األرواح الرومانية المنزلية والعامة

الزراعة، الدولة، ، الموت، المياه( سبعة أنواع فيتصنيفها  آلهة يمكن
نشأت  الذيالهيولي  هو اإلله" ياتوس"، وقد كان )، المعنويةالمدينة، الفضاء

 وقد ظهر. األساس إله السماءه في ، ونرى أنّفهو إله البدايات كل اآللهةمنه 
الذي ظهر  جيل جديد هو جيل جوبتر ونبتون ومارس من  ذلك الجيل القديم

وهكذا يغلب الطابع الوظيفي على هذه اآللهة  .اآللهة كلها لبعده أيضاً أجيا
  .ابع السالليأكثر من الط

  : أما أهم رموزهم الدينية فهي    
ذي يعتبر أكبر ؛  ال"يانوس"رمز اإلله :  )Vircaفيركا (المفتاح والعصا  -١

 قبل ظهور جوبتر، ويدلُّ المفتاح على أنه يملك مفتاح روما اآللهة الرومانية
  .ومفتاح الرحيل والعودة 

إله " (ساتيرن"وز اإلله رم: المنجل وسنابل القمح وكوزة الذرة -٢
  .)الزراعة

؛ اإلله جوبتر رموز: )صولجان جوبتر(، والبرق )ل جوبتررسو( النسر -٣
ر شعاراً وقد صار النس. ة الرومانية الذي أصبح ملكاً لهاأب اآلله

  .لإلمبراطورية الرومانية
رموز  :، والصاعقة، واألوزة، والطاووس)Patera(ن الذهبي الصولجا -٤

  .)آلهة النور والزواج(جونو 
  ) . لهة النار والموقد عند الرومانإ" (فستا"رمز : النار المقدسة  -٥
  ) إله الزراعة والحرب(رموز مارس : الذئب والمعول  -٦
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وإله  يبرالت إله نهر( رموز فولكان: والملقط، المطرقة ، والسندان -٧
  ) .المعادن والصواعق و الشمس

رموز : ن، والصولجان الملتف عليه ثعباناةكيس النقود ، واألجنح -٨
  ) .إله التجارة والرسائل(ميركوري 

 والحرب آلهة الصواعق(رمز اآللهة  منيرفا : )طير أثينا(البومة  -٩
  .)والحكمة

وبة إله الخص(رمزا فاونوس : ، وقرن الوفرة عصا الراعي -١٠
  ) .والزراعة

: ، اإلكليلرمز خمرة االرتواء: ، الكأس رمز النصر: غصن النخيل  -١١
يرمز للحركة وعدم : البالدو رمز التقدم ،: ، مقدم السفينة رمز الفوز 

  .  ١رمز السالم: ،  غصن الزيتون الطواف :األجنحة ،الثبات
  
  المسيحيةالرموز . ١,٥

عبر  قد تغلغلتالثقافة الرومانية كانت  إن العديد من الرموز التي سادت   
اإليحاء   في كبيربنصيب  وساهمت الءمتها األولى، حيث المسيحية صور

ترجع إلى كنائس القرن الثالث عشر  الجدارية التي النقوش أما. بمعتقداتها
تتوقف فكرتها على ما نت رموزاً محفورة غامضة الميالدي، فقد تضم

تمثيل األشياء  وتبعاً لتجريد شكله ولبعده عن، يلخِّصه الرمز من أسرار
  . ٢الطبيعية

  : أما عن أهم شارات النصارى وأشهر رموزهم فهي  
                                                

  .و(� �;:  ٢١٣ا�";�6:ات ا��و(���% ، ص : ا�"�ج:ي  ١
 . ٦٣،  ص  ١٩٩٣ا��) و?��� ا��(8 ، ا���ه�ة ، : ?^�% ، (1&)  ٢
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أن  المسيحيون ، فقد اعتادإيمان المسيحيين ورمزرمز المسيح  :السمكة -١
إشارة ومصابيحهم  منازلهم في بيوتهم أو على أثاث يرسموا تلك الصورة

أما . لتعريف بهويتهمالمسيحيين ل بين ت كلمة السرولعلّها كان. همإلى عقيدت
المصطادين في  السمك رمز إلى المؤمنين  بالسيد المسيح فإن عن عالقتها

في مياه المعمودية المتغذين بجسد  والدة جديدة المولودين بحر هذا العالم
  .ودم السمكة الكبيرة أي المسيح 

وهي رمزها في رسمها دد ، و يتحتُعبر عن الروح القدس: الحمامة -٢
 ترمز إلى المسيح فهي، ر ثمار السلة أوعناقيد العنبأو تنق ن النبعمتشرب 

في ظل األغصان توحي بفكرة النفوس  تختبئ، والطيور التي "أنا الكرمة"
  .األمينة التي تجد الحياة والراحة في المسيح 

كان ، ورمز الربيع والجمال وقيامة األجساد والخلود: الطاووس -٣
على صورة خلود النفس  الدالة علىدامى يؤثرون صورته القالمسيحيون 

ذكرهم بعالمة صورة الطاووس من الرموز الخفية التي تُ  ، فكانتالصليب
  .الرب وبخلود النفس

/ حب غريزي دونيتكاثر  ة لكونهرمز العفّ :)phenix(طير العنقاء  -٤
  . ته في الموت، ويجد لذّجنسي

  .١، وهي من أصل وثني كالسيكيت بإزاء سهمرسم: البيضة -٥
بحادثة صلب  الرئيسي للدين المسيحي الذي يذكِّر الرمز :٢الصليب -٦

كل خوف وحذر من الرومان والذي بدأ استعماله ب. المسيح واستشهاده
                                                

+�ریN و��Sرة و?"�ان، –ا�"&�1�% '�ری�  –'�ری� ا��"���% : أ��i'�� ، (�6ي ه�ج�  ١
  .١٢٢، ص  ١٩٩٧د(�3، 

� ی�:أ  +�Pی� - k ا�"&�@ ? < ا� P�k إ] (�w  ا���ن  ا��s()  و�6<  ا�;�ش�   ٢�
  ).٥٠٢+�آ�ریn  ، ا�"�جa&�� W ، ص (ا�"��دي 
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الصليب اليوناني : للصليب منها  ، ويوجد بعدة نماذج وأشكالالوثنيين
)Crux Quadrata (الالتيني  ، والصليبة  المتساويةربعذو األذرع األ
)Crux  Immissa ( من األذرع  قليالًالسفلى أطول  ساقه تكونالذي

) Crux Commissa( � القديس انطون ويعرفالثالثة، وصليب  اُألخرى
، والصليب العشري على )T )Tau "التاء اإلغريقية"شكل حرف على  وهو

، ويعرف  أيضاً  Χرمز  أو) Crux Decussata(شكل عشرة الالتينية 
  . ١بصليب  القديس أندراوس وغيره

ما يناله  بين رمزيته وبين  حيث ربطوا للتجديد يعتبر رمزاً: النسر -٧
عن قوة السيد المسيح  مسيحي بالمعمودية من خالص وتجديد، أو أنّه يعبرال

 ، فهو يرمز للصليب عندما يصورشرور األرضالمخلِّص للمؤمنين من 
  .٢فارداً جناحيه

ا ، أمMonogram((والمونوغرام ) Chrismon(وهناك أيضاً الكريسم      
 XPمن اسم المسيح ف من الحرفين األولين فهو مؤلَّ بالنسبة للكريسم

األخير من األبجدية  Ωو  األول Aدون الحرفين ، مع أو من متداخلين
مونوغرام يتشكَّل من صليب وال. البداية والنهاية يرمزان إلى اليونانية الذين

  . ٣المسيح= Χوالحرف اليوناني+ 
الروحية   انت تُعبر عن السير اإلنجيلية واألفكارك المسيحية إذاً فالرموز    

التي ألغَت جميع اآللهة  ،قة بعقيدة السيد المسيح السماويةوالسامية المتعل
إليمان والتوحيد وا حت تبحث عن معاني الخالص والسالمورا الوثنية

                                                
   . ٣١،  ص  ١٩٧٧م  ، . ا��) ا���^� ، د: (1": ، ';�د (�ه�  ١
٢  :)��، �i�٢٠٠٢ر ا���^�% وا����8^�% ، ا]'.�:ری% ، ا: ��دوس ، ?8ت زآ� 

 .١١٧ص
٣  ��'��iص : أ ، a&�� W١٢٤ا�"�ج .  
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 ةعن حيا وترفُّعها بخلود النفس والنقاء، وبسمو الروح اإلنسانية  العميق
  . دماء المسيح ثمناً له  أبدي؛ ذلك الفردوس الذي كانت إلى فردوسزائلة 

  
  الشعارات اإلسالمية . ١,٦

 قبل الخوض في الحديث عن الشعارات اإلسالمية سنتطرق إلى حياة     
 ، وعن هذا نقول بأنالجزيرة العربية م في شبهلعرب الدينية قبل اإلسالا

كانت ، حيث بين العرب الجاهليين تشاراًمعتقدات الطوطمية كانت أقل ان
، فها هم ه أهل الطوطمكما يقدسه ويعبدوتعبده  العرب تُقدس الحيوان

؛ أو بأسماء بنو أسد، وبنو فهد، وبنو كلب: ماء حيوانات مثل بأس يتسمون
. ١ نباتات مثل حنظلة بأسماء ، أو حتى...وحمامة  وعقاب نسر :طيور مثل

أهل  كان يقصده وعبادته يختلف عما الحيوان غرضهم  في تقديسلكن 
، اآلباء وإكرامهم يرمون بعبادته إلى إجالل، إذ كان أهل الطوطم الطوطم

ة ن حياتها هببأ ، لكن العرب لم تعتقدطم بحياتهم ومماتهمفكانوا مدينين للطو
كما هي ، وال رأوا صلة بينهم وبين الحيوان الطوطمي من هبات إله حيواني

، الحيوان ويعبده لتحصل له البركة ، بل كان العربي يقدسلمتوحشينا عقيدة
  .وشُكراً الستفادته منه على مجرى عادة الرعاة جميعاً

  وبين بين العرب المنتجة وقيام صالت حضارية وقد أدى تطور القوى    
عند هؤالء تَمثَّل في  الديني  الخارجي إلى تطور في مستوى الوعي العالم
 ٢، وظهور الوثنيةالبدائية من دون زوالها ئهائياً الدينية الظاهرات تراجع

                                                
 . ٢٢٢،  ص  ٢٠٠٩+�ریN ا�;�ب ��, اQ'�م ، ���وت ، : lّ��ش ، '��,  ١
٢  %��iوه� : ا��:�? ��iُ %وه� آ�(�ز ����هwf+ن وا0-��م ، و�: ا�iدة ا0و��? kهw) .  
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، وأقواها جذوراً في المجتمع العربي انتشاراً التي غدت أكثر األشكال الدينية
  . ١الجاهلي قبل ظهور اإلسالم

، وإذا عبدوا صنماً ر أن العرب أهل توحيد من فطرتهموومن المشه     
الوثنية  طهم األمم، وذلك بسبب توسدخيالً عندهم الصنمفيغلب أن يكون ذلك 

  .٢، واآلشوريين في العراق، والفينيقيين في الشامالقديمة كالفراعنة في مصر
 عبادة النجوم والكواكب قد برزت وشكلَّت انعكاساً ألوضاع فنجد      

ذي الالعبادة الثالوث ه وقوام هذ, العرب االقتصادية والزراعية والتجارية
فاتُخذ الثور رمزاً للقمر ولعل لذلك عالقة . يمثلّه القمر والشمس والزهرة

ترمز  ، ومن ذلك عد من الحيوانات المقدسة التيلبقرنيه الذين يشبهان الهال
له ويصومون من أجله أياماً  دونكانوا يسج، وجسد عباده صنماً اآللهةإلى 

 في مواضع عدة من" ود"لقمر وتعبد الجاهليون ا. في كل شهر معلومة
، ورمزوا عليه حلَّتان تمثاالً على هيئة رجل وصنعوا له  جزيرة العرب

عند  رموز الحيوانات بين ونجد، ائرة أو كتلة أو هالةللشمس بقرص أو د
 الشمس المقدس، ونجد عبادة الشمسن القدماء الحصان على أنه حيوا العرب

الزهرة   ضاً إللهويرمز أي. السبئيينوفي تدمر وعند في مملكة األنباط 
  .الزهرة بصورة نجمة  بالتاج؛ ورمز العرب

  : وقد كانت األصنام على أشكال مختلفة منها  
على شكل  تمثال " ود"لحرب اكان إله  ذكر أو أنثى؛ فقدإنسان  صورة -

؛ والتي كان صنماً المرأة) ورمز الشتاء كوكب الزهرة( "لعزىوا"، رجل

                                                
  . a٢٣٦ ، ص ا�"�ج��l :&�� Wش  ١
  .٢٧٤،  ص  ١٩٨٠، ���وت ، ٣+�ریN ا�6":�ن اQ'�(� ، ج: زی:ان ، ُج�ج�  ٢
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عند  الخصب إله "هبل" كانوكذلك المقدسة،  الغزال من حيواناتهاو الحمام 
  . أيضاً " سواع"و  وسيد اآللهة العرب

صورة  على" يعوق"، و على صورة أسد" يغوث"فقد كان  ؛صورة حيوان -
  . على صورة نسر " نسر"، و فرس
صخرة مربعة أو " التالّ"لهة الصيف إجماداً ال صورة له؛ فقد كانت  -

  .  ١لهة الموت والقدر فكانت صخرةإ" مناة " ، و صخرة بيضاء منقوشة
    عهد جديد  في  فاتحة  ۖالنبي محمد ا جاء اإلسالم  كانت رسالة ولم

بها  حيث أخرج . صبغت جوانب الحياة كلها بصبغتها ،تاريخ البشرية
مستواه  ، ورفعاهللا تعالى بادةاإلنسان من عبادة األصنام إلى ع ۖنبي ال

إلى عدل  طغيانوال الظلم اإلنساني من المجتمع ، وخلَّصواألخالقي الروحي
من منضبطة  اإلنسانية على أسس ، وقام بتحقيق الوحدةم  وسماحتهاإلسال

  . ٢الحرية والكرامة والمساواة
ألوان  متمثِّلة في  ۖعصر النبي ت منذ عرف المسلمون الشعارا لقد     

ت له وكان" العقاب"راية سوداء اسمها  ۖحيث كان للنبي . ٣األلوية والرايات
كان أبيض اللون  سلَّمه لعمه   ۖلواء عقده النبي  ، وقيل أن أولألوية بيضاء
 ۖ فقد عقدها النبي  راية في اإلسالما أول ، وأم"خذه يا أسد اهللا: "حمزة قائالً
ت ترتديه زوجه عائشة رد أسود كانبعد أن اقتصها من ب" حنين"في غزوة 

  . بنت أبي بكر

                                                
  . ٢٣٧ا�"�جa&�� W ، ص : ��lش  ١
٢  %��� ، kهwم ، د: أ�� ا��'Qرة ا�;�ب ��, ا�S�  . ١٠٥،  ص  ٢٠١٠م ، .+�ریN و
ء ��اء a�0 ُی �ى �.��c ��, ُ'"� ا� �ا. ا�; � وه� دون ا��ای% : ج أ��ی% وأ��ی�ت : ا� �اء  ٣

  ).٤٨، ص  ١٩٩٧ا�"�: �� ا� b% وا0?�م ، ���وت ، (�� ُی��� إ] ?�: ا��1ج% 
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، وأخذوا ۖالنبي اللونين اللذين تبناهما على الخلفاء الراشدون وقد حافظ     
.  ١يكتبون بالحبر األسود على الرايات واأللوية البيضاء كلمات الشهادتين

لذلك كانت رايتهم  بياض شعاراً لهم،ال أما في العهد األموي فقد اتخذوا
طرز عليها اسم الخليفة من جهة، مستطيالً، يشكالً  بيضاء، واتخذت

وتعددت أشكالها  أما األلوية فقد كثرت. والشهادة من الجهة األخرى
، واألبيض شعاراً لها ٢القيسية اتخذتهالذي  وألوانها، وأهمها اللون األحمر

  .  ٣اراً لهاالذي اتخذته اليمانية شع
كانت سوداء  السواد شعاراً  لذا فإن راياتهم قد اتخذوا وبما أن العباسيين    

قتلهم ولذلك في  حزناً على شهدائهم من بني هاشم  ونعياً على بني أمية
 ق أمر الهاشميين وخرج الطالبيون على العباسيينولما افتر. سموا بالمسودة

. لذلك المبيضة وسمواالبيضاء  خذوا الراياتفاتّ كفي ذل إلى مخالفتهمذهبوا 
  . ٤األخضر شعاراً له اللون الذي اتخذ ا في عهد المأمونإلّ

في  طميون فقد اتّخذوا اللون األخضر شعاراً لهم، وقد وجدتوأما الفا     
الجيش تُرفع في  للقادة والوزراء ووحداتهذا العهد رايات كثيرة  

محان ، وهما راللواءان المعروفان بلواءي الحمد أعالها ٥الهامة المناسبات

                                                
  . ٥٤، ص ١٩٦٤ا�1��ة ا�;&.�ی% ?�: ا�;�ب ، د(�3، : ا���:ي ، إ�&�ن  ١
���8 ا�;�ب �� ا��ه �% واQ'�م �&�% إ�< ��} ?��ن، ���&�� ا��"��% : ا���&�%  ٢ :�أ

� (��ز?�ت �� ا���م وا�;�اق و(�P وإ��ی��% وا�0:�} وا��6 ` إ�< ����ن �� وآ��` ����
%s% . ا���ون ا��'^< وا�1:ی�"��%(أ(� ا��أو ا�. � ( �� ی�6"�ن إ�< ا��1^���% ���&���
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أحمر  ١من ديباج بعمنها س كل واحد، في برؤوسهما أهلّة من ذهب صامت
ا الرمح فيفتحان  فيظهر شكليهما يدخل فيه طارة مستديرة، وفي فمه وأصفر

نصر "والرايات األخرى مكتوب عليها . يحمالن فارسين من صبيان الخاص
  .٢"وفتح قريب من اهللا
األخضر  الشعار، منع ولما استقر الحكم لصالح الدين األيوبي في مصر    

اللون األصفركشعار  سالمالذي تبنّاه الفاطميون واستخدم ألول مرة في اإل
نب اللون األسود شعار العباسيين الذين بقيت الخالفة اسمياً ، إلى جالدولته

ان قد اتّخذ النسر شارة له لدين كبأن صالح ا في ساللتهم، ومن الراجح
اللون األصفر في مصر بلة األيوبية احتفظ المماليك الدو وبعد زوال. كفارس

األصفر كان  عظيمة من الحرير راية ، حيث كان لسالطينهمشعاراً لهم
 فقد كانت تختلفالمماليك  أما ألوية. ألقابه وأحياناً السلطان يطرز عليها اسم

اسم  وجهيها على أحد كانت تحمل، حيث لذي عقدت لهف األمير اباختال
   . ٣، وعلى الوجه اآلخر رنك هذا األميراألمير
؛ وقد اختلفوا في أصل عثمانية حمراء عليها صورة الهاللوالراية ال      

، ها من الروم بعد فتح القسطنطينيةهذه الشارة بين أن يكون األتراك اقتبسو
  . ٤م من تركستانأو أنهم جاؤوا بها من بالده

، فإن المآذن من أهم العالمات الدالة على وجود أخرى ومن جهة    
 اإلسالم؛ وقد الهالل أيضاً من رموز، وتُرفع فيهاإلسالم في المكان الذي 

                                                
�&�� () ا��1ی� (n 6f ا��0اع ، وا�:ی��ج آ "% ��ر'�% ُ(;��% () دی�� أو : ا�:ی��ج  ١

cو':ا a6"1�ُ ( �ن ��و(;��ه� �& ،c:(() ا��1ی�  دی���ا�� . �ر، : ی��}، ?�: ا�1" �;)
  ) .١٢٣، ص  �١٩٨٣��وت، 

  .٥٤٢، ص  ٣ا�� ���:ي ،  -�@ ا0?�< ، ج ٢
 . ٥٠٨ا�"�جa&�� W  ، ص : ا���:ي  ٣
  . ١٨٢، ص  ١ا�"�جa&�� W  ، ج : زی:ان  ٤
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 اإلسالمي تصحبه نجمة من خمسة أو ستةأوالً في العصر  ظهر كشعار
مع أن . قفاها ىالساسانية وعل –العملة العربية   وجه قطعة على رؤوس

، والهالل أيضاً لم يكن شعاراً لإلسالم ۖمعروفة في أيام النبي المئذنة لم تكن 
  . في صدر اإلسالم 

المفضل  اللون رمز اإلسالم ولون الجنة، وهو األخضر فهوأما اللون      
المالبس الفخمة وتجليد القرآن الكريم وراية الجيوش  وصحبه نراه في ۖللنبي

  . ١اإلسالمية
جده يتفرد ويتميز بصفات خاصة من وإذا انتقلنا إلى الفن اإلسالمي فإنّنا ن   

فن وسيلة فمنذ البداية لم يكن ال. عرفها تاريخ الفنسائر الفنون الدينية التي 
، فالفنان يسعى مع ذلك ال نستطيع أن نفصله عنه ،مباشرة في خدمة الدين
، ولذلك فإن هيوخاصة منها المعنى اإللوراء األشياء إلى المعاني الكامنة 
، اإلبداع والخلقعن أعماق الحياة وممارسة الكشف هي هدف الفنان الكشف 
وإذا كانت الصيغ الفنية تُعبر بشكل . من اهللا والتَّقرب وهي أيضاً التقوى
الصور تحقق  ، فهذهالمسلم المصور التقوى الذي  يمارسه غير مباشر عن
كرمز لثمرة  تصوير رموز الجنة  مثل لماديةوليست ا يةالحاجة الروح

 فيذُكرت  التي بالنباتاتوتتمثَّل االستعارات . من اهللا التقوى والتقرب
القرآن الكريم كعالمات للجنّة كالنخيل والرمان والتين والعنب والزيتون 

 . والسنابل والزهور 
، فإن ثواب اإليمان لجنة وهيتُعبر عن ا الصيغ النباتيةوإذا كانت      

.  ٢يعبر مباشرة عن الكون تُمثِّل شكالً آخر أكثر تجريداً الصيغ الهندسية

                                                
� ا��(�ز اQ'�(�% ، ���وت ، : ش�, ، (��9  ١  .  ٢٨١، ص  ٢٠٠٠(;
٢ �? ، �&��� n� : ، 3�)% �� ا��) ا�1:ی� ، د�(�'Qا %���" .١٢،  ص ١٩٩٨ا�
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مختلفة باختالف عدد يٍ معانالعربي تحمل في الرقش  فالنجوم التي تُرسم
ف من نصفي بيضة؛ النصف الكون مؤلَّ أن :القديمة العقائد ففي، رؤوسها
 ر شكل نصف، ويتطورضوالنصف األسفل يمثِّل األ يمثِّل السماء األعلى

، ومن تطابق والتوازن والتكامل موهو رمز االنسجا البيضة ليصبح مثلثاً
واألرض  السماء التي تُعبر عن تداخل السداسية الكون تتشكّل النجمةنصفي 
 ةعرفت النجم بهذا المفهوم .الواحد الحياة  والرمز إلى الوجود لتشكيل
 فقد حملت أو خاتم سليمان، أما نجمة داوود والمسلمين لعربسية عند االسدا

 . ١اليهود وهو سيطرة اليهود على العالم مع األيام معنى آخر لدى
السداسية ليصبح نجمة خُماسية  وقد يزيد أو ينقص عدد رؤوس هذه النجمة

؛ ريقيةفي الفلسفة اإلغ لاإلنساني الكام والتي حملت رمز اإلنسان أو الجسم
  . وفي الفلسفة العربية هي تحوير للنجمة السداسية 

من تداخل مربعين  تظهر النجمة الثُمانية المكونةوفي العهود اإلسالمية      
نتشرة في جميع أنحاء وهي الطبيعة قوى اهللا فوق كل قوى والتي تعني أنم 

: الكوني وهيالنظام  تجليات تُعبر عن فهي  أما النجمة السباعية. الوجود
. الفضاء، الزمن، األرض والبشر المادة األصلية،، اهللا، العقل، النفس

هي تتصدر مركز النجمة  تبقى أحياناً محيطة بالنجمة أو وللدائرة التي 

                                                
ی;�6: ا����د ��6ّ�ق ?��Pه� وأ��� ا��;k ا�"�6fر، وی�ى ا����د �� ا��"% ا�&:ا'�% أّن  ١

�� ا�"s � ا0ول ا���(� ر(8ًا � �ج�د ا����دي، أ(� ا�"s � ا����s ا���(� ا�"� �ب ��� 
�eا� ���&�Qا�;�, �� و. ر(8 � �ج�د ا ,s"ُی (�s s"@ ذ�9 ��ن رأس آ, () ا���6ض�

ا��ج�دی) ا����دي وا�;��"�، و�.) ا�;�, ا����دي ه� ا�& �� ا�"��6ق، وا�;�, ا�;��"� 
أ(� ا���?:ة �� ا�"s s�) ����� ُ+"k^� ,sّ ا�"�دة وا�^��% وه.wا ��ن ا�;�, . (n f6 (� �ب

ا�Q&��� آ �R� aًا �b��ب ا�;�, ا�Q&��� ا����دي () ��a أن ی&b6, (�دة و��l% ا��ج�د 
 �����Pا� ,�; � %�&���� cض (&�6ا��fأوا�)n��? ،�&��� : ، 3�)د ،�)�'Qا��) ا

  ).١٠١، ص  ١٩٨٦
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ذين ابتكروا الصفر ال العرب ، وعند المسلمينعند المسيحيين سحري معنى
، في حساب األرقام التوليدي الكبير، للداللة على دورها على شكل دائرة

  . ١فهي ترمز إلى الكون أو إلى اهللا األكبر
هو فوق  ديني ينسجم مع إيمان بإله  رسم إذاً فالرقش العربي هو مجرد   

 له، بل اًعلمي اًمادي اًبكون ال تفسيروالتشبيه، وهو مؤمن  النسبية والتحديد
  .  هو تركيب  روحي مرتبط بمعنى اإلنسان كروح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  . ١٠١ا��) اQ'�(� ، ص : ���&�  ١
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  مفهوم الرنْك في العصر المملوكي ودالالته االجتماعية والعسكرية  ٠ ٢

  : مفهوم الرنْك. ٢,١

، ويعني اللون" رنج"مصطلح فارسي األصل، ويلفظ : )رنوك.ج(١الرنْك    
وقد لعب . فيه يلفظ كافاً وقد عرب هذا المصطلح وأصبح حرف الجيم 

 للتمييز بين الشارات مخدستُوا أساسياًاللون في رسوم هذه الشارات دوراً 
، لذلك نها بوظائف األمراءالخاص م وال سيما، المتشابهة  من حيث الشكل

  .٢على تسميتها بالرنوك حلصطُفقد ا

الشخصي الذي شعارأو العلى الشارة  هذه الكلمة للداللة تمخدستُوقد ا     
من المعاني التي  هنا معنى رنوكال فتُمثِّل. األمير لنفسه أو خذه السلطاناتّ

خذه كل ة أصحابها مثل السبع الذي اتّبماضي األمير وترمز إلى قو تتصل
، ابنه السعيد بركة خان رمزاً لهمامن السلطان الظاهر بيبرس البندقداري و

وكان : "الدهوربدائع الزهور في وقائع  كتابهقول ابن إياس في  بدليل 
كانت هيئة وربما . ٣"لفروسيته وشدة بأسه بعاً، إشارةيصنع  في رنكه س

، مثل جمال الدين الرنك في بعض الحاالت ذات صلة باسم األمير نفسه
يه باسمه عل ووصلنا طبق أبيض اًاسمه طائر الذي يعنيالكرك آقوش والي 

   .رنكه على هيئة الطائر األبيض

                                                
١  ,s) ى�e% أ���ت ]+�" .� �ً����   Emblem, Blazon  ,Heraldry :وُی;�ف ا���9 أ

Arms , Coat of Arms , Armories . ) ���(�'�?% ا�;"�رة : k��p، ?�: ا��
 ).  ٢٠٦اQ'�(�%، ص 

  -   ٢٧، ص  ٣، ع  ١٩٨٢، �
	� ا��ارة  ،" ا����ك اQ'�(�% : " (1"�د ، (�ی&%  ٢
  .   ٤٨، ص  ٢٠٠١أ�":، ?�: ا��ازق أ�": ، ا����ك اQ'�(�% ، ا���ه�ة ، 

(�P �� دو�% : �e�lن ، ا��اه��  -.  ٣٤١، ص١،ق١ا�"P:ر ��&a، ج: ا�) إی�س ٣
  . ٣٢٥، ص  ١٩٦٠ا�""���9 ا��اآ&% ،ا���ه�ة ، 
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    ح أنرجيشغلها التي الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة هيئة ومن الم 
ما ذكره ابن تغرى  يره ومنحه الرنك ويؤكِّد هذه الصلةالشخص حين تأم
أيبك حين  من أن "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"بردي في كتابه 

أي  كان يشغل وظيفة جاشنكير السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب مرُأ
 ، وقد أورد المنهلانأي خو هيئة خونجة رنكاً علىعطي ، وقد ُأذواقه

. ١"ولهذا رنكه صورة خوانجا:"ذه القصة بطريقة أوضح حين قال ه الصافي
، على يد السلطان عند تأميره لرنكويتَّضح من هذا أن األمير كان يمنَح ا

  .  ٢غير أنه في عصر المماليك البرجية تُرِك لألمراء حرية اختيار رنوكهم
تلك  أن" ٣، ماءدتاريخ أبي الف" ء في كتابهويؤكد أيضاً أبو الفدا      

: ير حين قالئف التي يشغلها األمالشارات التي يحملها األمراء تُبين الوظا
الدواة  بها، فعالمة الدوادار يعرفون وكان في أعالمهم عالمات سود"

وعالمة  النفجة* والجمدار المسنية شتداروالط لقوسا والسلحدار

  .٣"مة الجاويشية قُبة ذهبآخور النعل وعالأمير
شعارات على األقل  يقول بأن هناك سبعة) L.A.Mayer(ماير  ا أنإلّ   

  : وهيدون شك اً وظيفية يمكن اعتبارها رموز
  ) .الساقي(شعار حامل الكأس  : الكأس - 
  ) .الجمدار(شعار المسؤول عن ثياب السلطان أو األمير : البقجة  -
  ) .الجوكندار(مسؤول عن لعبة البولو شعار ال: عصوا البولو  -

                                                
١  (&�، ١، ج١٩٦٥ا����ن اQ'�(�% وا����nX ? < ا��iر ا�;���% ، ا���ه�ة ، : ا���ش� ، 

  . ١٧٢ص 
٢ Mayer : Saracenic heraldry ,Oxford , 1933 , p3 .     – 
.             ١٥٦ت ، ص .م، د.�&^��) زری3، د. ، ت ٣:اء، م+�ریN أ�� ا��: أ�� ا��:اء ٣

  .ه� ا���% : ا�^�` ، وا���% : ا�"&��% 
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  ) .الجاشنكير(شعار متذوق الطعام : الطاولة المستديرة  -
  ) .الدوادار(شعار السكرتير ) : المقلمة(الدواة  -
السالح  شعار حامل): والسيف المقوس روربما تتضمن الخنج(السيف-
   .)السالحدار(
  .و شعار حامل السالح ، أ)البندقدار(شعار حامل القوس : س القو -
    مكن أن ننسبها إلى كتابية  وشٌرافقها نقة رنوك أخرى لم تهناك عدي 

  :، مثل وظائف معينة
  ) .العلمدار(العلمين الذي سننسبه إلى حامل العلم  -
  ) . الطبلدار(إلى الطّبال : الطبل والعصوان -
  .إلى أحد أعضاء الفيلق الموسيقي : البوق  -
  ) .البريدي(إلى ساعي البريد : مستدير المقسم إلى ثالثة أقسام الدرع ال -
  .  ١)البشمقدار(إلى حامل الحذاء ) : إذا كان باألصل حذاء( الحذاء -
أن يكون له  كبير أو صغير كل أمير من من عادة: "أما القلقشندي فيقول   

 أو فرنسيسة ونحو ذلك، أو دواة أو بقجة ٢رنك يخصه ما بين هنّاب

، كل أمير بحسب ما يختاره بشطفة واحدة أو شطفتين، بألوان مختلفة

  . ٣"ويؤثره من ذلك
األمير اختيار لقليلة ما ذكرناه سابقاً عن حريةنالحظ في هذه السطور ا     

 لكليحق  ه، وأيضاً بأنّمن قبل السلطان له لرنكه الخاص بعد أن كان يمنح
أو من  الرتب العالية أصحاب سواء كان من السلطانيفي البالط  أمير

                                                
١ Mayer ; Op . cit , p4 .    –  
  . أي آmس  ، وا����&�&% ه� زه�ة ا�3��8 : هّ��ب  ٢
  . ٦٢، ص  ٤ا�� ���:ي ، ا�"P:ر ��&a ، ج  ٣
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ؤلَّفاً ، وقد يكون هذا الرنك مأن يمتلك رنكاً معيناً الصغيرة  أصحاب الرتب
  .و بألوان عديدة ، من قسم واحد أو قسمين

) دروع(دون مناطق تُحيط بها  في بداية األمر تُرسم الرنوك فقد كانت    
مثل رنك البشُيدت للسلطان  أبو المنجا التي على قناطر ر الذي ظهرب

ية أو لوزية ، ثُم أصبحت تُحاط بمناطق دائرالظاهر بيبرس البندقداري
، وإن أو مربعة ، أو تُحدد بمناطق مفصصة أو بيضيةالشكل مدببة من أسفل

والعمائر التي على التحف واستخداماً  كثر شيوعاًأ المستدير كان الشكل
  .   وصلتنا من العصر المملوكي 

، أو قد يقسم الرنك إلى قسمين باشرةشارة تُرسم بداخل الرنك موكانت ال    
وغالباً ما يكون الشطب . ية يسمى كل منها شطباً أو شطفةأو ثالثة أقسام أفق

  . ١األوسط أكبر من الشطبين العلوي والسفلي
دم الحجر ، بل اُستخمادة واحدة في صنع هذه الرنوك هذا ولم تُستخدم    

والفخار لعمائر؛ والمعادن والذهب والفضة على الخزف والجص والرخام وا
، وذلك عن طريق الحفر والنحت على التحف الفنية واألصباغ المختلفة

والنقش واإلضافة والضغط واللصق وغير ذلك من وسائل اإلخراج 
  . ٢المختلفة
وي على ، كما يحتان متعددةوقد يكون الرنك من لون واحد أو ذي ألو     

في العصور  ، يؤكِّد هذا ما ذكره المؤرخونجة للون الواحدأكثر من در
باب النصر  تبييضب قايتباي أمر السلطان ، حيث ذكر ابن إياس أنالوسطى

                                                
 % ا�:ارة  ، ص : (1"�د  ١)٢٩ . 

	� ا����، " ا���9 ا��) ا��:ی� ا�"6:د : " ا���b ، (1": ?�: ا_  ?�: ٢�  ،١٩٨٥ ،

  . ١١٢، ص  ٩٤ع
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بردي أن  ابن تُغري ، وذكرالرنوك الذهب وضرب عليهما  وباب زويلة
األفرم وكان  كما أشار إلى رنك آقوش. كان أبيض وأسودرنك األمير سالر

  . دائرة بيضاء يشقّها مشطب أخضر عليه سيف أحمر على هيئة 
أن السلطان الناصر إلى وأشار الصفدي صاحب تحفة ذوي األلباب      

كذلك ذكر القلقشندي  .انتماء منه إلى الخليفة العباسي محمد جعل رنكه أسود
 ويؤكِّد ألوان. أرض بيضاء أن شعار سلطان اليمن كان وردة حمراء في

نوك والتي تبدو بجالء التحف واآلثار العربية التي ترد عليها الر الرنك أيضاً
الفسيفساء وعلى األواني الخزفية، وعلى  المموه بالميناء وعلى على الزجاج

التحف  ، وعلىبالذهب والفضة ١المكفّتة المعدنية المنسوجات وعلى التحف
  لتأثُّر ألوانه بهعليه وال يوثق  ار فال يعتمدأما الفخّ. الملونة والمذهبة

جية أثناء الزجا تحت الطالءات البعض بالحرارة مما يجعلها تختلط ببعضها
 أو بعبارة ، األلوان من العسير تحديد مناطقيصبح ، وبذلك الشي في الفرن

  .٢التصميم األصلي للرنك يفسد  أخرى
 نت ال تُوضعألوان الرنوك وأشكالها كا ضح لنا أنومن هنا يتَّ       

طريقة ارتجالية بل كانت تسير وفق أسلوب مقنن يخضع لقوانين مدروسة ب
تختلط رنوك األمراء خاص بالدولة حتى البها ديوان أو جهاز  اختص 

ديوان  ، ومن المرجح أن تنظيم الرنوك كان من اختصاصبعضها ببعض
ألمراء والمراسم اإلنشاء الذي كان يقوم أيضاً بوضع ألقاب السالطين وا

ة رنك كل أمير لوجدناه يختلف نا لو درسنا بدقّ، والدليل على ذلك أنّيوانيةالد
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عن اآلخر سواء من حيث الشكل العام أو المضمون أو الترتيب أو األلوان 
  . ١ودرجتها

     ن منها الرنك الواحد لها معناها وداللتها أيضاً فرسم فاأللوان التي يتكو
 عن رسم الكأس باللون يختلف هفإنّحمر أه ؛ فإذا كان لونهو للساقيالكأس 
  .لشخص واآلخر لشخص مغاير، فذلك األزرق
فضة  ويكون(حصر أهم ألوان الرنك في اللون األبيض  ه يمكنناعلى أنّ    

واألحمر  ،)والزجاجالمعدن  على ذهباً يكون(واألصفر  ،)على المعدن
أي  وان الذاتيةفضالً عن األل  والبني واألسود والكريم واألزرق واألخضر

وكل هذه األلوان تظهر في تدرجات . ه يصبح للرنك لون مادة التحفةأنّ
  . تدرجين مختلفين لنفس اللون على نفس الدرع  مختلفة وأحياناً يستخدم

     دية في المدرسة الرشي مثال على ذلك الرنك الموجود على واجهة وخير
 واألوسط من لشطب العلويا أن ، حيث نجدالميدان الفوقاني في دمشق

، ولون بلون أسود أقسام بلون أحمر، والقسم األسفلالرنك المقسم إلى ثالثة 
، وأيضاً رنك قاني باي ٢الموجودة في القسم األوسط هو األبيض الكأس

، ى أرضية حمراء في الشطبة العليامن سيف أزرق عل المركَّب الجركسي
، وقرني الوسطىفي الشطبة  لشفافعلى أرضية من الزجاج ا ودواة بيضاء

بينهما كأس أحمر  خضراء  سروال الفتوة أبيضين على أرضية أو فرعي
في  من مصر بمتحف الفن اإلسالمي كاةعلى مش، وذلك السفلىفي الشطبة 

، )م١٤٤١/  ه٨٤٥( عام حوالي إلى ، وترجع)٣٣٢سجل رقم(القاهرة 
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ء المموهالزجاج  وهي من زرقاء وخضراء وحمراء ، وبألوان ١بالمينا
  . ٢وبيضاء وبها آثار تذهيب

وكان الرنك يثبت على جميع األشياء المنسوبة إلى صاحبه كما يفهم      
ويجعل ذلك دهاناً على أبواب بيوتهم واألماكن  "..:من القلقشندي الذي قال

وغير  والمراكب الغالل، واألمالك المنسوبة إليهم كمطابخ السكر وشون

قماش  ، ثُم علىمقصوص خيولهم من جوخ ملون قماش ذلك، وعلى

، وربما ونحوها٣تُنقش على العبي والبالسات صوف ن خيوطم جمالهم

   ٥." للخيل وغيره ٤والبركصطوانات واألقواس جعلت على السيوف

وبالد  مصر لعمائر المملوكية في كل منوادت دراسة التحف وقد أكّ     
منشآت القاهرة المملوكية نجد أكثر من مئة بناء  ، فمن بينالحقيقة الشام هذه

 بدورها أشبه بصك من صكوك يحمل رنوك أصحابها التي كانت تُعد
ليكه وإلقاء وجرت العادة أنَّه في حالة غَضب السلطان على أحد مما ،الملكية

، كما ر أيضاً بمحو رنكه من فوق عمائره، كان يأمالقبض عليه ومصادرته
 حيث ،الذي آل إليه فوق المبنى يسارع بضرب رنكه جديدكان المالك ال

ه بعد القبض على األمير قوصون نائب يذكر الشجاعي في تاريخه أنّ
، )م ١٣٤٢/ ه٧٤٢(السلطنة بالديار المصرية وسجنه في اإلسكندرية عام 
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لم يعد له وجود في هذا ، وبهذا رنكه من فوق عمائره تَم في الحال محو
  . العالم
     بل شمل   قاصراً على عمائر القاهرة وحدها األمر لم يكن ويبدو أن

، بدليل ما رواه المؤرخ ابن تغرى بردي ببالد الشام أيضاً العمائر السلطانية
عليه بأتابكية العسكر أن عسكن في  نوروز الحافظي نائب الشام بعد أن خُل

لدار السعادة بدمشق كتب ، وأنه قَبَل مغادرته قصر األمير قوصون الساقي
  .  ١إلى القاهرة لترميم القصر وضرب رنكه عليه

على العمائر من قصور ومساجد ومدارس  فالرنوك وضعتْ ذاًإ     
، من المنشآت وخانات وغير ذلك وحمامات وأضرحة وقباب وأسوار وأسبلة

 من الخشب الفنية المصنوعةوالمقتنيات وضعت على التحف   وأيضاً
واألسلحة  واألواني ، وتَحلَّت بها األلبسةوالعاج  والمعادن والخزف والزجاج

منها والتي تحمل   األعداد الكبيرة ح لنا ذلك من تلك، ويتضوالسجاجيد
ها نُقشَت على باإلضافة إلى أنّ. ٢رنوكاً موزعة بكثرة على المتاحف العالمية

  . ألصحابها  العمالت الذهبية والفضية كحق شرف وامتياز
 هذا وتبقى هذه الشارات والرنوك مالزمة ألصحابها حتّى إذا تغيرت      

. انب الوظيفة األولىضاف شارة الوظيفة الثانية إلى ج، فتُوظائفهم بعد ذلك
عادتهم تناسي مراكزهم البسيطة يوم أن كانوا جنوداً ه لم يكن من وذلك ألنّ
، وبهذا يتضح لنا السبب في عدم األياميعتزون بها ويفخرون بتلك بل كانوا 

رى على الرنوك ألن هذه الوظائف ال ينالها األمير ذكر تلك الوظائف الكب
شعاره بترقيه في مناصب وألنّه لم يغير  مارةاإل في مراتبإلّا بالترقية 
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وبذا تكون الرنوك دالّة على الوظائف الكبرى والصغرى على حد . اإلمارة
  . ١تُذكر الوظائف الكبرى على الرنوك أو تصاحبها ، ولو لمسواء
الرابع عشر /هجريالثامن ال الحال على ذلك حتّى نهاية القرن وقد ظلَّ     

بانتهاء العصر  وأهميته قد انتهى مدلوله أن نظام الرنوك إلّا. الميالدي
  الرنك ولعلَّ ،)م ١٥١٧/  ه٩٢٣(وبداية العصر العثماني عام  المملوكي 

ذلك التاريخ هو الرنك الذي عثر عليه على  الذي عثر عليه بعد لوحيدا
ى تركيبة قبر األمير قضا بدري الظاهري الذي أنشأ طريق األهرام والمتوفّ

الفن اإلسالمي في  بمتحف وهو اآلن محفوظ. ٢)م١٥٤٧/ ه٩٥٤(في عام 
  ) . ٣٥٦٨سجل رقم (القاهرة والذي هو عبارة عن رنك الكأس 
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  :الدالالت االجتماعية 

لقد لعبت الرنوك دوراً كبيراً في العصر المملوكي لم تلعبه من قبل لما     
 ألمراءانعكس أثره على حياة ا تميز هذا العصر من رقي ورفاهية وثراء

هة التي عاشها ورجال البالط  الذين تعددت وظائفهم بما يتناسب وحياة األب
  . سالطين المماليك

لنا  التي تكشف اإلسالمية من الدراسات الحيةرنوك هذا وتُعتبر دراسة ال    
 مدى الرفاهية وتُبين لنا, المماليك عصر في ن الحياة االجتماعيةجانباً م

 اء العمائرأثره على بن ذلك العصر الذي انعكس واالنتعاش االقتصادي في
الصيد  تسلية كرياضةالرياضة وألعاب ال وشؤون بالفنون المختلفة واالهتمام

، وقد بلغ اهتمام سالطين والشطرنج) الجولف(ومناقرة الديوك ولعبة البولو 
  . ١بأمر هذه األلعاب أن عينوا لها من األمراء من يشرِف عليها المماليك
عند المماليك   اضات الشهيرةكانت من الري أو الجوكان فلعبة البولو      
دوا أوقات وحفالت لها نظاماً خاصاً وحد وا لها الميادين ووضعوافأنشؤ

، وخصصوا خيول وأدوات كذلك أعدوا لها ما يلزمها من. تُلعب فيها
؛ أي الذي سمى الواحد منهم جوكندارعليها ي يشرفون موظفين من المماليك

وبرأسها خشبة أربعة أذرع  طولها نحو ، وهي عصا مدهونةالجوكان يحمل
 عند وقد اعتاد السالطين. ذراع عن نصف فتنو ة بهمحدود مخروطة

بعض األمراء  من ذهب علىالخروج للعب الكرة أن يفرقوا حوائص 
بخطوط بيضاء و  فيه  الذي يلعبون وكان يقسم الميدان الفسيح. ينالمقدم

عصا  بيد كلٍّ منهم على جانبي الميدان عدد كبير من فُرسان المماليك

                                                
 . ٣٥وص  ٢٨( % ا�:ارة ، ص : (1"�د ١



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٧١ 
 

 جانب اجتذاب ، ويكون اللعب بأن يحاول كلكرة، وفي وسط الميدان طويلة
أن  وجرت العادة. الذي ينجح في ذلك تكون له الغلبة، والكرة إلى جانبه

، وربما وصلت تكاليف هذه في اللعب بعمل وليمة كبيرة المهزوميقوم 
والخيول  لما يذبح فيها من مئات المواشي ئتي ألف درهم نظراًالوليمة إلى م
  . ١ لحلوى والمشروباتا عن والطيور، عدا

شعاراً أو رنكاً على هيئة   وكان الجوكندار إذا نُصب أميراً منح      
اهده على حامل صينية لهذا الرنك نُشوأقدم مثال .  ٢عصوي البولو والكرة

 الذي شغل وظيفة الزردكاش صنعت برسم عز الدين أيدمر ،من البرونز
 ١٢٧٩/  ه ٦٨٩ – ٦٨٧(نصور قالوون الجوكندارية في أيام السلطان الم

ي قراسنقر المنصور عمائر ونُقش كذلك على بعض. )م ١٢٩٠ –
 بالقاهرة  وفي سبيل قسطل المقامات مدرسته الجوكندار، حيث  نشاهده في

وتحف آل ملك  شاهدة  هذا الرنك كذلك على عمائرويمكن م. في حلب
على مشكاة  نجده منقوشاً ث، حي)م ١٣٤٦/ ه ٧٤٧(عام  ىالجوكندار المتوفّ

. فوظة في تشينيليكيوشك في اسطنبولمح من الزجاج المموه بالميناء، كانت
  . وعلى أخرى ضمن مجموعة متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ، وغيرها

     لة التي نالت اهتماماً كبيراًومن األلعاب المت إعجاب وحاز فض
وا يمارسونها مع المقربين إليهم من السالطين واألمراء لعبة الشطرنج، وكان

ه إذا خرج في أسفاره أن نّأ بعضهم وحرص ،ءواُألدبا والعلماء األمراء
إذا  أنّه جرت العادة فقد، خرط الشطرنجبرسم  من العاج يحمل معه كمية 
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بعد ذلك أرباب النوبة وجدد غيره  مرة أخذه  بشطرنج السلطانلعب 
  . السلطان 

أيضاً أن المماليك الذين كانوا يقومون عند بيت السلطان وجرت العادة     
بلعب  بالسهر على حراسته وتقسيم الليل بينهم، كانوا يحرصون على القيام 

 األمر الذي يؤكِّد على أهمية حتّى يصرِفون النوم عن أجفانهم الشطرنج 
قد  عليها  يكون المشرف ، فال شك بأنالتسليةكإحدى وسائل  هذه اللعبة 

  .  ١به ُأسوةً  ببقية موظفي البالط المملوكي رنكاً خاصاً صار له
هذا ويوجد في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة كسرة من آنية من الفخّار      

 إلى مربعات شكل دائرة مقسمةالمطلي من عصر المماليك نُقش عليها 
 ضح من ذلك، ويتَّمنهامربع  رقِّم كل ، وقدواألسود بالتبادلباللونين األبيض 
  . ٢الخاص بلعبة الشطرنج  الشكل أنّه الرنك

، رمي القبق بها سالطين المماليك ومن األلعاب الرياضية التي شغف     
ويعمل  في ميدان اللعب  وتفصيل هذه اللعبة أن تُنصب خشبة عالية 

بالسهام جوف الدائرة لكي  وترمي، وتقف الرماة من خشب بأعالها دائرة
، الرمي  إحكام ، وذلك تمريناً لهم على إلى هدف معين تمر من داخلها
 –القبق اسمها بالتركية –عسلية  شكل قُرعة بدل هذه الدائرة وأحياناً يكون 

ثُم يقوم الالعبون برمي . ويكون في القُرعة طير حمام من ذهب أو فضة
منهم القُرعة  أصاب ظهور الخيل، فمنوهم على الهدف بالنشاب أو السهام 

  . ٣أو أطار الحمام جاز له السبق وأخذ القُرعة المعدنية نفسها
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شكل قرص  سواء على التصويب وكان الرنك ينقش على هيئة هدف    
مستدير أو على هيئة مروحة موضوعة على قاعدة مثلَّثة وفي جزئها 

فن اإلسالمي متحف ال ويمتلك .١العلوي يوجد ثقب يتدلّى منه سهم متحرك
مشكاة زجاجية مموهة باسم األمير سيف الدين ألماس حاجب  القاهرةب

ثالثة رنوك هي عبارة عن رنك  الناصر محمد، وعلى رقبتهاالسلطان 
 ،لم يكن يشير إلى وظيفة بعينها هذا الرنك أنلكن من المرجح . ٢الهدف

لوك أو األمير الذي يجيد من السلطان للمم منحة أو هدية وإنّما كان بمثابة
كان  ه أيضاً، ولعلّعن غيره من األمراءتمييزاً له  ويحرز الهدف التصويب 

  .٣عن هذه اللعبة في البالط السلطاني شعار المسؤول
يحبون الفخامة والعظَمة وكانوا  قد كان المماليكومن جهة أخرى ف     

قامة والرحيل اإل ، سواء فيين على عرض ذلك بأسلوب ال يجارىحريص
فإذا هبط السلطان . وفي دور القضاء وإقامة الوالئم، وفي الحرب والسلْم

، وإذا صلَّى ن يرى فيها ما أِلفَه في القاهرةأ كان يحرص على دمشق
الكبير استوثق بنفسه من أن المقصورة زينت  في الجامع األموي الجمعة

، وأن مظلَّته الصفراء لضروريالحرس اووِضع حولها   على خير ما يمكن
إلى الجامع، وأن السرج إذ يجتاز البلد في موكبه  رأسه كانت تُرفع فوق

، وأن الرنوك لَّا فإنّه يحمل أمامه إذا مشى، وإالمطرز بالذهب كان يستعمل
، وأن العدد المألوف من الطبول ألقابه ونقوشه كانت تُرفع أمامه وعليها

  . ٤كانت تُرافق موكبهوالكوسات 
                                                

١  :"�  . ٨١ا�" % ا��6ریf�% ، ص : أ
٢  �  . ١٢٨، ص  ٢٠٠٦ا����ن ا�;���%  اQ'�(�% ، ا���ه�ة ، : رزق ، ?�-
٣  :"� . ٨١ا�"�جW ا�&��3  ، ص : أ
  . ١٤٣، ص ١٩٦٦د(��P? �� 3 ا�""���9 ، ���وت ، : زی�دة ، ���]  ٤
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من عادة أكابر : "أنّه القلقشندي في كتابه صبح األعشى وقد قال     

حمر المزهر خلف ظهره من الجوخ األ ١أن تُنصب بشتميخ مجالس بيوتهم

األمير وطراز فيه ألقابه يجلس على مقعد  ، برنك ذلكبالجوخ الملون

  . ٢"مسنداً ظهره إلى البشتميخ
     حصلت تطورات في هذا العصر نجد أنَّه هذه الثروة عن مصدر اوأم 

ة عالميثرها في حياتهم أ ة أتاحت للمماليك ثروة ضخمة ظهراقتصادي
، فقد استغلوا األموال التي جمعوها في شراء المماليك الخاصة والعامة
 السلطانية كانت تعجالطباق  ، حتّى أنيهم  في سخاءعل  وتربيتهم واإلنفاق

لمأكوالت ويلبسون أثمن بأعداد كبيرة من المماليك الذين يأكلون أفخر ا
الفخمة  أن يقف الباحث على وصف لقلعة الجبل بقصورها ، ويكفيالمالبس

خرفة بالزجاج وسقوفها المذهبة وطرقها المغطّاة بالرخام الثمين وبيوتها المز
ريفة ضمت الخيول ، وما احتوت عليه من إسطبالت شالقبرصي الملون

الغريبة من   والطيور والحيوانات السلطانية األصيلة وساحات لألغنام
والثراء التي  الترف من مظاهر ذلك إلى غير وغزالن زراف وفيلة

ة من سالطين المماليك استلزمت ، باإلضافة إلى ٣صرف األموال الطائل
األمر بالسالطين  قد بلغ، بل حسب الحاجة صنابير المياه الباردة والساخنة

لكمال "صيفاً وذلك  من جبال الشام لتبريد الماء زمن الحر أن جلبوا الثلج
في البر  قول القلقشندي، فقرروا هجناً تحمله حسب على" اُألبهةالرفاهية و

ولعل  .بالشرابخاناه يحفَظ حيثتحمله في البحر حتّى يصل إلى القلعة  وسفناً

                                                
١  N�"6ا��� :��R% ��6` و(;��ه� ا��؛ () ا���ر'��Rا� n e Wا�"&�: ُی�ض.  
 .  ٦٢، ص  a٤ ، ج ا�"P:ر ��&: ا�� ���:ي  ٢
  . ٢٠٠،  ص  ١٩٨١+�ریN ا�""���9 ، د(�3 ، : زی�6ن ، ?�دل  ٣
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وحفالتهم  المعاصرة عن أفراح السالطين  المراجع في وصفهما أفاضت 
، يكفي لتوضيح بعض األوجه التي كان يصرف فيها سالطين وثرواتهم

  . المماليك أموالهم 
والمجالس وقد ظهرت بوضوح مظاهر الترف هذه في االستقباالت      

كب السلطانية مثل موكب اعلى تسميتها المو حلصطُ، والتي االرسمية
وقد . إلسطبل، وموكب ال والسفراء األجانب، وموكب اإليواناستقبال الرس

في أعظم  د استقبال رسول أجنبي على الظهورعن حرص سلطان المماليك
ويجلس . الحللفي أبهى  ويحيط به األمراء المالبس أفخر مظهر، فيرتدي

اإليوان على هيئة  ، وهو منبر من الرخام بصدرالسلطان على سرير الملك
  .١، إال أنَّه يستند إلى الحائط ومغطّى بالمخمل األخضرامعمنابر الجو

استقبل السلطان قانصوه الغوري في القلعة ) م١٥١٢/ه٩١٨(عام  ففي      
للمفاوضة حول بعض  ياسية أرسلتها جمهورية البندقيةبالقاهرة سفارة س

ستقبال صورة ا ، وقد خَلَّد أحد الرسامين البنادقةنالمسائل التي تهم البلدي
في أول األمر بقاعة المجلس كانت هذه الصورة . لغوري لهاقانصوه ا

باريس على يد  ر فيڤاألعلى بقصر الدوق بالبندقية ثُم نُقلت إلى متحف اللو
مهمة من الفنون الجوانب ال بعضوتُوضح هذه الصورة . روفائيل تريشيت

. اخر العصر المملوكيفي أو والتقاليد االجتماعية في القاهرة والعمارة
، أو شاراتهرسم رنوكه  أيضاً  ويرتبط بالسلطان الغوري في هذه الصورة

الذي يجلس فيه  وقد حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش
، وهو على هيئة دائرة يحفُّ بها إطار مفصص ذو لون أزرق وهي السلطان

 ء وتشتمل على صورة كأسلوسطى صفراا: مقسمة إلى ثالثة مناطق ُأفقية
                                                

 .٢٥٥(�'�?% ا��S1رة ا�;���% اQ'�(ّ�%، ص : ?�ش�ر ١
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والمنطقة  ،قرني البارود أو دواة ويحفُّ بها من الجانبين داخلها رسم مقلمة
سوداء وبها رسم ، والمنطقة السفلى بقجة مربعةالعليا حمراء وبها صورة 

 . ١، وجميع األدوات ملَّونة بألوان مختلفةكأس
لما فرغ األمير : "رربك الدواداري في كتابه كنز الدوقد قال ابن أي      

، كل أمير في، وصور فيه جميع األمراءعلم الدين الشُجاعي اإليوان األشر

 .٢"ورنكه على رأسه
وألوانها المتميزة كانت أحد مظاهر تنوعة إذاً فالرنوك بأشكالها الم     

يك يحملونها في والعظمة التي تغنّى بها سالطين وأمراء الممالالفخامة 
حيث . لرسميةا بها مجالسهم في استقباالتهم ، ويزينونالمختلفةمواكبهم 
من الداخل والخارج  الزينةغارقة في  التي بدت عمائرهم زينت نجدها قد

، ائداً من مثُل وتقاليد معماريةحب المظاهر على ما كان س وطغى. كل نوعب
احب بص خاص أو على األبواب كشعار في الواجهات فنُقشت الرنوك

 .٣المبنى
 وغدت ،األسواق المحلية الصناعات والحرف دورها في هذا وقد لعبت    

وتليها  ،الزجاجية ألوانيأهم مركز إنتاج ل بيبرس دمشق منذ عهد الظاهر
في دمشق وحلب  التحف المعدنية كما بلغت صناعة. في هذه الصناعة حلب

 أصحابها حمل رنوكوالتي ت ٤الناصر محمد بن قالوون في عصر غايتها

                                                
  .٣٥٠، ص  ١(�'�?% ا�;"�رة وا��iر وا����ن ، م: ا���ش�  ١
 .٣٤٥، ص ٨، ج ١٩٧١آ�8 ا�:ر وج�(W ا��bر، ا���ه�ة، : ا�) أی�9 ا�:واداري  ٢
 –��PX�Pe و~�iره� �� '�ری%  -ا�;"�رة ا�;���% اQ'�(�%  :  ا��ی�1وي ، ?�: ا���در ٣

  .١٨٢، ص ١٩٩٩د(�3، 
،  ١٩٩٧+�ریN ?�ب ا���م �� ا�;�P ا�"" �آ�، اQ'.�:ری%، : ا�&�: ، (1"�د ٤
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على الغنى والترف الذي وصل إليه  عددها ، والتي تدلُّ كثرةوشاراتهم
 .المماليك في عصرهم 

  ها كانت متوارثةال نستطيع الجزم بأنّ ناإنّف الرنوك لتوارث أما بالنسبة     
، فهم لم يسمحوا أمراء المماليك عن أبناء ة المعلومات، وذلك لقلّإطالقاً

وا ضمهم إلى زمرتهم لالختالف بين سلكهم ولم يقبل النخراط فيألبنائهم با
، كما أن المماليك لم ليسوا كذلك وأبناؤهم، ق؛ فاألمراء أصلهم رقيالنشأتين

تولية  ، مثل حالة في القليل النادر لّاوراثة العرش إ قاعدة يسيروا على
فكالهما  ،، وفي أسرة قالوونبركة خان بعد والده الظاهر بيبرس  السعيد
عدمن الحاالت الشاذّة اني تبعة طوال عصر سالطين ولم تكن القاعدة الم

 إلّا في حالة األبناء متوارثة لم تكن بأن الرنوك لذلك يمكن القول .المماليك
 ون نشأة حربية ويقتفون آثار آبائهم أو يتمكنون من االحتفاظالذين ينشؤ

أحمد بن بكتُمر،  حالة كل من لكوحسبنا دليالً على ذ. ١بعروش آبائهم
، عن آبائهم رنك الكأس، وحسين بن قوصون الذين ورِثوا بن كتبغا ومحمد

 أما باقي األبناء وهم الغالبية. عملوا كسقاة في البالط المملوكيرغم أنّهم لم ي
الدينية  ، ويعدون للوظائفحربيةغير  هون وجهةفكانوا يوج العظمى

  .ن من حمل رنوك آبائهم وتوارثها بذلك يحرمووالدنيوية و
لكن بعض الباحثين قالوا بأن الرنوك في الشرق كانت وراثية مثلها في      
، )األسد(يد بركة خان شعار أبيه السع غرب استناداً إلى تقليد السلطانال

نصور قالوون، وتوارث أحفاد هذا السلطان أنُّوك لرنك جده الموتوارث 
 كان الرنك أن الذي اعتبر) mayer(، مثل ماير٢نه الناصر محمداب لشعار

                                                
١  (&�  . ١٧٠ا�"�جa&�� W ، ص: 
  . ٢١٧ا����ك اQ'�(�%  ، ص : ?�: ا��ازق  ٢
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بأن  الذي صرح) Karabacek(، والعسكرية الرتبة أبناء حالة في وراثياً
. ذلك  إثبات أنَّه لم يحاولعائلية على الرغم من المسلمين حملوا شعارات 

مثل احدة سرة الوفي األ وراثية اآلخر أنَّها لم تكن زعم البعض على حين
، الرنك ليس وراثياً الذي كان مقتنعاً بأنLe Blazon , p94 ((روجرس 
 (Artinو) Lane-pool(و )Prisse.dۥvennes (و )Lavoix(وأيضاً 
Pasha (١كانوا قد تبنوا نفس الرأي بعدم توارث الرنوك.  

  
 : والنساء الرنوك. ٢,٢,١

إبان هذا  بعض النسوةبرسم  على تحف صنعت لقد ظهرت بعض الرنوك     
، ومن ساء حقٌّ في الوظائف ولم يشغلنها، ومن المعروف أنَّه لم يكن للنالعصر
و  حد قول كل من ماير ، وتفسير ذلك علىيكن لهن الحق في تقليد الرنوك ثُم لم

ة بهنةرايس بأنَّها لم تكن خاصختصبل ربما كانت م ، بآبائهن  أو أزواجهن
تلك الرنوك في البالط  ا يشغلون بعض المناصب الدالّة عليهاالذين كانو
آبائهن أو أزواجهن ومن هنا نرى أن النساء كُن يستعرن أشعرة  .السلطاني

  .٢وينقشنها على ما يشيد لهن من عمائر أو يصنع لهن من تحف

ذا حسنت سيرة الناس إ وجد من الرنوك ما كان يعجب نُضيف إلى هذا أنّه     
، على معاصمهم بالوشم وربما جعلهوأوانيهم  ثيابهمعلى  ، فينقشونهصاحبه فيهم

: األفرم ويشير إلى ذلك ابن تغرى بردي فيقول عند حديثه عن رنك آقوش
" كُن ينقشنه على معاصمهم الظرف حتّى أن النساء الخواطئ وكان في غاية"

واردة على ألسماء سيدات ال المصاحبة الرنوك هذه نُرجح بأن األمر الذي يجعلنا
                                                

١ Mayer ; Op . cit  , p 41 -  
  .١٧٠ا�"�جa&�� W ، ص :  �&)   -    ٢١٨ا����ك اQ'�(�%، ص : ?�: ا��ازق  ٢
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، أو بسيرتهقد تكون نتيجة إلعجابهن بصاحب هذا الرنك  التحف واآلثار العربية
  . ١فعمدن إلى نقش رنكه على متعلقاتهن إعجاباً بسيرته أو تخليداً لذكراه

  : على عدة عمائر وتحف فنية وهن وقد أمكن حصر سبعة أسماء منها 
، )م ١٣٣٢/  ه ٧٣٣(، المتوفاة عام قطلو خاتون ابنة بهادر الجوكندار - ١

السيد أحمد البدوي  زاوية في فناء عثر عليه رقب تركيبة على والتي ورد اسمها
على ثلثي  عصوا البولو برنك يضم ، مصحوباًفي غزة) طُرنطاي سابقاً مدرسة(

والدها بهادر  يخص لرنكإذا كان هذا اتحديد  لكن من الصعب ٢األسفل الرنك
 زوجها، فكالهما أنّه أوهو شعار طُرنطاي مؤسس المدرسة والذي من المحتمل

  .)c- ١٨ الشكل( ٣البولو في نقوشهما بسيد دعيا
في نص تأسيسي من عام ، الذي ورد اسمها سلمى زوجة علي بن التركماني - ٢
القاهرة مصحوباً التركماني ب بمسجد في سبيل ملحق حالياً) م١٣٣٩/ ه٧٤٠(

  .  )D - ١٨ الشكل(بأحد الرموز المعروفة بالتمغا 
طانية من لمؤيدي حاكم حماه، التي ورد اسمها على سلفاطمة ابنة سودون ا - ٣

، مع رنك ظة في متحف فكتوريا والبرت بلندن، محفوالنحاس المطلي بالقصدير
ك األوسط ، وكأس كبير على شطب الرنفي المنطقة العليا بقجةمركَّب من 

 الشكل( يتضمن كأسين صغيرين باإلضافة إلى كأس رابع يشغل أسفل الرنك
١٨ - E( .  
، كان ى طبق من النحاس المطلي بالقصدير، ورد علة النانقحليمة ابن - ٤

ركَّب من بقجة محفوظاً في إحدى المجموعات الخاصة في باريس يزينه رنك م

                                                
 . ٩٨ا�" % ا��6ریf�% ، ص : ?�: ا��ازق  ١
 .             ٢١٨ا����ك اQ'�(�% ، ص : ?�: ا��ازق  ٢
٣ Mayer ; Op . cit , p 41. -          
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خله دواة وعلى جانبيه ب األوسط بدا، وكأس كبير على الشطفي المنطقة العليا
أما والدها فال يمكن . ١الرنك كأس صغير  ، على حين يشغل أسفلقرنا بارود

  . ) F - ١٨ الشكل( ٢التحقق من سيرته في النصوص والمصادر
 ى في، المتوفّالسالحدار عتيقة أسندمر دا هللا،ثخيني ابنة عب - ٥
قبر محفوظة بالمتحف  التي ورد اسمها على تركيبة )م١٣١٠/ه٧١٠(عام

 مستدير الشكل يتضمن في وسطه سيفاً مائالًالوطني في دمشق يزينها رنك 
  .)A- ١٨ الشكل(
، )م١٣٠٩/ ه٧٠٩(ى عام ، المتوف٣ّ، شاد الدواوينفاطمة ابنة سنقر األعسر - ٦

متحف بناكي  من النحاس، محفوظة في سلطانية صغيرة والتي ورد اسمها على
  .)B - ١٨ الشكل(ها حدوة فرس داخل درع مستدير في أثينا يزين

على طست من  األشرف قايتباي ، زوجة السلطانفاطمة ابنة خاصبك - ٧
، يزينه رنك مركَّب يماثل وظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، محفالنحاس

  .)  F-  ١٨الشكل ( ٤الرنك المنقوش على طبق حليمة ابنة نانق
مير سيف الدين كوكباي للست ستيتة ابنة األأما المثال الثامن فهو  - ٨

كز، في التربة ، وزوجة نائب السلطنة بدمشق سيف الدين تنالمنصوري
. )م١٣٢٩/ه٧٣٠(، التي أمرت بإنشائها ودفنت فيها عام الكوكبائية بدمشق

  . ٥، وهو ذاته رنك تنكزرة عن كأس كبير داخل درع مستديروالرنك عبا
  

                                                
١  :"� . ٢١٨ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
٢ Mayer :  Op . cit   , P 41. -   
: ا�� ���:ي(ی.�ن -����� ر���ً� � �زی� ُ(i:16ً� �� ا'�f6ص ا0(�ال : ش�د ا�:واوی)  ٣

  ) . ٢٣، ص  ٤ا�"P:ر ��&a ، ج
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   الدالالت العسكرية

إن الصلة الواضحة التي كانت بين الرتبة العسكرية والرنك توحي بشدة    
ؤكِّد ذلك ما  الرنوك قد اُختُرِعت في األصل إلى أنة، ويألغراض عسكري

في  في سورية واأليوبيين المعركة التي وقعت بين المماليك وصف: يلي
 المعركة لهذهعيان  ، حيث ذكر شاهد)م١٢٥١(العصر المملوكي سنة   بداية
وقال ابن . ١قد تميزت بالرنوك المصرية أن قوات المماليك "ابن واصل"أمام 

رأيت أنا السنجق اليمني و: "العمري في كتابه مسالك األبصار فضل اهللا

، وهو أبيض وفيه ئةجبل عرفات سنة ثمان وثالثين وسبعمفي  وقد رفع

طين اليمن مع بين سال بةعلى اعتبار العالقات الطي ٢"حمر كثيرة وردات
 القرن الحكم بمصر في منتصف زمام منذ تقلُّد هؤالء السالطين المماليك

  .  ٣عشر الميالدي الثالث/ السابع الهجري

ويمكن لنا أن نستنتج من ذلك أن الضباط المماليك في أرض المعركة      
 وعلى هموضعت على أسلحت ليهم بواسطة رنوكهم التيالتعرف إ يتم كان

مشاهدة  يمكن القلقشندي قائمة بأسماء األماكن التيوقد أورد لنا . عضدهم
 : قواس ومعدات الخيل حين قالالرنوك عليها أو األدوات وهي السيوف واأل

 ."وغيره للخيل والبركصطوانات وربما جعلت على السيوف واألقواس.. "
العصر المملوكي  يف السالح المستخدمة أي من قطع لكن لألسف لم يتبقَ

  . المبكِّر

                                                
١  ��bص : ?�: ا� ، a&�� W١٠٩ا�"�ج .  
  . ١٥٩ا�"P:ر ��&a ،  ص : ;"�ي ا�) �S, ا_ ا� ٢
 . ٥٦١،  ص  ���١٩٨١ن اQ'�م ، ���وت ، : �&) ، زآ�  ٣
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على التحف  ناك احتمال قوي بأن تكون الرنوك التي تم تمييزهاوه     
الفنية المملوكية والعمائر التي شُيدت في هذا العصر ليست إلّا تمثيالً للدروع 

راض يبدو متوازناً فيما يتعلّق بالشكل ، وهذا االفتتخدمة في الحربالمس
يأتي على نمط الدرع الذي  لذي كان أقل انتشاراً وهوواالمدبب للدرع 

  . ١استخدمه الصليبيون
وخير دليل على ذلك هو انتشار استعمال األوسمة وشارات الفرسان      

: هذه الشارات ومن. ج عن االحتكاك بالفرسان المسلمينفي أوروبا والذي نت
من عناصر  ، والمفتاحين والتي كانتبق، وزهرة الزنالنسر ذو الرأسين
فقد كان ألمراء المماليك . وشاراتها في تلك الحقبة الفروسية اإلسالمية

كتائب متنوعة قضت في أن تُميز الواحدة عن األخرى بواسطة الشارات 
وقد . واألعالم واألوسمة والطراز تُنقش على التروس) الرنكية(النوعية 

في  ختلفة بشكلها األولي بشاراتها الم ظهرت في أوروبا الجبة العسكرية
إلى أوائل  أما بدء حركة الفروسية في إنكلترا فيرجع. القرن الحادي عشر
س هي كل ما تبقّى ولعل النجمة والهالل واألسد والشم. القرن الثاني عشر
  .من هذه الشارات

وقد أكّد األصل الحربي للرنوك تلك المالحظة التي أبداها آرتين باشا بأن    
د ظهرت على دروع القديمة التي كانت مستعملة في المشرق قالشعارات 

 ، وعندما أصبحت هذه النقوش مظهراً منرؤساء القبائل واألمراء المسلمين
 على   بعد بالطغراء  فيما أو التي عرفت  الشخصية   مظاهر الشارات

  أبواب 
  

                                                
١  ��bص : ?�: ا� ،  a&�� W١٠٩ا�"�ج . 
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  . قالً عن رايس  بعض األمثلة من رنوك النساء ، ن) : ١٨(الشكل                     
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 والرؤساء بدأت هذه الشعارات تظهر على شكل ومداخل دور هؤالء األمراء
  . ١دائري حول حافة الدرقات

والعالم  في أوروبا الحركتين بين هاتين وتشهد على العالقة هذا     
 أي الحلق glues، مثل ٢في لغة الفروسية األلفاظ المستعملةاإلسالمي بعض 
، و ح كما هي مستعملة في شعار األسدن لون فم األسد المفتووربما ُأخذت م

azure )زورديال (و المأخوذة عن لفظة أزرق العربية ermine)قاقوم (
: رسول العلم والمعرفة(وأبو منجل وهو فرو حيوان أميركي، والبجعة، 

حيوان خُرافي : العنقاء(، والجريفين )ر مقدس لدى المصريين القدماءطائ
  . ٣)سر ونصفه أسدنصفه ن
الدروع  الشرقي للرنوك وهو أن استعمالوهناك أمر آخر يؤكِّد األصل      

الثاني  شعار األسرة شاع في الحروب الصليبية في أواخر القرن التي عليها
، وال م١٠٩٦حروب الصليبية األولى سنة لم تُستعمل في ال، ويبدو أنَّهاعشر

الثالثة في الحروب الصليبية  نها تظهرم ،ولك١١٤٧الثانية سنة  في الحرب
ألقاب الفروسية تنتشر في أخذت  ولما. واضحة ال شك فيها م ١١٨٩سنة 

ة مجدية لتمييز الفرسان ، أصبح شعار الدروع وسيلالقرن الثاني عشر
وشرع أهل الفروسية في . بعض عندما يشتبكون في المباريات عنبعضهم 

                                                
١ - Pasha , Yacup Artin : Contribution A L` étude du blazon en 

Orient ,Londres , 1902 , p 55.                                                            
�Rا�:  

Bey,Roger ; Le Blason Chez Les Princes Muslmans de l'Egypt et de 
la Syrie,1975.   

٢  �P�ُ ، (�&1% ، ص : ا��رة ا�;���S1ا� %?�'�)٢٨٠ .  
٣ - LanePool, Stanley; The Art of The Saracens In Egypt , London, 

1886 , P 227.                                                                                
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به على  خاتماً يختمون شعار الدرع القرن الثالث عشر أيضاً يتخذون
تُلبس فوق  نسجاً على الصدار أو السترة التي، وأصبح ينسج األوراق
  .١"سترة الشعار"، ومن هنا ظهر تعبير خاص بذلك وهو قولهم الدرع
 ومن ثُم في في الحروب األيوبية ستُخدمت الرنوك والشعاراتإذاً فقد ا     

إلى أوروبا عن  ، والتي انتقلت بدورهايينالحروب المملوكية مع الصليب
  .ا يدلُّ على األصل الحربي لها، مطريق الفرسان

، وهو العسكرية بالوظائف الخاصة من الرنوك هذا ويعتبر رنك القوس    
وهو  ٢)بندق( ، وهي كلمة تتألَّف من شقين األولالبندقدار يشير إلى وظيفة

ستخدم  في الرماية والحروب، والثاني يعني البندق الملفظ فارسي معرب 
وقد  .٣السلطانصبح الكلمة معناها ممسك البندق خلف ، فتأي ممسك) دار(

 باألمير أيدكين الخاص) قوسين عن وهو عبارة(القوس  وصلنا رنك
البندقداري على بيبرس رئيس فرقة رماة السلطان الظاهر  البندقداري

ه خانقاه ( خاصة به بشارع السيوفية ٤الواجهة الشمالية الغربية من خانقا
التي وجدت على  أقدم الرنوك الوظيفية ، والذي يعتبر من)البندقداري أيدكين

  .  ٥العمائر اإلسالمية في مصر
ف الذي يرمز ومن الرنوك الخاصة أيضاً بالوظائف العسكرية رنك السي    

) سالح(ول منها ألا: ، وهي كلمة مؤلَّفة من مقطعينإلى وظيفة السالحدار
                                                

  .٣٨٨، ص ٥،  م  ١٩٥٠+�ریN ا�;��� ، ا���ه�ة، : ه�(�+) ، ا�&�� ج�ن  ١
�n ����"} أو ُ+��ى ? < ا���ر، و+�ضW : ا���:ق  ٢+ُ �i ) +.�ن آ����:ق�آ6, () ا�^

� ُ+�: (W ا��+� وُ+�(< �:ل ا���,i ، ده"�ن( �� و'| و+� ا���س : ،a&�� Wا�"�ج
  ). ٣٨ص

 % ا�:ارة ، ص : (1"�د  ٣)٣٢ .  
٤  c����f% : ا��آ "% ُ(;��% ?) ا���ر')c�.��e ( z` ا�:راوی�أو � %���Pر��ط ا� >�;"�

 ).٩٣ا�"�جa&�� W ، ص : ده"�ن (ا�wی) ی6";�ن ��w � aآ� وا�;��دة 
  . ٣٦٦، ص  ١(�'�?% ا�;"�رة ، م : ا���ش�  ٥
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 هو الكلمة ، ومعنىفارسي فهو) دار( وهوا الثاني ، أموهي كلمة عربية
السالح خاناه،  ، كما كان يشرف علىالسالح للسلطان أو األمير ممسك

مع  صغار السالحدارية فكانوا يشتركون، أما ويقوم بحراسة السلطان
وكان يطلق على ، دلدار الع جلوسه في حراسة السلطان عند الجمدارية في

وظائف الصغار وكان  السالحدار من وظيفة وكانت .كبيرهم أمير سالح
دها أحياناً بعض األمراء الكبار إلى جانب مهامهم الكبرى أو يشغلونها يتقلّ

  .١لفترة معينة
رنك على هيئة سيف من عصر الملك المظفّر حاجي بسراي  وقد وصلنا    

في ومن حمام بصرى . ٢ق السالح بالقاهرةاألمير منجك السالحدار بسو
سورية وصلنا رنك السيف باسم السيفي منجك األشرفي يرجع إلى مابين 

  . ٣)ه ٧٧٥و  ٧٦٩(عامي 
مل العلم الذي كان ومن الرنوك العسكرية أيضاً رنك العلمدار أو حا     

يتقدم المواكب واالحتفاالت والجيوش أثناء الحروب، ويرمز إليه بشكل 
شعار الطبردار ) الفأس(باإلضافة إلى رنك الطبر  ٤وضع  متدابر ايتين فير

، ورنك ول السلطان عند ركوبه في المواكبكان يحمل الطبر ح الذي
  . الدبوس شعار الجمقدار 

  
  
  

                                                
 % ا�:ارة ، ص : (1"�د  ١)٣٢ .  
 . ٥٩٨، ص  ٢(�'�?% ا�;"�رة ،  م: ا���ش�  ٢
  . ١٠١١، ص  ٣ا����ن اQ'�(�% ،  ج: ا���ش�  ٣
 % ا�:ارة ، ص : (1"�د  ٤)٣٢ . 
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  أنواع وأشكال الرنوك والكتابات المرافقة لها  ٠ ٣

  :أنواع وأشكال الرنوك  . ٣,١

 ةالمنقول الطين واألمراء على اآلثارالخاصة بالسلقد وصلنا من الرنوك     
، كما مدلول بعضها  خمسين رنكاً عرف أوغير المنقولة حتّى اآلن قرابة

الموجودة ) ن حيث المضمونم(صنِّفت الرنوك حسب الرسوم أو الكتابات 
  : عدة أنواع هيعليها في 

  :  الرنوك الشخصية .٣,١,١

 ، وهي غالباً ما تخص والشجاعة وةالق ىمصورة ترمز إل وهي رنوك     
مالسالطين وهي تضم إما رموزاً . ١، يتخذونها شعاراً لهم ورمزاً لقوته
وإن كنا  ، وقد تضم رسوماً لألسماكأو بعض الطيور أو النباتات حيوانية
الدرجة ب أن األخيرة ال صلة لها بفن الرنوك كما يعتقد البعض بل تُمثِّل نعتقد
ها تعني بالتركية اسم التي قيل أنّ ٢البطة ، شأنها شأنعنصراً زخرفياً لىاألو

  . ٣قالوون

  : وأهم هذه الرنوك      
 ة ربما الرتباطهوهو يعد من أشهر الرنوك الشخصي: لسبعا. ٣,١,١,١

البحرية السلطان الظاهر بيبرس البندقداري  المماليك بأشهر سالطين دولة
من  عصره ما يقرب حيث وصلنا من) م ١٢٧٧–١٢٦٠/ه٦٧٦–٦٥٨(

                                                
  . ١٨٦ا�.���6ت ا�;���%   ، ص : (1"�د ١
ه� ر(8 ا���ة ا���ی�ة �� (�P، وإذا �6, ا���?�ن �&�"a �^% �� ا�"&��6;�ت : ا��|  ٢

� �} ذ�9 ری�ض% �k&1، وإ�"� ?"ً� '�1یً� ؛ ��� ی��P6 ا�" 9 ? < ا���ى ا���ی�ة  
- ا0دی�ن–ا��(�ز �� ا��) : '���� ، �� �k (وی&�6;:  +�:ی:ات أ?:اء  اQ(��ا�lری% 

  ) .١٨٦، ص  ١٩٩٢د(�3،  -ا�1��ة
٣   :"�  . ٧٧ا����ك اQ'�(�%، ص : أ
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مصر وبالد  المختلفة التي شُيدت في كل من ثمانين سبعاً نُقشت على عمائره
، وأحدثها على )م ١٢٦١/ ه ٦٥٩( في قلعة من عام قدمها، نجد أ١الشام

  ).م١٢٧٧/  ه ٦٧٦(بوابة زاوية القلندرية بدمشق التي شُيدت قبل عام 
من اليمين إلى اليسار أو  بال إطار زاحفاًهذا الشعار حراً  ما يمثَّل وغالباً    

، وقد ينقش على وق ظهره ورجله اليمنى إلى األمام، رافعاً ذنبه فبالعكس
 على عقد شباك المدرسة الظاهرية هيئة زوجين متقابلين كما هو الحال

١٢٦٣ – ١٢٦٢/  ه ٦٦٢ – ٦٦٠(فيما بين عامي  دتبالقاهرة التي شُي 
نُقشت داخل مناطق مستديرة  ك فقد وصلتنا بعض األمثلة التيومع ذل ،)م

يا من بينها رنك منقوش على باب مصفَّح بالنحاس محفوظ في متحف فكتور
  . ، وآخر بقلعة الشقيف في لبنان والبرت في لندن

  المملوكية من التحف على العديد األخير أيضاً هذا الشكل ويصادفنا     
، ووجد كذلك بالميناء المموه ومن الزجاج ر المطليفخاالمصنوعة من ال

وإن خَلَت هذه التحف من اسم السلطان  ،المملوكية ٢بعض شبابيك القلل على
  . ٣الظاهر بيبرس مما يجعل من الصعب تأكيد نسبتها إليه

وقد اتخذ السلطان بيبرس السبع شعاراً له للداللة على قوته وما قام به      
رنك  ، كما يقال أني في حروبه وصده للخطر الصليبيلمن دور بطو

                                                
١ - Meinecke , Michael;  The Mamluk heraldry ,Notes given in the 

Cairo- Uneversity 1974-1975 ,  P 13 .                                              
�R8ی: ا�" �:  

Meinecke: Zur Mamlukischen Heraldik in Aygpten un Syrien, 1990. 
 Allan,J,W: Mamluk Sultanic.Heraldry and Numismatic,1970.          

ه� أج8اء دا�Xی% ُ+�s` ?�دة ��) �:ن ا�� % ا���fری% و��) ر����6 ��16ل : ش����9 ا�� , ٢
دون +&�ب ا���اء إ�< داe �� �ُ� �ث (� ���� () (�ء، وه� �� ذ�9 أش�a (� +.�ن 

 ). ٧٣ا�"�جa&�� W ، ص : رزق ( ���"�f, ذي ا���sب ا�.s��ة 
٣   :"� . ٧٨ا����ك اQ'�(�%، ص : أ
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بالفارسية  يعني) ببر(منه وهو  بيبرس جاء مطابقاً السمه ألن المقطع األول
لكن بيبرس لم يكن األول الذي استعمل هذا الشعار فقد سبقه إليه . ١فهد

 حاكم بكربن الملك العادل أبي  المظفّر شهاب الدين غازي الملك األيوبي
شعاره على باب  ، وقد ظهر)م ١٢٢١ –١٢١١/ ه ٦١٧– ٦٠٨( أورفا
ان في أورفاحر .  
/  ه ٦٧٨ – ٦٧٦(كما ورث هذا الشعار السلطان السعيد بركة خان      

خذه واتّ. نقوده  علىحيث وجد  الظاهر بيبرس عن أبيه) م ١٢٦٢ – ١٢٦٠
 - ١٤٢٢/  ه٨٤١ – ٨٢٥(فيما بعد الملك األشرف برسباي  أيضاً

  . ٢ظهر على أبنيته ونقوده له حيث  رنكاً )م١٤٣٨
     حدثُكذلك ييشبك من مهدي عندما خرج لحرب شاه  نا ابن إياس بأن
ر  خروج وفي شوال كان: "عندما قال سبع وضع في رنكه صفة ٣سوا

                                                
 % ا�:ارة ، ص :  (1"�د  ١)٣٠ .  
ا���fر p�� ا�"^ � () ا�;��د ا�;���% اQ'�(�% �� ا�"n16 : "ا�;z ، أ�� ا���ج ٢

3�):� ��lا������ت ا���ی� ا���ری�" ا�� �	
 .٥٩، ص ١٠، م ١٩٦٠، �
آ�ن ا0(�� ی��9 أ(��ًا ج �ً� ُ(;�R"ً�، وآ�ن أ- a () ُ(��6ی�ت ا��Rه� ج�"3، وآ�ن  ٣

�9 () (�:ي، وُر��� �� دو�% ا0ش�ف ��ی��6ي واج� `;"6�a ?ّ:ة و��nX  ُی;�ف ���
���) : nا�:واداری% ا�.��ى، وأ(�ی% ا�&�ح، وا��زارة، وا]'�6داری% ا�.��ى، وآ�ش

 nXذ�9 () ا���� ��pا�.��ف، و(:�� ا�"" .% و . �e"�ن وأ�'  ��ا0( (ار ا��' cش� �)ّأ
�.�م ا0'�ة ا�:��bدری% ؛ وه� ��0-, ?���ة ��: ا0(�� '�n ا�:ی) ( 9 أ-�ن  :�� أ

 �+�آ"���% �8�` ��1 ا��0ض�ل () ~'�� ا��'^< ��ارًا () ج�.��e 8ن ���X'% ز?�"�
و�: �."` هcw ا�:و�% (�^�% ا�1:ود ��) ا�:و�6�) ا�"" �آ�% وا�;s"���% . ذو ا��bدر 

�W ("6 .�ت اQ(�رة وآ�ن �: '�^� ش�c '�ار ? < ج"). م١٥٢١ -١٩٣٩/ ه٩٢٨-٧٤٠(
 %�' k � �1� n�وأ? ) ا�;P��ن ? < ا�:و�% ا�"" �آ�% ُ(^���ً� ��'��6ل ا���د ، وز

و�.) �.�(% ا���ه�ة ا�"" �آ�% . و��رب ا�"�Pی�) ���ً� ����ة ) م١٤٦٧/ ه ٨٧٢(
 %�' a�ب ) م١٤٧١/ ه ٨٧٦('��` إ��� > ? k -ُ�6ب، و��? �� a� ? �P6ً� ��یً� ا���ج

 ).    ٢٥ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�) ~ج� (ا���ه�ة  زوی % ��
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، فخرج األمير يشبك من مهدي أمير دوادار كبير ،سوارالعسكر المعين إلى 

عووضع في رب١"نْكه س.  
، إلّا أن كثرة  رسوم السباع وونكما أنَّه يظهر على نقود أسرة بني قال     

 يح  بأنَّه لم يكن دائماً بمثابةعلى العملة المملوكية دفعت البعض إلى الترج
.  ٢والفروسية من عالمات القوة ما كان عالمةرمز شخصي للسلطان بقدر 

، فقد وصلنا رنكاً رموز الرنوك المركّبة وأحياناً يرِد السبع ضمن بعض
الزجاج المموه على تحفة من  مربعة سوداء هيئة سبع على بقجةعلى 

، عليها )١٨٠٣٨ل رقم سج(بالميناء في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة 
 في بالط السلطان شمس الدين الطنبغا رأس نوبة الجمدارية كتابة باسم

وزهم يدمجون رم بيبرس يكون موظفي تمل أنومن المح ٣الظاهر بيبرس
اإلمبراطوري لسيدهم وسلطانهم خالل فترة مع الرمز  الوظيفية الخاصة

  .) ١٩( الشكل ٤حياته
  
  

                                                
  . ٥٩،  ص  ١ا�"P:ر ��&a ، ج : ا�) إی�س  ١
٢  :"�  . ٧٨ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
  . ٥٥٠، ص  ٢ا����ن اQ'�(�% ، ج: ا���ش�  ٣
٤ -  Meinecke ; Op . cit , p 13 .   
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  رنك السبع) : ١٩ الشكل(                                           
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  : النسر .٣,١,١,٢

 المنسوبة ثار والتحف العربيةاآل وروداً على يعتبر من أكثر الرموز     
رة الخاصة بالسالطين والتي ، وهو من الرنوك المصوإلى العصر المملوكي

إلى اليمين أو إلى اليسار  ملتفتة وقد مثِّل إما برأس واحدة. ١ترمز إلى القوة
 هيئة طائر ، أو على٢سين متدابرينأمواجهة، أو بر في وضع جناحيهناشراً 

  .٣ ران في وضع جانبي وقد نشر أحد جناحيهقد استعد للطي

  لكن الدراسات ،ين األيوبيبصالح الدد أن شعار النسر يتعلق قَكان يعتَ     
هذه النظرية واعتبرته شعاراً شخصياً للسلطان الناصر  أالحديثة أثبتت خط

صغيرين  انقطاعين حكم مدة تُقارب نصف قرن معمحمد بن قالوون الذي 
 – ١٢٩٩/ ه  ٧٠٨ – ٦٩٨(، )م١٢٩٤– ١٢٩٣/ ه  ٦٩٤ - ٦٩٣(

 ه نُقش علىبدليل أنّ) م ١٣٤١ – ١٣١٠/ ه  ٧٤١ –٧٠٩(، )م ١٣٠٩
أو  إلى اليمين في وضع مواجهة باسطاً جناحيه وملتفتاً عملة هذا السلطان

ضرب  من برأسين على بعض العمالت النحاسية ، كما ورد أيضاًإلى اليسار
، الناصر محمديحمل اسم   مخطوط  فاتحة وظهر أيضاً على ،دمشق

                                                
 % ا�:ارة ، ص : (1"�د  ١)٣٠ . 
� ر(8 اQ?�ء : ر(8 ا��&� ٢i ،%���)ری% ا��و�lا��)Qو�: آ�ن ش;�ر ا ،��ا��و

اQ(��ا�lری% ا����8^�%، و���pً� (� ُ(�s, �� ا��) ا�"&��1 ُی1�| ا�"&�@ �� ا����%، 
� ��) ا0ر�;%�Qا :�أ(� ا��&� ذو ا��أ'�) � a دور ر'��� . و?�:wX ی.�ن  ر(8 ی���� أ
� إ���ء هwا ا�+ �i ،�s1ا� �:ور �� ا��) ا�&�'��� ��, أن ی:e, �� وآ�ن ش;�ر إ�a ا�1

 %�)�'Q% وا0ش.�ل ا��8^�ا0ش.�ل ا��)���، و�: آ�ن ا0+�اك ی&6;" �ن هwا )ا��) ا�& 
ا��;�ر ?�:(� آ���ا �� (���b�� ور�"� آ�ن  ُی"s, ا�" .�% ا�"8دوج%، وج�ى +��� ا��&� ذا 

�(��% ا�"�:'%، وُأ?�: ا��أ'�) �� ا���ن ا��f(} ?�� �� أ' 1%  اQ(��ا�lری%  ا�
أcwe �� اQ(��ا�lری% ا��"&�وی% ا����bری%، وآ�ن ی;�� أن اQ(��ا�lری% آ��` +"6: إ�< 

:�و��"� �;: ا?6ُِ"َ: آ�;�ر () ��, اQ(��ا�lری% ا��و'�% . ا���ق وا��bب �� ~ن وا
  ) .١٧٧ا�"�جa&�� W ، ص :  '����(
٣  :"� . ٨١ا����ك اQ'�(�%، ص : أ
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، ويسجل انتصاره على القائد رادمحفوظ في المتحف اآلسيوي في ليننغ
أسود  حيث يمثِّل نسراً) م ١٣٠٣/ ه  ٧٠٢(المغولي قطلوشاه في سنة 

هذه  عنوان يلتفت نحو اليسار ونجد أن ناشراً جناحيه ورأسه متوج
/ الزاهر/ الروض) ١: "(سام حول النسر ب في ثمانية أقالمخطوطة قد كُت

  " .عز نصره/ الناصر/ الملك) ٣(السلطان/ موالنا) ٢(من سيرة 
وهناك أيضاً لوحة حجرية في قلعة الجبل بالقاهرة تعلو الجدار المجاور     

نسراً باسطاً جناحيه في وضع  ، مثِّل عليهاالغربي منها لباب السر في القسم
زخرفية  ، على حين نُقش ذيله بطريقةلياً مهشم الرأسهة، وقد بدا حامواج
وكان يعتقد أنه  ،سداسية الشحماتعلى هيئة مروحة نخيلية  ظهر بحيث

، كما نُسب إلى )م١١٧٦ ه٥٧٢(شعار صالح الدين مشيد القلعة في سنة 
العثور على  ه تمإلّا أن. ء بهاء الدين قراقوش الذي أشرف على أعمال البنا

، يشير إلى قيام السلطان الناصر ريخي يشغل الجدار الغربي للقلعةص تأن
النقشين  رنا بأن كالولو تذكَّ، ١)م١٣١٣/ه ٧١٣( محمد بإنشاء برج في عام
 جدار القلعة الحالي ، وإنما يشغالن  في الوقت  ال يحتالن مكانهما الصحيح

يده في زمن محمد ُأعيد تشيباب السر كما أشرنا من قبل والذي المجاور ل
ان قد سقط عند الجدران األمر الذي يدفع إلى االعتقاد بأن النسر ك ،*علي
وفُقبين األطالل د، ثر عليه بعد ذلك وتمع تثبيته في موضعه الحالي في  ثُم

  . ٢)م١٨٢٥ – ١٨٢٤/ ه  ١٢٤٠(محمد علي في عام عصر

                                                
١ Mienecke ; Op . cit , p 21. - 
٢  :"�  . ٨٥ا����ك اQ'�(�%، ص : أ

 *�	�� (�e �Pل :  ���� .�ُ(;��ً� () ��, ) م١٨٤٨-١٨٠٥/ه١٢٦٤-١٢٢٠(+��< 
 %sا�1:ی �P"� ����1، وُی;��6 ا�"�'} ا� ���6آ� %���"s;ا� %��fا�.  
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، ذي حقلين رعدرع ذي حقل واحد أو في د هذا ويظهر النسر في     
لكنه . م يظهر مشتركاً مع أي حيوان آخر، ولدون درعيظهر من وأحياناً 
، ١أو الكأس أو البقجة كالسيفبعض األحيان مع رمز الوظائف   صور في

على مبخرة  اليسار هيئة بقجة تحت نسر ينظر إلى على رنكفقد وصل إلينا 
في ) م ١٣٤١/ه  ٧٤١(حوالي عام  إلى من مصر ترجع من النحاس

بهادر الحموي رأس نوبة سيف الدين  ي بفلورنسا باسمالمتحف األهل
  .٢الجمدارية في بالط السلطان الناصر محمد

ومن المرجح أن يكون مماليك السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون      
أو إما مفرداً  برسمهم على التحف المصنوعة قاموا بإثبات شعار أستاذهم

في بالط هذا  كانوا يشغلونهاالدالّة على الوظائف التي موزهم ر بصحبة
 ،بالفضةالمكفّت  اسالنح من كرويةمبخرة  التحف هذه ومن أقدم. نالسلطا

 بدر في لندن صنعت برسم األمير محفوظة حالياً في المتحف البريطاني
أسين عليها نسر بر نُقش، )م١٢٩٨/ ه٦٩٧(المتوفّى في عام  الدين بيسري

، ال عالقة له برنك زخرفياً بحتاًعنصراً  ، رأت فيه أسين أتيلمتدابرين
 ٣، مخالفة بذلك كل من ماير وعبد العزيز مرزوقى اإلطالقالنسر عل

  .)٢٠( الشكل
  
  
  

                                                
١ Mayer ; Op . cit , p 9    -  
  . ٥٥٠، ص ٢ا����ن اQ'�(�%  ، ج: ا���ش�  ٢
٣  :"� . ٨١ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  :)Fleur-de-lis( )زهرة اللوتس أو الفرنسيسة(زهرة الزنبق . ٣,١,١,٣

والعمائر  على التحفت بكثرة التي مثِّل الرنوك الشخصية تُعد من     
مثِّلت بأشكال  ، حيثخرىمع رموز ُأ أو مركّبة المملوكية سواء مفردة

. يقاتها ونهاياتها العليا والسفلىمن حيث تكوينها وشكل ور ومتعددة مختلفة 
على  جدتفقد و. ١منذ عهد قديموهي من الرموز التي عرفت في الشرق 

لثالث والمكتشف في بيسان في سمارا ختم إسطواني مصري لرمسيس ا
كما اتخذها نور . وأيضاً على كسر من فخار الفسطاط كزخرفة جدارية

التي بنيت في دمشق  الدين زنكي شعاراً له فقد وجدت على محراب مدرسته
عمودين بالمسجد  وعلى) م١١٧٣ –١١٥٤/ه٥٦٩ -٥٤٩(بين عامي 

 وبي في بيمارستانه في دمشقوعلى رخام اإليوان الجن ،٢في حمص الجامع
 أوراق ثالث زهرة ذي بشكل ، وهي هنا)م ١١٥٤/ ه  ٥٤٩(المشيد عام 

 قالوون المنصور نسبتها إلى السلطان حاول لكن البعض. دائرة ضمن
 اإلصالحات هذا السلطان ببعض قيام بدليل )م١٢٩٠–١٢٧٩/ه٦٨٩–٦٧٨(

الرنك على بعض  ، وبدليل ظهور هذانور الدين زنكي في بيمارستان
فترة قالوون مثل ضريح في مقبرة المقامات  في سورية تُؤرخ من المنشآت

في باب الفرج   معاد استعمالهما ، ومنحوتتان)م ١٢٨٥(بحدود عام  حلب في
 ٧٩٩ – ٧٩٧(رقوق عام ب الظاهر قبل السلطان منجدد  ، والذيفي دمشق

 اسماعيل يح أحمد بنفي ضراستعمالهما   ، ولوحين معاد)م ١٣٩٦/ ه 

                                                
وا�3��8 ر(8 ا����ض ا����  وا�^��رة، وآ�ن ر(8 .  ٨٢ا�" % ، ص : ?�: ا��ازق  ١

ا'�اX��P? �� , ا�;�: ا��:ی�؛ وآ�ن ُی"s, �� ا�.��X} ا�"&�1�% ا0و�< آ�(8 � "&�@، 
ا�"�جa&�� W، : '����(�&� و�� ���&� آ�ن ا�3��8 ر(8 ا�" .�% و��� ا�3��8 ش;�ر � �ر

  ).٣٠٤ص 
٢ Mayer ; Op . cit , p 22      -  
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. ١ في حمص على حد قول ماينكه) م١٤٣٧/ه ٨٤١عام توفي في (الكُجكي 
ر المنصور لكن أحمد عبد الرازق يقول بأن هذا الرمز لم يرد على عمائ

 مصادر التاريخية التي أشارت إلى، ولم تذكره العلى نقوده قالوون وال حتّى
فقد روى المقريزي في أحداث ، دون تحديد رمزه وجود رنك لهذا السلطان

السلطان في الليل  يلطخون رنك صاروا"أن العامة  ) م١٢٧٩/ه ٦٧٨(عام 
، "في الليل ويبلغه فعلهم برنكه، فيتغافل عنهم وهو يسمع  صياحهم بالقذر

كما ذكر المؤرخ ابن تغرى بردي نقالً عن الصفدي أن أنّوك ابن السلطان 
، دون أن يشير بدوره إلى هذا المنصور ورث رنك جده الناصر محمد قد 

  .الرنك 

وجدت زهرة الزنبق أيضاً على نقود خمسة من سالطين بيت قالوون      
وعلى ، لشحمات على بعض نقود الناصر محمدإذ وردت الزهرة ثالثية ا

 نقود المنصور شعبان، وعلى، وعلى نقود األشرف نقود المظفَّر حاجي
كما وردت نفس الزهرة على نقود كل  ،حاجي  الصالحنقود  علي، وعلى 

  .     ٢من الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج
، فعلى دائماً في الحقول السفلى وك المركّبةفي الرنونجد زهرة الزنبق     

في : ثة أقسامثالمئذنة جامع كاتب الوالية بغزة رنك مؤلَّف من درع ذي 
السفلى زهرة الزنبق باسم إينال ، وفي الوسطى كأس ، وفيالعليا رسم دواة

، وعلى )م ١٤٣٢/ ه  ٨٣٥(ة بغزة من عام العالئي نائب السلطنة الشريف
) M.H.Marcopoli(ماركوبولي  مجموعة سلطانية نحاس في حلب في

مؤلَّف من ثالثة أقسام  ، والرنكالمقام الشريف دوادار ني بك أميرباسم تا
                                                

١ Mienecke ; Op . cit, P 30 .  – 
٢   :"�  . ٨٧ا����ك ، ص : أ
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، والسفلى بها دواة بين فرعي سروال سطى كأس، والوأفقية؛ في العليا بقجة
  . ١زهرة زنبق

وفي الواقع يبدو أن زهرة الزنبق هذه كانت رنكاً شخصياً مجرداً ال      
  يعني وال يرمز إلى شيء بعينه يتخذه كل السالطين واألمراء على حد سواء

  ) .٢١(الشكل 
  ) Rosette(   :الوريدة . ٣,١,١,٤

رنوك الشخصية التي وردت بكثرة على العمائر تُعد الوريدة من ال    
 .مع رموز أخرى أو مركّبة والتحف المملوكية حيث نُقشت عليها إما مفردة

 نجدها ذات ثمانية   األحيانبعض   ، وفيوهي تتألّف غالباً من ست وريقات
أسرة بني رسول باليمن فقد اتخذوا من الوريدة ذات الخمس أما  ،وريقات

  .٢اراً لهموريقات شع

على التحف المصنوعة في والحق أن استمرار استخدام هذا الرنك     
الخامس /منتصف القرن التاسع الهجري القاهرة ألسرة بني رسول حتّى

من  الحاكمة لرنك بعض اُألسر  قوياً على احتكار، يعد دليالًعشر الميالدي
وريدة ذات الست رها الأسرة بني قالوون التي اتّخذت بدو الرنوك كما فعلت
حيث نُقش على العديد من التحف المنسوبة إلى سالطين  بتالت شعاراً لها

الزجاج المموه بالميناء، محفوظة في  ، من بينها مشكاة األسرة وأمرائها هذه

                                                
 .   ٢٢٠، ص  ١ج  / ١٢٤٨، ص ٣ا����ن اQ'�(�%  ، ج : ا���ش�  ١
٢   Mayer ; Op . cit , P24.  . �)�? (�� ("�ر'�ل ا� ��� �.�ه  ٨٥٨-٦٢٦(

� ا0���ن ? < و��ق و�� ?���ت l��% (W ا�&�l�) ) م١٤٥٤-١٢٢٩/R;) �� وآ���ا ،
  .ا�""���9
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الفن اإلسالمي بالقاهرة تُنسب إلى السلطان الناصر محمد بن  متحف
  . ١قالوون
غايته  والموظفين الكبار كانت من قبل األمراءوريدة هذا وإن استعمال ال    

 ضريحمثال على ذلك هو  ، وأكبرالرمز لهذا هو األهمية اإلمبراطورية
  بهادر

                                                
١  :"�  . ٨٩ا����ك  ، ص :  أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٩٩ 
 

  
  رنك النسر ) : ٢٠( الشكل                                      
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، حيث يظهر فيه العديد في دمشق) م١٣٢١/ه ٧٢١(في عام المشيد آص 
وأيضاً هناك وريدة . ع التي تحوي وريدات ذات ست بتالتمن الدرو

مشابهة وجدت على سلطانية نحاسية لنفس األمير في متحف الفن اإلسالمي 
وأيضاً نجدها مترافقة مع رمز وظيفي هو الكأس في رنك األمير   ١بالقاهرة

نه محمد بن قالوون ن خاصكية السلطان كان م( غابيبالملك الصالح  ، وعي 
مع كتابة على سبيل في حلب ) م١٣٥١/ ه٧٥٢(حلب في عام  صالح نائب

  . ٢)م١٣٥٣/ه٧٥٣(أثرية بتاريخ 
، إذ نجدها سالطين المماليك وظهرت الوريدة كذلك على بعض نقود      

، وعلى كالسلطان الناصر محمد بن قالوونعلى نقود سالطين بني قالوون 
، وعلى الشرف شعبان النحاسيةعلى نقود انقود ابنه الصالح اسماعيل، و

  ) .٢٢(الشكل .  ٣نقود المنصور محمد والصالح حاجي
  
  

                                                
١ Mienecke ; Op . cit , P 34. –  
وآ�ن ا���9 ?��رة ?) آmس ��) زه�+�) .  ١٠٩٩، ص  ٣ا����ن اQ'�(�% ، ج: ا���ش�  ٢

 .ذوا+� '�P� %6ص 
٣  :"� . ٨٩، ص  ا����ك  : أ
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  .رنك زهرة الزنبق ) : ٢١( الشكل
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  رنك الوريدة) : ٢٢( شكلال
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  :  رنوك الوظائف .٣,١,٢

ي كان يشغلها الت أو الرموز الدالّة على الوظائف ويقصد بها العالمات     
  ومتنوعة أشار إلى في البالط السلطاني وهي كثيرة كبعض أمراء الممالي

، وابن ، والقلقشندي في موسوعتهتاريخهها المؤرخ أبو الفداء في بعض
 العديد من هذه الرموز الدالّة إلىفي منهله، وقد أمكن التعرف تغرى بردي 
، وإن ظلَّ البعض اآلخر يكتنفه الغموض ويصعب تفسيره في على الوظائف

  . ١الحاليالوقت 

ورنوك ) ٣٠( شكلال رنوك بسيطة: ه الرموز إلى نوعينوتنقسم هذ     
  .مركَّبة

ط القسم األوس ىوهي تضم رمزاً أو أكثر عل: الرنوك البسيطة .٣,١,٢,١
، إذا لم مباشرة فيها الرنك، أو على الرنك التي يرسم) الشطب(من الدائرة 

، وعادة لة فيهامثَّعلى الوظائف الم ، وتدلُّ مثل هذه الرنوكهذا الشطب يوجد
السلطاني، وأكثر  في البالط ٢يشغلها الخاصكية صغيرة الوظائف هذه تكون

وهذه الرموز .  ٣البحريةفي عصر المماليك   البسيطة الرنوك ماعرفت
  :هي

                                                
١  :"� . ٩٣ا����ك ،  ص : أ
٢ %�.-�fآ� : ا�� ") �؛ ��ع () ا�""���9 ا�& ^���% ی�6fره�  ا�& ^�ن )�e-.�.ج(��

��'a ا��fص، وج;,  �� �� ;() ا�""���9 ا0ج�ب ا�wی) دe �ا �� �b- a6):eرًا وی
apو��ا a+ا� e ون ? < ا�& ^�ن �� أو��ت�S1ی ���0 ��� �ً-�e �'Qا اwده"�ن( ه :

  ) .٦٦ا�"�جa&�� W، ص 
٣  :"1) ، >�^P)" :9���""ا� �P? �� ا��س���،" ا����ك �	
،  ٤٠٠، ع  ١٩٤١،  �

  . ٢٧٠ص 
  .  ٣٢ا�"�جa&�� W ، ص : �e�lن  -  
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و ما عرف باسم وظيفة الساقي أ يرمز إلى: الكأس .٣,١,٢,١,١
 ماء شرب منوهو ما ي) شراب(ن مقطعين بة مركَّكلمة م، وهي )الشربدار(

أو حامل  ممسك ها تعني؛ أي أنّومعناه ممسك) دار(أو سوائل، والثاني 
على سقاية الشراب بل كانت  تقتصر الساقي وظيفة ولم تكن. الشراب 
الوظيفة  صاحب هذه، وربما سمي وتقطيع اللحم ١أيضاً مد السماط تتضمن
ُأضيف  ي بداية األمر بسقاية المشروب، ثُمص فتختألنها كانت  بالساقي

 المهام األخرى وهي من الوظائف الخطيرة والهامة إليها بعد ذلك بعض
 ساقي وقد عرف. للسلطاندس السم  نظراً ألن الساقي كان في إمكانه

على السقاة ديوان  وكان يشرفالشريف  باسم ساقي الخاص السلطان
  .٢خاص
التي وصلتنا من  انتشاراً على التحف رنك من أكثر الرنوكيعتبر هذا ال     

صنع ، ولعل هذه الكثرة مرجعها عناية الصناع بوضعه على ما يهذا العصر
يبنى لهم من عمائر، وربما ترجع أيضاً إلى كثرة من أدوات وما  ألصحابه

  .٣غيرهم من ذوي الوظائف األخرىكثرة تفوق  عدد السقاة من الخاصكية
من المرجح أيضاً أن ابن الساقي كان يرث أحياناً عند تأميره رنك و     

 ، ومن أمثلة ذلك أحمد بن بكتمربيه، ولو لم يكن هو نفسه ساقياًالكأس عن أ
ومحمد بن كتبغا وحسين بن قوصون الذين كانت رنوكهم على هيئة كأس 

                                                
(� ُی�&| ? < ا0رض ��ضW اl0;"% وج �س ا�آ �)، وُی^ 3 أ����ً� ? < : ا�&"�ط  ١

  ) . ��٩٢&a ، ص  ا�"�جW: ده"�ن (ا�"�X:ة ا�& ^���% 
 % ا�:ارة ،  ص : (1"�د  ٢)٣١ .  
٣  :"� . ٧١ا�" % ا��6ریf�% ، ص : أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١٠٥ 
 

 قاة إلّا أنهم كانوا يشغلون آباءعلى الرغم من أنّهم هم أنفسهم لم يكونوا س
  . ١، وكانت رنوكهم على هيئة كأسهذه الوظيفة

أو  تُحيط به إما مفرداً بال منطقة وقد نُقش الكأس بأشكال متنوعة     
بأكمله، أو  الكأس الدرع يمأل فيها مستديرة الشكل، أو داخل منطقة تحدده
كما . تينين أفقيثلثي المنطقة السفلى في حالة تقسيم الرنك إلى منطقت يشغل

 ، حيث نجدهمناطق أفقية أيضاً داخل درع مقسم إلى ثالث يصادفنا الكأس
، حيث مناطق أفقية داخل درع مقسم إلى ثالثفي  المنطقة السفلى يشغل

نجده يشغل المنطقة السفلى في بعض األحيان أو المنطقة الوسطى أو 
  . ٢الشطب في كثير من األحيان

رنك الكأس شعار آخر قد يكون على هيئة  إلىوكان يضاف أحياناً     
رنك طُقز  ذلك ، ومن أمثلةمعينة واضحة حيوان أو تمغات ليس لها داللة

ومن السقاة الذين ُأطلق . ٣تمر الساقي الذي كان على هيئة كأس تحت نسر
على  ، ووردت لهم رنوكالتحف العربيةعلى اآلثار وعليهم اسم الساقي 

 ، وطنبغا، وقوصون الناصري، وبيدمر الساقياردينيالم الطنبغا: هيئة كأس
 ، وطغايتُمر، وطشتُمر البدريأو طيبغا حاجي، وطرجي الناصري

 . ) ٢٣( شكلال ٤، ويلبغا اليحياويالناصري، وطقزتُمر
 
  

                                                
  . ٥٧٧، ص  ٢ا����ن اQ'�(�%    ، ج : ا���ش�  ١
٢   :"�  . ٩٥ا����ك اQ'�(�%  ، ص : أ
  . ٥٧٧،  ص  ٢ا����ن اQ'�(�%  ، ج : ا���ش�  ٣
٤ Mayer ; Op . cit , P 11  -  
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على  تُرسم شعار الجمدار، وكانتإلى  وهي ترمز : البقجة. ٣,١,٢,١,٢
معين يرمز إلى قطعة النسيج ، أو على شكل مربع ذي أركان مرتفعة هيئة

فيها المالبس   المربعة التي تُطوى أطرافها تجاه الوسط والتي كانت تُوضع
وهي إما . فوق الوسط هذا دائرة صغيرة  ، وقد يرسم لالرتداء المعدة 
تكون محصورة بين  كأن رموز أخرى مع أو تُرسم مشتركة مفردة تُرسم
حدهما تعلو األخرى وهي في الحالة الرنك بقجتين أ أو يتضمن سيفين

  . األخيرة تُمثِّل رنوكاً مركَّبة
ومن أقدم العمائر التي تحمل رنك البقجة نقش من الحجر الجيري       

 منكويرش يحمل اسم ركن الدين ،ض بعجلونالرب قلعة عليه فيعثر 
/ ه  ٦٨٦(، يشير إلى تجديده لعمارة المسجد في عام الجمدار المنصوري

بحلب قرب  على مارستان أرغون ونجد أيضاً رنك البقجة. ١)م ١٢٨٧
) م ١٣٥٤/ ه  ٧٥٥(عام  مؤرخة أثرية بالمدخلمع كتابة  بوابة قنسرين 

بن محمد بن   تُخلِّد ذكرى إنشاء البيمارستان في أيام السلطان الملك الصالح
  . ٢قالوون بأمر أرغون الكاملي نائب السلطنة بحلب

سيف  كرة من النحاس تحمل رنك األمير نصف مصر وصلناومن       
داخل دائرة  بيضاء فوق كأس من بقجة يتألف ؛ والذيأقبغا األوحدي الدين

أمراء  وقد وصلنا أسماء عدد من.  ٣ بمتحف فيكتوريا والبرت محفوظ
: ، وكانت رنوكهم على هيئة بقجة مثل اليك ُألحق بأسمائهم لقب الجمدارالمم

                                                
١   :"�٧١ % ا��6ریf�% ،   ص ا�": أ . 
 . ١٢٤٠،  ص  ٣ا����ن اQ'�(�%  ، ج : ا���ش�  ٢
 . ٥٣،  ص  ١ا����ن اQ'�(�% ، ج: ا���ش�  ٣



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١٠٧ 
 

القيمري  ، وأيدمرالجمدارية نوبة رغون العالئي رأسوأ جمدارال صرغتمش
  .) ٢٤( شكلال ١الجمداريةالحموي رأس نوبة  الجمدار، وبهادر

 ، حيث نُشاهدهاالبقجة أيضاً على  بعض العمالت المملوكية وظهرت      
محمد بن قالوون النحاسية، وبعض  على بعض نقود السلطان الناصر

بعض دراهم الظاهر جقمق الفضية  ، وعلىيد شيخعمالت السلطان المؤ
  . ٢ وفلوسه النحاسية

، فتارة نراه على بأشكال متعددة شعار السلحدار وجد: السيف. ٣,١,٢,١,٣
وتارة نراه سيفاً  بعد المقبضين )وقاء(ة حربة مستقيمة لها عارضة هيئ

يمثَّل مائل اً منحني قبضه ذؤابتان وأحياناً نجدهمستقيماً طويالً له عند م
، وقد يأتي مركَّباً مع الرنك سيفاً أو اثنين أو أكثر وقد يضم .الوضع أو قائماً

  . ٣شعار آخر في وسطه أو إلى جانبه وقد يكون سيفين  يحميان رمزاً آخر
حملوا شعار السيف  من أمراء المماليك الذين أسماء عددوقد وصلنا     
معدان من عصر الملك الناصر محمد طغيدمر السلحدار على قاعدة ش: مثل

. وهو على هيئة سيفين) ٣٦رقم (ندن بن قالوون  في مجموعة هراري بل
في )  ٣٧٥١سجل رقم (من النحاس من مصر وبهادر السلحدار على طست 

) م١٣٣٠/ ه  ٧٣٠(جع  إلى حوالي سنة اإلسالمي  بالقاهرة يرمتحف الفن 
  ) .٢٥(الشكل  ٤على هيئة سيف

  

                                                
  . ٣٥٨، ص  ٢ا����ن اQ'�(�% ، ج : ا���ش�  ١
٢   :"�  . ١٠٤ا����ك اQ'�(�% ،  ص : أ
٣  :"� . ٦٩ا�" % ا��6ریf�% ، ص : أ
  . ٥٩٨ن ص  ٢(�% ، ج ا����ن اQ'�: ا���ش�  ٤
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  .رنك الكأس ) : ٢٣( شكلال                                        
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 والتحفرنك البندقدار، نجده منقوشاً على العمائر : القوس.٣,١,٢,١,٤
نان في وضع رأسي سواء كان بمفرده أو مصحوباً بسهمين قد يكو المملوكية

 يتضمن األحيان نجد الرنك وفي بعض. على يمينه على يسار القوس أو
 متحف الفن اإلسالمي بكسرة يزينها رنك يتألَّف ويحتفظ. ١ن متعاقبينقوسي

 السيفي بكتُمر، لعلها خاصة ببكتُمر السلحدار؛ تحمل اسم وسهمين من قوس
 ، وقد أشار أبو الفداء إلى أن شعار السلحدار)م١٣٠٤/ ه٧٠٣(عام  المتوفّى

الجدير بالمالحظة و. كان يقصد بذلك السالح بصفة عامة  ه، ولعلّهو القوس
  . ٢أن هذا الشعار لم يرد على أي من العمالت المملوكية

وقد نُقشت . )كاتب السلطان(شعار الدوادار :)المقلمة(الدواة . ٣,١,٢,١,٥ 
أو رنوك على التحف والعمائر المملوكية بأشكال متعددة في رنوك بسيطة 

ها من أربعة عناصر ، يتألّف أغلبعشر شكالً منها ، أمكن حصر أحدمركَّبة
ثالثة تُشير إلى موضع أقالم البوص أو رئيسة تتمثَّل في جزأين مستطيلين 

 ،صغير يمثّل المرملة أو المتربة ، وصندوقتُستعمل في الكتابة كانتالتي 
كل ، وأخيراً فراغ على شالحبر والنشاءتُمثّالن موضعي  ودائرتين صغيرتين

قطعة قماش كانت تُستخدم  ، وهينصف دائرة خُصص لوضع الممسحة
  . ٣غالباً في تنظيف األقالم

 Ra  neb(في الماضي عالمة  هيروغليفية  المقلمة تربِعتُاهذا وقد      
teta ( من قبل الن بول "ملك الوجهين القبلي والبحري"والتي تعني)Lane-
pool ( فظبما حهذا الرمز ر يكمن قبل األقباط أو الممال وآخرون قالوا بأن 

                                                
١  :"�  . ٦٩ا�" % ا��6ریf�% ، ص : أ
٢  :"�  -     Mayer  : Op . cit , p13  -.   ١٠٣ا����ك اQ'�(�%، ص : أ
٣ Mayer ; Op . cit , p12.             -    :"�  . ٩٨ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١١٠ 
 

لكن . ، واستنتجوا من تكراريته أنّه ربما كان لقباً للبطولة دون معرفة معناه
م أن يثبت بما ال يقبل ١٩١٨عبد الحميد مصطفى باشا استطاع في سنة 
  .١الشك أن هذا الشعار يمثِّل الدواة رنك الدوادار

لى ومن الدوادارية التي وصلتنا كتابات أثرية بأسمائهم ووظائفهم ع     
قطلوبغا الدوادار على طست من : مصحوبة برنوكهم على هيئة دواة آثار

 بمجموعة هراري بلندن، وسيدي أحمد الدوادار) ه٧٧٨(النحاس من حوالي 
سجل رقم (إلسالمي بالقاهرة على طست من النحاس في متحف الفن ا

  . ٢؛ والرنكان على هيئة دواة)٤٤٤٢
وصلتنا  وكأس التي من دواة لمركّبةاالرنوك  أن يالحظ أخرى من جهة    

، ومن المحتمل أن االستثناءات كان أصحابها دوادارية وذلك فيما عدا بعض
، مثل رنك طغيدمر دوادار ٣صغير دوادار وظيفة هؤالء أيضاً قد شغلوا

كبير الملك الصالح اسماعيل والملك الكامل شعبان والملك المظفّر حاجي 
سجل رقم (اإلسالمي بالقاهرة  الفن يناء بمتحفبالم مموهةعلى مشكاة 

  . ) ٢٦(الشكل ٤)م١٣٤٤/  ه٧٤٥(من حوالي عام ) ٣١٤
  
  

                                                
١ Mayer ; Op . cit , p 12  .     -  Lane-pool ; Op . cit ,  p 229 .     
  . ٥٣٣، ص  ٢ا����ن اQ'�(�% ، ج: ا���ش�  ٢
٣ Mayer ; Op . cit ,   p 12 .    - 
  . ٥٣٢، ص  ٢ا����ن اQ'�(�% ، ج : ا���ش�  ٤
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  .رنك البقجة ) : ٢٤( شكلال
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  .رنك السيف ) : ٢٥( لشكلا
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  .نماذج متعددة لرنك الدواة ) : ٢٦( شكلال
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ماء اختالف عل رغمالجاشنكير رنك  :)الطاولة(الخونجة .٣,١,٢,١,٦  
 كل من كاترميرفق فيه الوقت الذي اتَّ ففي اآلثار بصدد شكلها

)Quattremere ( ودوزي)Dozy (أو مائدةخوان  على أنّها عبارة عن 
أشار . األطباق أو الصواني الخشبية أو المعدنية  فوقها صغيرة ، يوضع

حالياً في مجموعة  محفوظة سلطانيةإلى شكل آخر يزين ) Marten( مارتن
 Yacop(أرتين  كذلك أشار .ونسبها إلى أيبك ، اعتبره خونجةتحف برلينم

Artin Pasha ( شبه القواعد المعدنية أو الفخارية المطليةأو إلى شكل ثالث ي
 ذات عادة ، وهيالكراسيخطأ اسم  عليها البعض التي أطلقالزجاجية 

، وكانت طليا والسفلى أوسع من قطرها الوسأشكال إسطوانية قطر فتحتها الع
، لذا يعتقد لصواني التي يقدم عليها الطعامعادة لوضع األطباق أو ا تُستخدم

بأن هذا الشكل األخير هو أقرب األشكال إلى رمز الجاشنكير رغم قلة 
  . ١تمثيله على التحف والعمائر المملوكية

 بنص تشييد أثرية في كتابة القرماني بالجاشنكير بكتوت سمي هذا وقد    
 بالقاهرة ومحفوظة الشيخ مسعود ضريح من )م١٣٠٩/  ه ٧٠٩(تاريخ ب

على هيئة  رنكهوكان  )٣٧٠٩رقم سجل (الفن اإلسالمي بالقاهرة  في متحف
 الخاص النص التاريخي أسفلرنك أيبك الموصلّي  ، ونُقش٢)خونجا(خوان 

، على هيئة قرص مستدير يتوسط الشطب في طرابلس شيدها بتربته التي
  . ٣لرنك كمثري الشكل ذي طرف مدبب األوسط

                                                
١  :"� -  . Mayer ; Op . cit , p 15  -.   ١٠٧ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
  . ٣٤٥، ص   ٢ا����ن اQ'�(�% ، ج : ا���ش�  ٢
٣  :"�  . ١٠٧ا����ك اQ'�(�%  ، ص  : أ
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والكلمة . وهما يرمزان إلى رنك الجوكندار :عصوا لبولو. ٣,١,٢,١,٧ 
، وكان وهي عصا البولو أو الصولجانج: فارسيتينكلمتين من  مركّبة

  .١والثانية دار أي ممسك الجوكان
من إشارة صريحة إلى هذا الرنك على خلو تإن المصادر التاريخية     
، الذي نُقش متعددة له أمدتنا بأشكال المملوكية لرغم من أن التحف والعمائرا

كل  عند عكفة أو هالل ، يصاحبهما كرةعصوين متدابرينهيئة  يطاً علىبس
تشغل  ، ووصلنا أيضاً مثال به عصا واحدةفي أعلى عصا أو بين العصوين

مركّباً مع  ؛ مثلما وصلنا بعض أمثلة هذا الرنكمن الرنك النصف األيمن
  .  ٢الوظيفية األخرى بعض الرموز

 أثرية  ووصلتنا كتابات الجوكندار لقب عليهم الذين ُأطلق ومن الموظفين    
توفي في عام (قراسنقر : هيئة عصوي البولو بأسمائهم مصحوبة برنك على

وأيدمر  ،، والطنبغا)م١٣٤٦/ه٧٤٧ في عام توفي(، والملك )م١٣٢٨/ه٧٢٨
 ٣، وقطلو خاتون ابنة بهادر الجوكندار، وقُمريان الجمدار، وقاززردكاش

  . ) ٢٧( شكلال
من ثالث  عن درع يتألّف وهو عبارة:  الشطب أو البريدي. ٣,١,٢,١,٨ 

عمائر  عليه منقوشاً على بعض ، عثررموزمناطق أفقية تخلو من أية 
/  ه٧١٠عام ى المتوفّ(سالر  الدينسيف وتحف بعض أمراء المماليك مثل 

 / ه٧٣١عام  توفي(، وأرغون الناصري البريدي الدين ، وعالء)م١٣١٠
، وبكتُمر الحسامي )م١٣٣٨/ه٧٣٩توفي عام (الناصري  ، وكجكُن)م١٣٣١

                                                
  .  ٤٢٧، ص  ٥ا�"P:ر ��&a  ، ج : ا�� ���:ي  ١
٢   Mayer ; Op.cit , p 16 .–      :"�  .  ١٠٨ا�"P:ر ا�&��3، ص : أ
٣ Mayer ; Op. cit , p 16  .–      ج : ا���ش� ، %�)�'Q٣٧٤، ص  ٢ا����ن ا 
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، ، وإبراهيم بن بكتُمر الحسامي)م١٣٢٤/  ه٧٢٤توفي عام (الجمقدار 
 – ١٢٩٦/ه٦٩٨ - ٦٩٦(المنصور الجين  عمالت السلطان بعض وعلى
المصادر  أغفلت  األمراء وجدير بالذكر أيضاً أن أغلب هؤالء) . م١٢٩٨

والنقوش األثرية اإلشارة عما إذا كانوا قد شغلوا وظيفة البريدية  التاريخية
أثناء خدمتهم في البالط المملوكي باستثناء اثنين منهم فقط هما سالر وعالء 

٢٨(شكلال ١ين البريديالد(.  
وهو يمثِّل عادة سائراً من اليمين إلى : نالبغل أو الحصا. ٣,١,٢,١,٩  

، أو المظلة أو خرج البريد ره ما يشبه القبةاليسار أو العكس حامالً فوق ظه
 ، واعتقدوا أنّه)البريدي(السابق  لذا حاول البعض أن يربط بينه وبين الرنك

على حين ذهب البعض اآلخر إلى االعتقاد . أيضاً يرمز إلى شعار البريدي
وهناك كذلك من عده مجرد عنصر . من ضرب حماة  محمديمثّل  بأنّه

زخرفي بتأثير من الرموز التي ظهرت على العمالت السلجوقية منذ القرن 
ثبت رنك على قطعة من النسيج السميك موقد وصلنا هذا ال .)م١٣ / ه٧(

، محفوظ في متحف الفن عة أخرى تتضمن نقشاً لهذا البغلعليها بالحياكة قط
  .٢إلسالمي بالقاهرةا

                                                
١ Mayer ; Op. cit ,p 17 .  –      :"�  .�١١٠ك اQ'�(�%  ، ص ا���:   أ
٢  :"�  - Meinecke ; Op cit, p26.    ١١٣-١١٢ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  رنك عصا البولو) : ٢٧( شكلال
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  .رنك البريدي ) : ٢٨( شكلال                                       
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 مع السلطان ؛ وهو لقب الذي يحمل العلمالعلمدار رنك :العلَم.٣,١,٢,١,١٠
 ، والثانيوهو العلم عربي أحدهما: من لفظين ب، وهو مركَّفي المواكب

بسيطاً على  وهو إما يمثّل. ١"ممسك العلم"، فيكون المعنى وهو دار فارسي
، أو الثة في وضع عموديخترقان أقسام الرنك الثي هيئة علمين متدابرين

وقد يوجد أيضاً مركّباً . علم واحد تتجه رايته جهة اليمين يمثّل على هيئة
ي يكثر عليه على بعض الرموز األخرى خاصة على الفخار المطلي الذ

  .) ٢٩(شكلال ٢تمثيل هذا الشعار على العكس من بقية المواد األخرى
موز التي ترد بكثرة على روهو يعد بدوره من ال: البوق. ٣,١,٢,١,١١ 

شيئاً عن الوظيفة التي كان  ، وال ندريالفخار المطلي من العصر المملوكي
لصمت المصادر إزاء  األمير الذي كان يتخذ منه شعاراً مز إليها وال عنير

ان من شارات اإلمرة البوق ولعله مجرد إشارة لإلمرة إذ ك. هذا الموضوع
 ٣وقد نُقش على شطب الرنك األوسط في وضع مستقيم أو مائل. والعلم

  .)٢٩(الشكل 
آالت الحرب  من؛ وهو يمثِّل آلة رنك الجمقدار :الدبوس. ٣,١,٢,١,١٢

نحو قدمين  من عود طوله ت تُصنعاإلبرة كان العصور الوسطى تُشبهفي  
من الخشب الغليظ في أحد طرفيه رأس من حديد قطرها ثالث بوصات 

التحف المملوكية إما مفرداً يتوسط الرنك في على ريباً، وقد ورد بكثرة تق
وقد وصلتنا كسرة من . في وضع عمودي  وضع أفقي أو في وضع مائل أو

                                                
  . ٤٣٤، ص ٥ا�"P:ر ��&a  ، ج: ا�� ���:ي  ١
٢  :"�  . ٧٥ا�" % ا��6ریf�% ، ص : أ
٣  :"�  . ١١٧ا����ك اQ'�(�%، ص : أ
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بة باسم الخليلي الجمقدار كانت الفخار المطلي تتضمن رنك الدبوس وكتا
  . ١بمجموعة غالب بك بالقاهرة

؛ وهو الذي يحمل الطُبر الطبرداريرجح أنّه رنك  :الطُبر. ٣,١,٢,١,١٣ 
، والكلمة مركّبة من لفظتين السلطان عند ركوبه في المواكب حول 

، فيكون المعنى ممسك والثاني دار أحدهما طَبر ومعناه الفأس: فارسيتين
  .وهو من الرنوك القليلة الورود على التحف والعمائر المملوكية .  ٢الطبر

يضرب على  أو الدبندار الذي رنك الطبلدار: الطبلة. ٣,١,٢,١,١٤ 
، باستثناء الفخار رة على التحف والعمائر المملوكية، وتبدو قليلة ونادالطبل

لدرع المدبب المطلي الذي نجدها منقوشة عليه بكثرة على هيئة الترس أو ا
، يصاحبها في كثير من وسط، فوق شطب الرنك األأسفل منالطرف 

  .٣األحيان زوجان من العصي
أو نعال السلطان  البشمقدار؛ وهو الذي  يحمل رنك: النعل. ٣,١,٢,١٥

، ومعناه النعلأحدهما بشْمق التركية : األمير، والكلمة مركّبة من لفظتين
اية ويعد بدوره نادراً للغ. ٤المعنى ممسك النعل ، ويكوندار الفارسية والثاني

، إذ ّل سبب هذه الندرة هو ضآلة مركزه، ولععلى التحف واآلثار المملوكية
  .  كان يشغل هذه الوظيفة في العصر المملوكي بعض الخاصكية 

  

                                                
١  :"� . ٧٧ا�" % ا��6ریf�%  ، ص : أ
  . ٤٢٧، ص  ٥:ر ��&a  ، جا�"P:  ا�� ���:ي  ٢
٣   :"� . ١١٧ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
  . ٤٢٧، ص  ٥ا�"P:ر ��&a ، ج: ا�� ���:ي  ٤
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  .رنكا البوق والعلم ) : ٢٩( شكلال                                    
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  ) ).٣١( شكلال( : الرنوك المركَّبة .٣,١,٢,٢  

، أو شعار من رمز تلك التي تشتمل على أكثر يقصد بالرنوك المركّبة      
، رغم زعم البندقداري االظاهر بيبرس عصر ذوقد بدأت بعالمتين من

 عام برقوق الظاهر السلطان أيام البعض أن بداية ظهورها يرجع إلى
م السلطان الناصر محمد بن حك نزم، وازدهرت )م١٢٨٣/  ه٧٨٥(

حتّى أصبح الرنك يتضمن تسعة رموز في أيام السلطان  قالوون، ثم تدرجت
وفي أيام السلطان ) م١٤٩٦ – ١٤٦٨/  ه٩٠١-٨٧٣(األشرف قايتباي 
  .١)م١٥١٦ – ١٥٠١/ ه٩٢٢ - ٩٠٦(قانصوه الغوري 

ى عل احتوت رنوك فمن عصر الظاهر بيبرس والناصر محمد وصلتنا     
على الوظيفة التي  الدال إلى الشعارالشعار الشخصي للسلطان باإلضافة 

في البالط السلطاني مثل رنك بهادر الحموي الذي يمثِّل بقجة  يشغلها األمير
الساقي الذي يمثّل نسراً ناشراً جناحيه يقف على  سر، ورنك طقزتُمرأسفل ن
 الجمدارية الذي يتألّف رأس نوبة الطنبغا ، ورنك األمير شمس الدين٢كأس

ومن ثُم تخلصت الرنوك من الشعار الشخصي . من بقجة يعلوها نقشاً ألسد
الّة على الوظائف التي تنوعت بانتقال وأصبحت قاصرة على الرموز الد

  .ة إلى أخرىاألمير من وظيف
أما المثال عن الرنوك المركّبة من أكثر من رمزين فهو شعار األمير      
يظهر على رقبة مشكاته  ، والذيالسلطان المؤيدباي الشركسي مملوك  قاني

، ويتألّف من ثالثة شطوب بالقاهرةفي متحف الفن اإلسالمي  المحفوظة
فيتألّف الشطب األوسط  العلوي منها على رسم سيف، أمايحتوي الشطب 

                                                
١  :"�  . ١٥٥و ص  ١١٨ا����ك اQ'�(�% ،  ص : أ
٢  :"�  . ٩٠ا�" %  ، ص : أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١٢٣ 
 

ثّالن ، أما الشطب األسفل فيمثِّل كأساً تُحيط بها عالمتان تُمشكل دواة من
  . ١قرني البارود أو ما يسمى سراويل الفتوة

واالختالف العظيم في أشكال هذا النوع من  من التعقيد وعلى الرغم  
  :  لمجموعات اآلتيةالرنوك فإنّه يمكن إرجاع أربعة أخماسها إلى واحدة من ا

دواة ويحفّ بالكأس على بدنها كأس كبير في المنطقة الوسطى نُقش  -١
 .، وفي السفلى كأس صغيرة وفي العليا بقجةبارود،  قرنا

  .دواة في الوسطى وبقجة في كل من العليا والسفلى   -٢
كأس كبيرة في المنطقة الوسطى وأخرى صغيرة في المنطقة   -٣

  .  ٢السفلى
كأس كبير في شطب الرنك األوسط يضم في أعاله كأسين    -٤

  .كأس صغير في المنطقة السفلى صغيرين، باإلضافة إلى
في المنطقة العليا، وكأسان كبيران يشغالن شطب الرنك دواة   -٥

  .األوسط، وبقجة على المنطقة السفلى
النطقة العليا، وكأس كبير يشغل منطقة الرنك األوسط،  بقجة في   -٦

  .وآخر صغير في المنطقة السفلى
دواة في المنطقة العليا وكأس كبير على شطب الرنك األوسط،    -٧

كما ظهرت الرنوك  ).٣٢الشكل (ى وفرنسيسة على المنطقة السفل
المركّبة أيضاً على عملة بعض سالطين المماليك البحرية 

  . ٣والشراكسة

                                                
 . ٢٦٠، ص  ٢(�'�?% ا�;"�رة ، م :  ا���ش�    -.   ٣٩ا�:ارة   ،  ص : (1"�د  ١
٢ Mayer ; Op . cit, p 29 .  - 
٣   :"� . ١٦٠ا����ك اQ'�(�%   ، ص : أ
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الميالدي  الخامس عشر/لقد أصبح الرنك المركّب منذ القرن التاسع الهجري 
عاماً يشير إلى جماعة  من المماليك أو الفرق العسكرية التي ينتسب كلٍّ 

نمنها إلى أحد السالط السلطان الظاهر  كالظاهرية برقوق نسبة إلى ١ي
، وهو الرنك الثالث من المجموعة )٣٣الشكل(برقوق وابنه الناصر فرج 

السابقة، والمؤيدية نسبة إلى السلطان المؤيد شيخ في الفترة الممتدة من عام 
المجموعة   من  الخامس ، وهو الرنك )م١٤٦٦ -١٤١٢/ه٨٧١ -٨١٥(

، واألشرفية قايتباي نسبة إلى السلطان األشرف قايتباي )٣٤(السابقة الشكل 
وهو   –كما اتّخذه السلطان قانصوه الغوري ومماليكه من بعده شعاراً لهم  –

  ) .٣٥(الشكل  ٢الرنك السادس من المجموعة السابقة
السلطان  دوادار الرنوك المركّبة العامة رنك جان بالط ومن أمثلة هذه      

 E.T.Rogers( النحاس كان في مجموعة روجرز ست منقايتباي، على ط
Bey ( رسم  في العليا: مناطق أفقية ، ويتألّف من ثالثم١٨٨٠في سنة
  . ٣، والسفلى كأسسطى كأس بها دواة بين فرعي سروال، والوبقجة
  

 
 
 
 
 

   

                                                
 % ا�:ارة ، ص : (1"�د  ١)٣٩ . 
٢  :"� . ١٧٢-١٦٠ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  . )Mayer, 1933(الً عن نماذج من الرنوك البسيطة نق) :  ٣٠( شكلال

   رنك زهرة الزنبق -٥  رنك  الوريدة  ،  -٤   رنك النسر ، -٣،   أو الحصان  البغل  رنك -٢رنك األسد ،   -١
      رنك الكأس -٦
السيف ،  -١٢   الدواة  ، -١١  رنك الخانجا ، - ١٠  رنك البقجة ، - ٩  تمغا  ،  - ٨،    رنك عصوا البولو  -٧  
  الشعلة   - ١٣
رنك العلم  ،   - ١٨رنك البلطة  ،  -١٧رنك الحدوة  أو الهالل ،  -١٦  رنك البريدي ، -١٥،  رنك القوس  -١٤ 

  قبة مذهبة - ٣٥
 ٢٥و ٢٤د ، قرني البارو -٢٣، تمغات  -٢٧و٢٥و٢٤قرنا البارود ،  ٢٢رنك النعل ،  -٢رنك البوق ،  -٢٠و  ١٩ 
   تمغات - ٢٧و

 -٣١،  المائلة  الخطوط  رنك -٣٠  األفقية ، الخطوط  رنك  -٢٩  الشطرنج  ، رنك  -٢٨  الهدف  ،  رنك  - ٢٦
   رنك الصليب

 – ٤٢،  ؟؟  -٤١و  ٤٠،   الصليب  -٣٩،   الدرع المدبب -٣٦و  ٣٤تمغات ،   -٤٦و٤٥و٤٣و٣٨و٣٧و ٣٣و  ٣٢
  الخونجة 
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  .نماذج من الرنوك المركبة ) : ٣١( شكلال
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  . المركبةالطرز السبعة للرنوك ) : ٣٢(شكلال                          
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  : الرنوك الكتابية . ٣,١,٤

في  عرف سالطين المماليك نوعاً ثالثاً من الرنوك ُأطلق عليه     
نفرد به السالطين دون ، واالعربي اسم الدروع أو الخراطيش المصطلح
 القرن على التحف والعمائر المملوكية منذ أواخر  ، وورد بكثرةاألمراء

الرابع /لث عشر  الميالدي، وأوائل القرن الثامن الهجريالثا/جريالسابع اله
، مفصص الشكل ، أوهيئة درع مستدير أو كُمثري عشر الميالدي، على

ى منها في بادئ األمر ، كانت  تمأل الوسطمناطق أفقية يشتمل على ثالث
تمأل  الكتابات، ثم أصبحت "لموالنا السلطان عز"نسخية نصها  كتابات

الناصر محمد على  ، مثل درع السلطان١الوسطى من الرنكالمنطقة العليا و
والتي ) م١٣٣٧/  ه٧٣٨(واجهة قصر األمير قوصون الذي شُيد في عام 

  : وزعت على النحو التالي 

  محمد
  عز لموالنا السلطان الملك الناصر

  زخرفة
، من عصر المماليك الشراكسة ظهر ابتداء إلّا أن الرنك الكتابي الكامل     
، )الظاهر برقوق(هذه األسرة  لتحديد على عمائر وتحف أول سالطينوبا

  : الرنك الثالثة على النحو التالي حيث صارت الكتابات موزعة على أقسام
  اسم السلطان                            

  )التعظيم للسلطان(   عز لموالنا السلطان الملك                         
  )الدعاء للسلطان(ز نصره   ع                  

                                                
١  :"� .١٨٧ا�"�جW ا�&��3، ص : أ
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  .رنوك الظاهرية برقوق المركّبة ) : ٣٣( شكلال

  
  .رنوك المؤيدية شيخ المركّبة ) : ٣٤( شكلال

  
  .رنك األشرفية قايتباي ) : ٣٥( شكلال
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إلى وجود عدة طرز  التي أدتمع وجود بعض االختالفات البسيطة    
  : ال من الرنك الكتابي للظاهر برقوق مث مختلفة

  الملك    ) ٢(                             الظاهر   )      ١(
  عز لموالنا السلطان                عز لموالنا السلطان الملك       

  الظاهر                                     عز نصره         
   الظاهر )     ٤(                          برقوق )        ٣(

   ١عز لموالنا السلطان                لموالنا السلطان الملك الظاهر عز 

  الملك                    عز نصره                         
  
 لنا استخدام  تسجلنهاية عصر المماليك  أن ومن الجدير بالمالحظة    

يدل  ما كانت  قاصرة على السالطين وحدهم الرنوك الكتابية لألمراء بعد أن
ومن أهم  ،عف سالطين المماليكفي تلك الحقبةمراء وضعلى ازدياد نفوذ األ

األمثلة على ذلك الرنك الكتابي لألمير خضا بردي معمار درب الحجاز 
وهو يجمع بين شكل  ،على جوانب مقبرته الرخامية  المسجل بخط الثلث

كَّب يتألّف والرنك الكتابي للسالطين في رنك مر  الرنك الوظيفي لألمراء
، على اسم األمير مصحوب بأدعية له من شكل كأس كبير يحتوي بداخله

 – ١٥٠١/ ه٩٢٢ - ٩٠٦(وهو من أمراء السلطان قانصوه الغوري 
  . ٢)م١٥١٦

                                                
١ Mayer ; Op . cit , p 36 .   –  
(�w ا���ن ا0ول و�6< ~وا�e ا���ن  –ا�;���% ? < ا��iر اQ'�(�%  ا�.���6ت: (1"�د  ٢

 ��? ���s١٨٦،  ص ١٩٩١ا���ه�ة ،  –ا�.  
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    رنوكهم الوظيفية  األمراء المماليك قاموا باستبدال ونالحظ أيضاً أن
الً على ذلك حالة ، وحسبنا دليالسلطنة بأخرى كتابية بعد اعتالئهم عرش

نائب  الذي كان) م١٤٢١-١٤١٢/  ه٨٢٤ -٨١٥( السلطان المؤيد شيخ
كبير يشغل شطب  مركّب من كأسرنكه عبارة عن رنك  ؛ فقد كاندمشق

باإلضافة إلى كأس رابع  ،ويتضمن كأسين صغيرين بداخله ،الرنك األوسط
، ع األمويي للجاميشغل أسفل الرنك وهو منقوش على الباب الشرقي النحاس

، وسارع إلى اتخاذ رنكاً كتابياً له ترك رنكه القديم وبعد اعتالئه السلطنة
  :وي بدمشق أيضاً على النحو التاليوجد منقوشاً على أحد أبواب الجامع األم

  الناصر شيخ
  عز لموالنا السلطان الملك

  المؤيد أبو
وقت  ذي شيد، الاألشرف إينال الحالة أيضاً على السلطان وتنطبق نفس     

، عثر بداخل )م١٤٥٣/  ه٨٥٥( في عام بالقاهرة معمارية إمرته مجموعة
العليا،  على رنكه الوظيفي المركّب الذي يتألّف من دواة تشغل المنطقة قبتها

، والذي سارع ، وفرنسيسة على أسفل الرنكوكأس على الشطب األوسط
واتخذ  ،رنكه القديمة المملوكية إلى ترك بدوره بعد اعتالئه عرش السلطن

  : لنفسه رنكاً كتابياً هو
  أبو النصر إينال

  عز لموالنا السلطان الملك االشرف
  ١عز نصره

                                                
١ Meinicke  ; Op . cit .  , p 40 .    – 
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عصر بنهاية الرنوك المصورة والوظيفية من اختفاءوعلى الرغم      
الدولة العثمانية،  والوالة في للسالطين، فقد استمرت الرنوك الكتابية يكالممال

المنقوش على واجهة سبيل السلطان  رنك الكتابيوهو مايتضح في ال
العثماني محمود خان بن السلطان مصطفى خان المرتّب في ثالثة سطور 
من كتابة بخط الثلث على أرضية الرنك الدائري مباشرة دون تقسيمه إلى 

  :شطوب كما جرت العادة في الرنوك المملوكية وهي تُقرأ 
  أنشأ هذا السبيل المبارك -١
  نا السلطان غازي محمودموال -٢
  ه١١٦٤خان نصره اهللا سنة  -٣

سارية (على مسجد سليمان باشا الخادم  وكذلك الرنوك الكتابية المنقوشة    
آلل  شجرة النسبالتي تحتوي على ) م١٥٢٨/  ه٩٣٥(في عام ) الجبل
وأيضاً نُصادف في قلعة في القدس جامات تحمل اسم السلطان . ١عثمان
  :للنمط المملوكي وهي تُقرأ  يغته المشابهة كثيراًاألول بص سليمان

)٢)                                              (١ (  
  أبو النصر سليمان شاه -أ                        عز اهللا        -أ
  رعز لموالنا السلطان الملك المظف -ب      لسلطان سليمان         ا -ب
   ٢ابن عثمان عز نصره  -ج                نصره                -ج
  

مع شعارات  ٣هذا ونالحظ تشابه شعارات ورنوك سالطين بني نصر    
حيث اتخذوا . مع اختالف في الشكل  الكتابية ورنوك سالطين المماليك

                                                
 . ١٨٦ا�.���6ت ا�;���% ، ص : (1"�د  ١
٢ Mayer ; Op . cit , p 39 .   –  
٣  �P� ��� :e~ �� ( �ك دو�% اQ'�م �� ا�0:�} �� ُی;���ن أیSً� ���� ا0�"� وه

 �P� (� n'ة، وی�6&��ن إ�<  (1": �) ی���e0ا �� � – ١٢٣٨/ ه ٦٧١ - ٦٣٥((�ا
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، وعلى التحف شعاراً يمتد على جدران مجالسهم" وال غالب إال اهللا"عبارة 
مدى شعور القوم آنذاك بالخطر الجاثم  جلعصرهم تُس وصلتنا من التي

على بالدهم وإحساسهم بقرب سقوط مدينتهم فهم بهذا الشعار يعظمون اهللا 
  . تعالى ويقرون له بالقدرة والغلبة 

     لوقد سجدران مبانيه على  ف األول منقوشاًيوس شعار السلطان ج
 :طيل الشكل نصهشكل إفريز كتابي مست ، فتارة علىبصيغ وأشكال مختلفة

السفراء على  في قاعة ، وظهر"عز نصره عز لموالنا السلطان أبي الحجاج"
عز لموالنا السلطان أبي : "الشكل تتوسطه عبارة بيضوي شكل خرطوش

، يطوق سي مفصص بداخله عبارة نصره اهللايعلوه شكل هند" الحجاج
الرنك توريقات  الشعار السابق أشكال على هيئة معينات وتكسو أرضية

  . كالمتنوعة األش
حول وفي صورة أخرى نرى الشعار يتخذ شكل أفاريز كتابية تدور     

النصر والتمكين والفتح المبين لموالنا أبي : "جدران القاعة عدة مرات ونصه
ر هنا شكل عبارات دعائية ، ويتخذ الشعا"نصره اهللا الحجاج أمير المسلمين

السلطان محمد الخامس بنفس التركيبة السابقة  ، كذلك نشهد شعارللسلطان
، "باهللا الغني أبي عبد اهللاعز لموالنا السلطان : "بهو األسود ونصه في نقوش

  . ١"أمير المسلمين أبي عبد اهللا لموالنا  النصر والتمكين والفتح المبين"و
  

                                                                                                                            
� �� وضW أ'�س هcw ا�& ^�%، و�: اّ+wf () ) م١٢٧٢R?0ا ,Sا�� a�إ� Wي ی�جwا�

a6�^ &� ة ا�:و�% و(�ّ�ًا:?�� %l���p %ی�:)) �"�رة دی�ان ا�;: ا�", ، (1": ?�: ا�"�;
  ) . ٢٨٧، ص  ٢٠٠٤ا]'.�:ری% ،  –��Pر ا�1"�اء  –وا����ش ا�;���% 

  
١  ,"  . ٣٠١ -٢٨٧ا�"�جa&�� W ، ص : ا�
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  : الرموز الرنكية . ٣,١,٥

نفها أشكال مختلفة يكت وهي مجموعة من الشعارات التي تحتوي على     
  : بعض الغموض مثل

بكثرة على التحف  التي تُصادفناالرنوك  وهو من: الهالل. ٣,١,٥,١ 
جزئها العلوي في  هيئة دائرة مفتوحة حيث نُقش إما مفرداً على  المملوكية

، أو مركّباً مع رموز أخرى مثل السيف أو ما يكون بالهالل أو السفلي أشبه
  . ١البقجة
، على الرغم من أن ماير كان قد قالوون ويرتبط الهالل ببيت السلطان     

الخاصة باألمير آخور، لكن  اعتبره رمزاً وظيفياً على أنّه حدوة الحصان
- ٧٦٤( مثل األشرف شعبان خلفاء قالوون ظهوره على نقود

 –١٣٧٧/ ه٧٨٣ - ٧٧٨( علي، والمنصور )م١٣٧٧ – ١٣٦٣/ه٧٧٨
يكونوا مماليك بل السالطين لم  ية ألن هؤالءينقض هذه النظر) م١٣٨١

، وبهذا يكون الممكن أن يتخذوا رمزاً وظيفياً كانوا أحراراًلذلك فإنه من غير
كما رأى فيه البعض  .٢السلطانية الخاصة بأسرة قالوون بمثابة أحد الرموز

  .  خاصة فيما يتعلق بالعملة المملوكيةواآلخر مجرد عنصر زخرفي 
ت ضمن مجموعة هراري في لندن، كانلتنا صينية من النحاس فقد وص     

قش نُ) م١٣٣٨/  ه٧٣٩(ى عام المتوفّ بن هالل الدولة صنعت برسم علي
ي متحف ف لدينا أيضاً طشت من النحاس محفوظو. عليها هالل بدون درع

يحمل اسم فاطمة بنت سنقر األعسر، يحمل بدوره هذا  ،بناكي في أثينا
هذا الرنك كذلك على صينية من النحاس كانت أيضاً  اهدة، ويمكن مشالشعار

                                                
١   :"�  . ٧١ا�" % ا��6ریf�%   ، ص : أ
٢ Mienicke ; Op . cit  , p 35 .  - 
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الدين إبراهيم بن اسم صارم  هراري في لندن، نُقش عليها مجموعة ضمن
عمالت بعض سالطين المماليك من أحفاد  ، كما وجدت علىعقيل الشهابي

  . ) ٣٦(شكلال ١المنصور قالوون
 عادة في مائلةال تظهر الخطوط :الدرع ذو الخطوط المائلة.٣,١,٥,٢  

برج  على إلى حقلين، وقد ظهر هذا الشعار األسفل من درع مقسم الحقل
محاط بأسدي الظاهر بيبرس من مدبب قلعة عكار في لبنان وهو درع 

، وعلى لوح )م١٢٧١/ ه٦٦٩( في عام خهيمكن أن نؤر والذيالجانبين 
لتاريخ حجري من مزيريب في حوران يحمل نفس الشكل السابق ومن نفس ا

  .)موجود في المتحف الوطني بدمشق(
اً للفرع عائلي اًالخطوط المائلة شعار ذي هذا ويمكن اعتبار رمز الدرع     

، وأقدم مثال على السالطين المماليك في ظل حكم األيوبي الذين حكموا حماة
في الحقل  التي تُظهر رنك األسد ذلك هو مجموعة من قوارير العطر

هذا الرنك  ، وربما يرتبط )كورنينغ ، متحف الزجاج( الدرع  من األعلى
م حتّى ١٢٤٤/  ه٦٤٢(من عام األيوبي الذي  حكم حماة  منصور محمدبال

  . )م١٢٨٤/  ه٦٨٣عام 
موجودة في (للمؤرخ أبو الفداء وقد ظهر هذا الرنك أيضاً على دواة      

من قبل الناصر ة الذي تم تعيينه حاكماً لحما )اإلسالمي بالقاهرة الفن متحف
، وأيضاً في نقش ترميمي في )م١٣١٠/  ه٧١٠(محمد بن قالوون في عام 

  ). م١٣٧٤/  ه٧٧٦ -٧٧٥(مسجد أبو الفداء في حماة وهو مؤرخ على عام 
 

                                                
١  :"�  . ١١٥ا����ك اQ'�(�% ،  ص : أ
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إن الظهور األقدم  لهذا الشعار يأتي : الدرع ذو الخطوط األفقية .٣,١,٥,٣
 في حلب مؤرخة على  اماتفي مقبرة المق  من نصبين تذكاريين مجهولين

، وهو عبارة عن درع مدبب مقسم )م١٢٨٨–١٨٨٢/ ه٦٨٦- ٦٨١(عام 
  .      أقسام  بواسطة أربعة خطوط إلى خمسة 

ستادار ونجد هذا الشعار أيضاً على سلطانية نحاسية لبهادر المنجكي إ  
خطوط  درع مقسم إلى خمسة، وهو عبارة عن نائب دمشق منجك اليوسفي

، وطرنطاي مر شاد الدواوين في مصروحمل أيضاً من قبل قشتُ ،يةأفق
  .  ١الطباخي

، وله أشكال متعددة أقدم الرموز استعماالًيعتبر من :  الصليب. ٣,١,٥,٤ 
طرفه السفلي أطول من األطراف (أهمها شكالن هما الصليب الالتيني 

فه األربعة أطرا(، والصليب اليوناني )الطولالثالثة األخرى المتساوية 
بكثرة على التحف المملوكية ولعله  األخيرهذا النوع  وقد ورد. ) متساوية

، أو يشير إلى من المسيحيين في العصر المملوكي يرمز إلى مستوفي الديون
الشكل  ٢ألحد المسيحيين العاملين في البالط المملوكي قد صنعتأن التحفة 

)٣٧. (  
هما في إحدا ن من الزجاج المموه بالميناءنُشاهد هذا الرمز على مشكاتي    

، واألخرى في متحف المتروبوليتان في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة
  . ٣نيويورك

                                                
١ Mayer ;  Op.cit , p 24 .      -    Mienicke ; Op.cit  , p 37 . - 
٢  :"� . ١٢٤ا����ك    ، ص : أ
٣ Mienicke; Op . cit , p 39 .  –  
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تم التطرق لهذين الشعارين في (: الشطرنجو) ٣٨شكلال( الهدف. ٣,١,٥,٥
  ) .٨٥- ٨٣ الدالالت االجتماعية صفقرة  

من الرنوك التي كانت ذات : )سراويل النبالة(البارود قرون.٣,١,٥,٦ 
، وقد فسره ماير بأنّه يدّل على القرن أو ظيفة التي يشغلها األميرصلة بالو

رنوك  ناء الذي كان يحفظ فيه البارود، وذلك ألن أول ظهوره كان فياإل
عم  عندما الخامس عشر الميالدي/سع الهجريالثلث األخير من القرن التا
 نّه كان شعاراً للفرقة التي كانتويحتمل  أ، استخدام البارود في األسلحة

رج المدينة ، وكانت تقوم  بألعابها خاكأس الفتوة وترمي البندق باسمه تشرب
دخل فيها من يشاء ، وكانت خاضعة للسلطان له أن يومن أهمها رمي الحمام

  .ويخرج من يشاء
أحد الرموز عادة يكتنف  وهذا الشعار قلما وجد منفرداً، وإنما نشاهده     

دائماً  فهو يظهر(كّبة المر كاألخرى من كال الجانبين وخاصة على الرنو
إال أن ماير استبعد أن يكون هذا الشعار خاصاً .  ")قرنين"بشكل زوجي 

أنّه ظهر في عصر المماليك الشراكسة الذين استخدموا  بالوظيفة، وخاصة
  .  ١ها معنى  وظيفيالرنوك المركّبة والعديد من الشعارات التي ليس ل

  

                                                
١  :"�  - .Mayer ; Op . cit , p 19.   ١١٩ا����ك اQ'�(�%،  ص : أ
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  .رنك الهالل ) : ٣٦(شكل ال
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  )٣٩الشكل : (الدمغات. ٣,١,٦

منقوشاً  ، عثر على بعضهاالقبائل التركية هي عبارة عن رموز بعض     
ة على التحف والمنشآت بشكل  معروفة غير وهذه العالمات.  ١المملوكي

المؤرخ  ، وقد قاماألتراك بين، باستثناء  قبائل األوغوز األكثر نفوذاً كامل
، وتحتوي هذه "جامع التواريخ"بتصنيفها في كتابه  فضل اهللا رشيد الدين

رمزاً مختلفاً سمحت بتعريف العديد من الشعارات ) ٢٤(ل القائمة رسومات 
  .  ٢المملوكية على أنّها تمغات

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .رنك الصليب ) : ٣٧( شكلال

                                                
 . ٢٧ا�"�جa&�� W ، ص : ?�: ا���6ح  ١
٢  - Meinecke ; Op . cit , p 39.  
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  رنك الهدف ) : ٣٨( شكلال                                     
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  ) .Mayer ,1933(التمغات المملوكية ، نقالً عن   ) :٣٩( شكلال                   
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  الكتابات المرافقة للرنوك. ٢,٢

من  فمن جهة تُدرس: تتفرع إلى فرعين الكتابات األثرية إن دراسة     
 تُدرس من حيث أخرىجهة  ، ومنفنيال والتطور واألسلوب يث الشكلح

مجتمع واللغة وغيرها وصلتها باآلثار والتاريخ والوالمضمون   الموضوع
من بثروة طائلة  ، فالكتابات األثرية تُفيد في تأريخ األثر وتمدنامن الدراسات

 صاحب األثر وعلى صانعه، وفي حالة لىعالفنون المتنوعة وتدلنا  أسماء
تطور األسلوب  تتبع على ما يساعد مكان الصناعةعلى  المشغوالت الفنية

 ، ومن جهة أخرىعلى مدى الزمن من الصناعات التطبيقية  الفنّي لنوع
ال سيما و باألسماء الصحيحة األثرية بالتعريف النقوش والكتابات تُفيد

من  األجناس المختلفة مع إسالم في اإلسالمغير العربية التي دخلت  األسماء
ما يصحب  ، وكثيراًوغيرها وصليبية وهندية ومغولية كيةوتر فارسية

ودراسة . األسماء في الكتابات األثرية ألقاب وأسماء وظائف وأدعية معينة 
 هذه األلقاب والوظائف والمراسيم تُلقي أضواء كثيرة على روح العصر

قصوى في الدراسات   فائدة الحكام، وهكذا تُفيد وعلى أعمال اتجاهاته وعلى
  . ١ريخية واالجتماعية واإلدارية والسياسية والدينيةالتا

لثالث عشر ا/السابع الهجري وقد احتل خطا النسخ والثلث منذ القرن      
ن به المصاحف والمخطوطات، كخط رسمي تُدو الميالدي مكان الصدارة

كما يظهر على العمائر والفنون التطبيقية وشواهد القبور في شرق وغرب 
  . مي العالم اإلسال

                                                
  . ٢٢٠ ، ص ٣(�'�?% ا��iر   ، م: ا���ش�  ١
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عشر  والخامس عشر الرابع/والتاسع الهجريين ن الثامنالقرني أما في     
كخط تذكاري رسمي على  هاماً دوراً أساسياً ، فقد لعب خط الثلثالميالديين

، الخط النسخالدور الذي لعبه  القبور يفوق العمائر والتحف الفنية وشواهد
وجماالً وامتداداً وليونة من وذلك ألن طبيعة حروفه األكثر رصانة وسماكة 

الخط النسخ قد أضفت مظهر العظمة والفخامة التي تناسبت مع عظمة وُأبهة 
  . ١العمائر المشيدة في هذه الفترة

اآليات  وقد استمر في ذلك العصر استعمال الخط الكوفي أحياناً في     
خط الكوفي في ، وتوجد أمثلة قليلة على استعمال الالقرآنية بجانب خط النسخ

 ،)*(على اآلثار بطرق مختلفة نُفِّذت هذه الكتاباتوقد  . ٢النصوص التاريخية
حت والطالء رخامية والطوبية بالحفر والنفنُفذت على المباني الحجرية وال

طبع ، وعلى النسيج بالنسج والتطريز والوالطوب والقاشاني والفسيفساء
دن بالحفر والحز والطرق ، وعلى المعاوالكتابة وباإلضافة والصياغة

طالء وال ، وعلى الخشب بالحفريم واإلضافة والتكفيت والميناءوالتخر

                                                
 . ١٦٠ا�.���6ت ا�;���%  ،  ص : (1"�د  ١
یe a���6| ا��&e W) N| ا�s � إ�< �: آ���؛ إ] أّن ��وف ا��&N +6"ّ�8 ���8وای� ا��1دة  ٢

آ"� ی6"ّ�8 ا�f| ا��s.� � sة +�.�, . و? < ?.} ا��1وف ا�s � ��� ذات زوای� (��% 
+:ّل ��?���6 ? < �:رة ت ا��1وف و+:اe, ا�. "�ت �� �;��S ا��;2 �� +.�ی��

ّ̂�ط fوف . ا��� �� �ًs) %���&� ����� 8��"6ف : وُی".) ا���أ ، د ، ر ، ع ��� أّن 
 � sوُ(�ّ�غ �� ا� N&) �� و'| ا�. "% (^"�س �� ا���(ا�;�;"� @��- ، >�^P) :

  ).٤٩ا��6اث ا�";"�ري ا�P) �� �)�'Q ، ص
 *-  ���� ا0ج8اء ا�"�اد +^;�"�� +S1�� �b- W^��ة �mش.�ل ���% (: ا�6^;� �ّi ،%��;

 ���� %��e8ا� W^� ,دی3 وا��0اب و'�اه�، و+�8ی��Pا��., �� ا0دوات وا� {���                                                             .
+b^�% (;:ن  �";:ن  ~�e أi")  (�a، آ6 ��} ا��w��� %Sهk أو ا���1س : ا�6.��` -

%S���� .          
   – �, ����ت آ��6�% أو (���� �l�;�% أو l��ر أو ���ا��ت : ا��f6ی��6.� k�fی� ا���+

  aأو (�ش��  
ا�"W ��) (�د+�) (6f �6�) ��:ف ا���e8% آ6;��3 ا�8ج�ج �� ا�� أو : ا�6;��3  –

 k�fا�. 
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تحت  ، وعلى الخزف بالرسموالخرط والتطعيم والتخريم والتعشيق واإلضافة
والبريق المعدني والطالء بالميناء والتذهيب  والرسم فوق الطالء الطالء

وأحياناً تتم الكتابة األثرية . طعوالقوالتشكيل  أو الحزواإلضافة والحفر 
بأكثر من وسيلة فقد تكون محفورة ومكفتة أو مطعمة في الوقت نفسه كما 

  .  ١المطعمةأو األخشاب  على المعادن المكفّتةبالكتابات  مثالً الحال هي
وقد وجد الخط بداخل المبنى أو خارجه سواء في مناطق االنتقال أو      

فاريز التي تعلو حوائط إيواناتها وأروقتها أو بعناصرها رقبة القبة أو األ
أو بأدوات إضاءتها أو على  ومحاريب ومنابرالمعمارية من أبواب وشبابيك 

  .واجهات مداخلها وحول قبابها ومآذنها 
وفنون من عمائر  ميةاإلسال على اآلثار هذا وتتنوع موضوعات الكتابة    

أو تاريخي  ها كتابات ذات طابع ديني، فمنتطبيقية ومخطوطات ومسكوكات
 خطية خاصة بشواهد القبور أو وثائق ذكاري أو كتابات جنائزية متعلقةت

األثر أو  بصاحبالتعريف  حيث تشمل. عض العقارات واألمالكبوقف ب
  أو أميراً سواء كان سلطاناً )أي من عملت برسمه أي بأمره(التحفة 
، ثم من طبقة األمراء ، إذا كانأحياناً ظيفتهبو  الفخرية ثم بألقابه   مصحوبة

بالعز والنصر وطول العمر أو الترحم  ينتهي النص غالباً ببعض األدعية له 
 فهذه النصوص التاريخية ، لذلكله إذا كان متوفياً  عليه وطلب المغفرة

 من حقائق هامة لما تحمله حية لحياة الحكام واألمراء ةتعكس لنا صور
وقد تكون كتابات . من تأريخ األثر أو التحفة الفنيةغالباً  مكنناوأسماء تُ
  بتشييد السلطان أو أحد األمراء لمبنى من المباني الدينية  خاصةتأسيسية 
كما يكشف لنا أسلوب خط هذه النصوص على اآلثار . أو الحربية أو المدنية

                                                
 . ٢١٨، ص  ٣(�'�?% ا��iر ، م: ا���ش�  ١
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دية في ذلك بل والحالة االقتصا ة أو المنقولة على المستوى الفنيالثابت
 لتشير إلى وصناعة التحف الفنية العصر إذ أن تشييد العمائر المختلفة

  . ١الحالة االقتصادية لذلك العصر انتعاش
على بحث العالقة بين الوظائف واأللقاب  ا وتُساعد الكتابات األثريةهذ     

، بألقاب فخرية  ثار مصحوبةالفخرية ذلك أن الوظائف ترد عادة على اآل
لقاب ثم يتسنّى لنا أن نتعرف على قيمة الوظيفة ودرجتها في ضوء األ ومن

ومن جهة أخرى يالحظ أن بعض األسماء . التي كانت تُطلق على شاغلها
يستعمل كاسم وظيفة أحياناً وكلقب فخري أحياناً أخرى ومن ثم كان من 

. سماءوتحديد مضمون هذه األ المستحسن االستعانة بالكتابات على اآلثار
إذا كان في معظم األحيان   في سلسلة األلقاب يوضح ذلك أن مكان اللقب

الوظيفة  أن يأتي اسم ؛ إذ جرت العادةةأو اسم وظيففخرياً   هذا اللفظ لقباً 
  : ، مثال ٢بعد االسم في حين ترد األلقاب الفخرية قبله

كتابة موجودة  "خدومي العالئي طيبغا حاجي الساقيبرسم المقر العالي الم"
لقاب الفخرية على صحنين لعالء الدين طيبغا حاجي، ونالحظ هنا أن األ

وردت بعد  الوظيفة المقر العالي المخدومي، واسم: التي سبقت االسم هي
  :أما عن معنى هذه األلقاب فهو   .الساقي: االسم وهي 

  .التفوه باسمه اُستعمل لإلشارة إلى صاحب المكان تعظيماً له عن : المقر  -
  .فهو من ألقاب التشريف بوصف الملقّب بالمكانة المرتفعة : العالي  -
، والياء في نهايته هله مركزه وعلو مرتبته ألن يخدممن يؤ: المخدومي  -

  .  ٣للنسبة والتفخيم
                                                

  . ٧٦ ا�.���6ت ا�;���% ، ص: (1"�د  ١
  . ١٣٦٤،  ص  ٣ا����ن اQ'�(�% ، ج: ا���ش�  ٢
  .١٧، ص ١٩٩٧ا����ش ا�.���% �� أوا�: د(�3، د(�3، : ا������ ، �6��%  ٣
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  صل الثانيالف

  :مملوكية في دمشق ذات النفع العامدراسة ميدانية توثيقية للعمائر ال -

نقل مقر  حيثدمشق يطيب للسلطان بيبرس المقام في   لقد كان     
فقد قام  ،المباني الهامة ببعض تدين له إلى هذه المدينة التي السلطنة كلياً

المنصور  السلطانه في القلعة استمرت في عهد خلف إصالحات جديدةبعدة 
 ال نعرفبلق، الذي وهو القصر األالمدينة  ، وشيد قصراً له خارجقالوون

كان يقع ، والتي تذكر أنّه المؤرخين  كتاباتخالل  ا منإلّاليوم شيئاً عنه 
الذي شيد فيه السلطان  الموقع ، أي فيفي الميدان األخضر ضفة بردى على

  . ١السليمانية في القرن السادس عشرسليمان القانوني العثماني التكية 
، )ه٩٥٣(في عام  الدمشقي المتوفّى طولون الصالحي ابنويقول هذا     

العاشر القرن ر الشخصيات العلمية بدمشق في كبادمشقي وأحد وهو مؤرخ 
في عام  بيبرس الظاهر الذي أنشأه الملك القصر األبلق في وصف الهجري

واجهته الشرقي مئة أسد، وعلى الشمالية  وعلى: ".. وستين وستمئة يةثمان

  .٢" صورها بأبيض في أسود اثنا عشر أسداً منزلة
/ ه٧١٢( عامر تنكز نائباً للسلطان في دمشق وعندما أصبح األمي    

بتنظيف  أكثر من عشرين سنة  حكمه التي دامت ، قام خالل فترة)م١٣١٢
بناء الجسور وتنفيذ  إلىالماء في المدينة، باإلضافة نظام إمداد  وترميم 
من األبنية بقي منها  دوبناء عد في الجامع األموي أعمال الترميم بعض

ربة الكوكبائية في زقاق ، والتجامع  تنكز في  شارع النصر: اثنان وهما
                                                

١  a�+%  –د(�3 : زاك ، دورو�% إ'�(ّ�ن (:ی�% (�����ص  ٢٠٠٥, د(�3  –+^�ر و�� ،
٤٢.  

 . ٣٠و-n د(�3 �� أی�م ا��Rه�، ص : ا��8وی��  ٢
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ن والحديث التنكزية  فقد تهدمت ولم يبقَ منها اآلن ، أما دار القرآالمحكمة
تنكز كان  قائماً قصر  ويعتقد أن. ارجيةالواجهة الخإال الباب وجزء من 

من تلك الدار في المكان الذي بنى فيه الوالي أسعد باشا العظم  بالقرب
 التي قام بها ي أثناء اإلصالحاتفف. قصره في منتصف القرن الثامن عشر

قصر العظم في أعقاب القصف الجوي الفرنسي في " ميشيل إيكوشار"
من الموزاييك يحمل  األنقاض حوض بين، ظهر )م١٩٢٥(لدمشق في سنة 

  . ١شعار تنكز
الحقة فقد قاموا بتشييد  أما األمراء المماليك الذين جاؤوا في فترة     

اليحياوي الذي بنى جامع  الحمامات والجوامع مثل يلبغاالمدارس والترب و
، الذي بنى آخر حكام المماليك في دمشق، وسيباي ،المرجة ساحة يلبغا في

  .جادة الدرويشية وغيرهم  رسة السيبائية فيالمد
، وأصبح المخطط بالضخامة واالرتفاعوقد اتسمت العمارة المملوكية    

صحن  يها دهليز موزع  يفضي إلىيل فخمةللبناء مؤلَّفاً من بوابة المشترك 
ً  يغُطّ قد، ولأواوين حوله ميزات القباب ومن أهم . منور ذي سقفبأحيانا

أما . ارج والخالنافرة من الداخل  ة الزخرفيةوالتغطي هقالشا االرتفاع
 معة المربعة والمنارة المضلّعةطبقات الصومن  المآذن فقد أصبحت مكونة

 على قودالع وظهرت. صلية والجامور النحاسيب، ثم القبة الوالشرفات
لمدبب والثالثي والمخموس واوالحدوي  تالف أشكالها كالعقد الدائرياخ

ة المملوكية وازدهرت العمارة. الوسائديالفصوص و  ٢بالزخارف الملون
والجص كما  استخدم الفنان المملوكي مواد مختلفة كالرخام الملون حيث

                                                
 . �٤٢جa&�� W ، ص ا�": زاك  ١
٢  n��? ، �&��� :٥٤٥، ص  ٢٠٠٤، د(�3 ،  ٢(�'�?% ا��6اث ا�";"�ري ، م.  
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واستخدم أنواعاً من الزخارف . والفسيفساء الزجاج الملون والقاشاني تخدماس
تابية التي كانت تُنحت على شكل أشرطة الك المختلفة وأبرزها  الزخارف

وكانت هذه الكتابات تتضمن  .سواء بالداخل أو بالخارج ن الخط الثلثم
التي تُسجل اسم المنشئ  ة وأدعية باإلضافة إلى العباراتآيات قرآني عادة
إلى الخط لعبت الزخارف وباإلضافة . وتاريخ إنشائه ووظيفة المبنىابه وألق

 الزخارف لنوع مناهماً في زخرفة العمائر والسيما ذلك م النباتية دوراً
الهندسية وخاصة على  أيضاً الوحدات كما استخدم) األرابيسك(المورقة 
  .  وجوانب المحاريب الواجهات

للصالة  قد شيد المماليك مختلف أنواع العمائر من دينية كالمساجدل     
والخانقاوات للصوفية، ومدنية كاألسبلة للشرب  والمدارس للتعليم العالي

اق والقصور، واألسو الج المرضى والوكاالت والخاناتلع تتاناوالبيمارس
  .  ١والحصون واألبراج كالقالع العمائر الحربية  باإلضافة إلى

الكأس هو األكثر  رنوك مشيدات دمشق أن رمز ومن المالحظ في    
، وقد يحمل الرنك صورة ويتكرر بأشكال مختلفة بعض الشيء ،استخداماً

، أو قد تكون  ألحيانا ثالث كؤوس في بعض أو كأسين أو كأس مفردة
فال تتعدى األربعة رموز  أما الرنوك المركبة. برمز آخر مترافقةالكأس 
  . رابع إما شكل البقجة أو المقلمةثالث كؤوس متكررة  والرمز ال: وهي
  : يمكن أن نُعدد أشكال الرموز في مشيدات دمشق وهي هذا و  
  .ما وصلنا من العهد األتابكي أقدم : شكل زهرة الزنبق  -١
  .وهو األعم واألكثر انتشاراً : شكل الكأس  -٢
  .شكل البقجة   -٣

                                                
  .٣٢١، ص  ١(�'�?% ا�;"�رة وا��iر ، م : ا���ش�  ١
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  ) .المقلمة(شكل الدواة  -٤
  .رمز صاحب البريد : شكل الدرع المقسم إلى ثالثة شطوب  -٥
  .شكل الوريدة  -٦
  .شكل السيف  -٧
  .شعار الملك الظاهر بيبرس : شكل السبع  -٨
  .الكتابية الرنوك  -٩
  .رنوك غامضة الشكل والمضمون  -١٠
  .  ١فهي غير موجودة في أبنية دمشق) قرون البارود(أما سراويل الفتوة  -
أن وجوده   ألماكن تواجد الرنوك على العمائر، فإننا نالحظأما بالنسبة     

محور  نجده يشكّل عنصر توازن على حيثيتعلق بالواجهة بشكل كبير 
ةجامع ف للواجهة كما في تناظر منصوفي )في الميدان الفوقاني( التينبي ،

في (البريدي  ، وفي سبيل)األعلىفي الشرف -في البحصة (خانقاه اليونسية 
  على محورالرنك عنصر توازن ، أو يشكّل )حارة البريدي-حي السويقة

ان طريق الميد - سويقة ال في( الجيبغائية  في التربة المدخل كما تناظر 
 الرنك ، أو يكون)في محلة  مسجد األقصاب( السلطان وحمام ،)التحتاني
في ( بشكل غير متناظر كما في المدرسة األخنائية في الواجهة  اًموضوع

وفي  ،)جادة العفيف-في حي الشركسية( وفي التربة الكجكُنية ،)حي الكالسة
  ).في حي الكالسة( المدرسة الجقمقية

أو ضمن  ،لرنك ضمن شريط كتابي على الواجهةاهذا وقد يتوضع    
، مقرنص المدخل في زخرفة أو بدونها، أو ضمن شريط كتابي فوق النوافذ

  . ١أو ضمن زخرفة منفصلة
                                                

  . ١٥١ز�eرف ا�;"�رة اQ'�(�% ، د(�3 ، ص : ا������  ١
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في سفح (كما في تربة غُرلو  عموماً مستدير الشكل الرنك ويكون    
 ضمن حشوة مزررة كما في اً، أو مستدير)قاسيون من حي الصالحية

، أو ضمن حشوة مربعة كما )في حي الميدان الفوقاني( الجقمقيةالمدرسة 
، وقد يكون الرنك مفرداً أو مزدوجاً أو يظهر ثالثة في التربة الرشيدية

  .  ٢رنوك في المشيدة الواحدة
الحجراألصفر لى األبنية في دمشق بشكل عام من وقد صنعت الرنوك ع    

، ففي جامع ، مع بعض االستثناءاتمر أو األبيض أو األسود البازلتيأو األح
نفسها  المادة ت، واستُعملاللون األزرق لخزف ذيا التينبية صنع من نوع من

من  ع يصنأو قد منها،  سة الرشيدية في الميدان القريبةفي زخرفة المدر
، ومن معجونة الحجر جامع التيروزي كما في السقف الخشبيفي  األصباغ

 .  ٣ية في باب الجابيةاألسود في المدرسة السيبائ
  المساجد .١

دمشق مثل مسجد الجوزة في لقد بنى المماليك العديد من المساجد في     
في  معلّق، والجامع الباب السالم خارج األقصاب ، وجامع مسجدالعقيبة

وجامع منجك في الميدان  ،العمارة البرانية غربطقة بين الحواصل من
خارج باب ، وجامع السقيفة ساروجةسوق  غرب، وجامع الورد الوسطاني

نستعرض المساجد التي مازالت تحمل رنوكاً إلى سإال أننا . وغيرها توما
  :اآلن 

                                                                                                                            
، ١٩٩٠(�3، ج�(;% د) ر'��% (�ج&6��(ا����ك �� ا��0�% ا�"" �آ�%، : دو�pط، '�(�  ١

  .٧٥ص
، ص  ١٩٩٥(��:ات د(�3 ذوات ا0ض��% و?��-�ه� ا�"���% ، د(�3 ، : ا������  ٢

٧٦.  
  . ٧٦ا�"�جa&�� W ، ص : دو�pط  ٣
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  ) ١الصورة ( )جامع الطلبة(   :  التينبية جامع .١,١ 
  

  
  جامع التينبية ) :    ١( صورة ال                                   

 شرق) ١٨٨عقار  -١قسم - ميدان حقلة(ي الفوقان حي الميدان يقع في     
  تنبك أو تنم دمشق نائب بناه. تنبك  ، ويعرف بالتربة التينبية وتربةالطريق

وهو من مماليك السلطان ) ١٣٩٥ -١٣٩٤/ ه ٧٩٨( الحسني الظاهري عام
 ، كما دفن)م١٣٩٩/ ه ٨٠٢(بقلعة دمشق عام  ودفن فيها لما قُتل, ١برقوق

                                                
١  �ا0(�� '�n ا�ّ:ی) +�� �) ?�: ا_ ا�1&�� ا��Rه�ي، ا'"a ا0- � +��9 و ? k p�a ا'

�� أ- a () ("���9 ا��Rه� ����ق اش�6اc وأ?a�6 وج. +�ّi ،a6�^ ' ,Xأوا �� �ً�ّ.-�e a ;
أّ(�c ?��ة �����ه�ة �� ' ^�a6 ا���s�%، أو �� أوا�e ا0و�<، �� '�% إ�:ى و+&;�) 

%X�";�'و . {"e %�' >ر أ+��.�� إ��- �ّi ،���� nو(�ّ:م أ� %X�) ��)إ�< د(�3 أ a �� �ّi
%X�";�'و (�;&+و .�b��"آ ��)د(�3 �;: (�ت ا0 %���� �� a� ��6'ا  �.-�fا0ش��� ا�

ه ٨٠٢(وا'6"� �� ����% د(�3 (:ة �lی % إ�< ?�م ) م١٣٩٢/ ه ٧٩٥(�� ?�م 
��� أ? ) ا�;P��ن ? < ا�& ^�ن ا���-� ��ج �) ����ق و6�ُ, �� ��&a �� ) م١٣٩٩/

= ا�"��, ا����P : �� ا�"�1')أ. (� ;% د(�3 وُد�) �a6��6 ا��6 أ��mه� �� ا�"�:ان
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وقد ) . م١٤١٢/ ه ٨١٥(في عام نائب دمشق في  رديتغرى ب فيها األمير
والجامع . جامع باسم ضريح يشبك وهو خطأ منهذكر سوفاجيه هذا ال

  . ١معروف ومشهور ويجري توسيعه
، وقد أفاد المسؤول عن الجامع د في هذا الجامع أي أثر للقبرينال يوج    
غير  سيطوهي اليوم مسجد ب – جد في القاعة اليمنى من المدخلأنّه و
عدداً من العظام البشرية نقلها إلى  –المنشأ خلفه حديثاً جد الضخم المس

لكنه اليعلم لمن تكون هذه ، انتظار بناء ضريح فوقهاب القاعة اليسرى
  .، هل هي لألمير تنبك أم لألمير تغري بردي العظام
ذات األلوان  مشيد بالمداميك الحجرية الجامع: الصفات المعمارية    
، طاسة محززة تعلوها تتوسطها بوابة معقودة بالمقرنصات) األبلق(متناوبة ال

فشريط كتابي ثم  فمدماك من الحجارة المزررة وفوق الباب ساكف أملس
 ، وفي وسطهاة مربعة من القاشاني األزرقتعلوه حشوة هندسي رشريط مزر

 اتوفي واجهة الجامع أربع حشو. بالقاشاني رنك األمير تنبك مزين
، ويقطع الواجهة أيضاً من البوابة ؛ اثنتان في كل طرفمستديرة مورقة

يط كتابي مؤرخ ضمنه مزرر في أسفله شر الحشوات، شريط تحت هذه
وتعلو الجامع رقبتان كانت ترتفع فوقهما قُبتان ال نعلم عن . رنك األمير

  .٢شكلهما أي شيء
  

                                                                                                                            
ا���م : ا�) +�bي ��دي  - ١٦٨، ص١٩٨٦، ا���ه�ة ،  �;: ا��ا�� وا�"&���6=

، ٣ا��Sء ا��(W 0ه, ا���ن ا�W'�6 ، ���وت، ج: ا�&�fوي –٢٧٠، ص ١٢، جا�8اه�ة
 ).٤٤ص 

١  n'وت، : ا�) ?�: ا���دي ، ی���ر ا�"��-: �� ذآ� ا�"&�ج:، ��"i٢٠٤، ص١٩٧٥.  
 . e٣١٥^| د(�3 ، ص : ا�; ��   -     

 . ١٤٤ات د(�3 ، ص (��:: ا������  ٢
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  :  الرنك -
  : )حقول(لى ثالثة شطوب ري مقسم إعبارة عن درع دائ     

 الحقل األسفل الحقل العلوي فارغ، في الحقل األوسط كأس كبيرة، وفي
والرموز كلها بلون القاشاني األزرق . كأس أصغر محصورة بين بقجتين

مركز الحشوة هذا الرنك موجود في . غامقة زرقاءالفاتح اللون على خلفية 
  .محورية الموجودة فوق الباب بشكل الهندسية المربع

  ؛ اثنانفوق النوافذ فهي في واجهة المبنى األخرى األربعة أما الرنوك      
يسارها بشكل متناظر بالنسبة للواجهة  على يمين المدخل واثنان على

شريط الكتابي الذي يحيط ومحفورة في الحجر بدون ألوان وذلك ضمن ال
  . بالواجهة

  :مضمون الرنك  -
شعار (رمز الكأس  يتضمن هنك نجد أنّالر مضمون في بالتدقيق     
نجد  مع سيرته الذاتية ، وبالمقارنة)شعار الجمدار(و رمز البقجة ) قيالسا
ال من الرنوك المركّبة يدخل ضمن النوع الثالثذا الرنك  ه أن تي تم

، والتي نراها ثمن هذا البح )١٣٧(المركبة صفي فقرة الرنوك  تصنيفها
وابنه  لظاهر برقوقا السلطاننسوبة إلى أمراء على التحف والعمائر الم

/ ه ٨٢٩(عام  حتىاستخدامه  وشاع) م١٣٨٢/ه٧٨٤( منذ عامالناصر فرج 
يخص السلطان  شعاراً جماعياًالرنك كان أي أن . )٣٣ الشكل( )م١٤٢٦
عبتنبك ميراألدها تقلَّالتي الوظائف رعن وال يا رمزي البقجة، أم فقد تم 
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 ربما شغل وظيفة الجمدارح أنّه مما يرج ١الشكل األساسيإضافتهما إلى 
  .ذلك وغفلت المصادر عن ذكر 

  : النقش الكتابي

مر بإنشاء أ يه من يشاء  واُهللا واسع عليميؤت اِهللا ذَلكَ  فَضُل.. بسملة "   
لممهد قدرها بفعل الخير المعدلة ا على التقوى هذه التربة المؤسسة

دنا وموالنا المقر األشرف العالي المولوي الدنيا واآلخرة سي في المستصحب
 دي المشيدي المحسنيمهالمالغياثي  العوني العادلي العالميلكبيري ا األميري

سيد ملوك اإلسالم والمسلمين  عزم المتصدقي الكافلي المخدومي السيفي
ناشر  ث الملّةعون األمة غيا الغزاة  والمجاهدين ركنالعالمين  األمراء في

هري كافل تنبك الحسني الظا عضد الملوك  والسالطينالعدل ناصر الحق 
وكان الفراغ .. المحروس أعز اهللا تعالى أنصاره  السلطنة الشريفة بالشام

  . ٢"هذه التربة المباركة في شهور سنة سبع وتسعين وسبعمائة  من

ي سبقت اسم والترية األلقاب الفخ ورود العديد من نالحظ في هذا النقش    
الشريفة بالشام  كافل السلطنة"بعد اإلسم وهي  األمير، أما وظيفته فقد وردت

أخرى مما يؤكد بأنّه ربما لم وظيفة  ، ولم ترد أيأي نائب الشام" المحروس
  .يشغل  وظيفتا الساقي والجمدار 

  

                                                
آ�ن ا��., ا0'�'� ?��رة ?) آmس آ���ة �� ا��^k ا0و'| () ا���9 وأ�eى  ١

 %��X2 ا��(�ز ا����;� ��"P6ا ا�wإ�< ه n�أض a�ّا�&� �، وی�:و أ k^ا�� �� �b-أ
 ��? %i�i ()  و- �� (�ی��ب ��ج، �1�� aه� ����ق وا���Rي ا��P? ال�l ى�e0ا

ا�.mس ���� (� ��) (�+�) و�iث (�ات ��1P% �;2 ا��(�ز ر�.ً� (6f �ً� +.�رت 
 n�&وا�:واة وا� %  ). ١٦٢ا����ك اQ'�(�%، ص: أ�":(ا�����X�% ا�e0ى آ����

٢ - Mayer ; Op . cit ,P 216  



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١٥٦ 
 

  
  .١٩٩٠م تخطيطي لرنك تنبك الحسني ، عن دوغوط ،رس) : ٤٠( شكلال

  
  الحشوة الهندسية المربعة وفي مركزها رنك تنبك الحسني من القاشاني األزرق ) :  ٢( صورة ال 
  

  
  .المحفور في الحجر ضمن الشريط الكتابي  رنك تنبك الحسني ) : ٣(صورة ال
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  : مسجد ابن هشام .١,٢

  
   . مسجد ابن هشام الرئيسيةرنك قانصوه الغوري الكتابي على واجهة ) :  ٤( صورة ال           

  

المجاور ) ٩٢٣عقار - ٢قسم -شاغور جواني (يقع في سوق الصوف     
بدر  القاضي ان الدكة، أنشأهقبالة خ لسوق مدحت باشا من جهة الجنوب

، حقبة أسبق أنّه من ، ولكن يظن)م١٤٢٧/ ه ٨٣١(الدين بن مزهر في عام 
، وللمسجد مئذنة ده ولم ينشئهجديكون القاضي بدر الدين قد   فإذا صح ذلك

 العامة إلىتنسبه  ضريح وفي داخله. من أجمل العمائر المملوكية في دمشق 
في  لوليد السلمي خطيب دمشق المتوفّى، اإلمام أبو اعمار المقرئبن هشام 

، وفي العصر العثماني نسبه الناس إلى )م٨٥٩/ ه ٢٤٥(العصر الطولوني 
  . ١ن عبد الملكالخليفة األموي هشام ب

                                                
  .١٤٨ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������   -  ٦٠٧(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ١
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  :الرنك  -      
درع دائري ذو عبارة عن رنك كتابي باسم السلطان قانصوه الغوري      

لحقل العلوي اسم السلطان وكنيته، وفي الحقل في ا: مقسم إلى ثالثة حقول
  : لرنك الدعاء له على الشكل التالي، وفي أسفل ااألوسط بعض ألقابه

  )اسم السلطان وكنيته(    ←      قانصوه الغوري          - ٢    
  )بعض ألقابه (  ← عز لموالنا السلطان الملك -١             
  )الدعاء للسلطان(   ←.عز نصره     -٣                 

  

  
  .رنك قانصوه الغوري الكتابي في مسجد ابن هشام ) : ٥(صورة ال                     
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  :  التُرب .٢

 ملوكي تطوراً كبيراً تركّز فيالم صرفي الع ر بناء التربتطو      
 ، وزادت قباب الترب ارتفاعاً بزيادة ارتفاعالزخرفي والكتابي  اإلسراف

 القبتين ، وظهر نظام)في حي الصالحية(يتية مثل التربة التكر طبقتي رقباتها
حي في ( )تربة مختار(على طرفي البوابة مثل تربة الشيخ حسن المتناظرتين

البوابات بالزخارف الزرقاء كما في  ، كما لونت أعالي)الميدان التحتاني
ت الواجهات بالمداميك قيم، وُأ)الميدان التحتاني في حي(السلحدار آراق تربة

في سفوح قاسيون من حي (الحجرية البلقاء كما في التربة الدوباجية 
 في( الكجكنية  لتربةوزينت بالنقوش واألشرطة الكتابية مثل ا ،)الصالحية
، وانتشرت المقرنصات في أعالي البوابات والحشوات المربعة )العفيف

  . ١واألشرطة والمداميك المزررة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٦(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ١
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  :تربة غَرلو . ٢,١
                                 ملساء طاسة                           

قاسيون من  التربة في سفح تقع هذه
 ٢قسم أبو جرش(حي الصالحية 

الجامع  من ، إلى الشمال)٦٨عقار 
، وتُعرف )جامع الحنابلة( المظفّري

أو تربة  أيضاً باسم التربة الغُرلية
شيدها لنفسه نائب السلطنة . أغرلوا

بدمشق في العصر المملوكي األمير 
الذي تولّى ١العادلي غرلوالدين  سيف

ه ٦٩٥( عام ثالثة أشهر النيابة  لمدة
          .بوابة تربة غرلو): ٦(لصورة ا             عزل بعدها فأقام بدمشق ،)م١٢٩٥/

                                       ) .م١٣١٩/ ه ٧١٩(عام  ودفن بتربته حتى توفّي

، )األبلق(اميك الحجرية المتناوبة التربة مشيدة بالمد: الصفات المعمارية    
 تعلوها البسيطة من المقرنصات صفوف هتها بوابة تُزينها ثالثةاجوفي و
 حجرية كتابية منقوشة أشرطة ، وتمتد تحت المقرنصات ثالثةملساء طاسة

                                                
'�n ا�:�ی) ���p ا0(�� ا�.��� ا�;�د�� آ�ن () أآ��� ا�:و�% و() أ(�اء ا�"�:�(�)  ١

 {"e %�' �e~ �� أش�� %i�i () د(�3 ��1ًا > ? �b�6ا�;�دل آ cأ'�6ذ a���6'ا��0ف؛ ا
%X�"6') و�ا�;&���� . (و+&; ��،  ٢ا�:رر ا�.�(�% �� أ?��ن ا�"�X% ا��)�s% ، ج: ا�( 

، ص ٦شwرات ا�wهk �� أ��eر () ذهk ، ج : ا�) ا�;"�د ا���1 �  - ٢٩٧، ص ١٩٦٦
٧١٩   –  ��sج : ا�) آ ، a&�� ر:P"١٩٥، ص  ١٤ا�.(  
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ريط األوسط يوجد رنكا ، وعلى طرفي الشالعريض المزهر بالخط النسخي 
  .) ٧ ةالصور -٤١الشكل(غرلو  األمير
) يعةحوض زر(قد تحول إلى  األمير قبر نرى أن وعند دخول التربة     
ل المكان إلى ، وقد تحوبحجم قبضة اليد  قُبيبة حجرية محززة  وعليه

  . ١همستودع بعد أن قامت األوقاف بتأجير
  :الرنك  -

وخاِل من العلوي صغير : إلى حقلين يتألّف الرنك من إطار دائري مقسم    
 وقد أقيم الرنك بشكل توأم على. كأس كبيرة ؤهتملواسع  النقوش، والسفلي

من الثاني  الكتابي رفي حجر مزرر فوق باب التربة ضمن الشريطط
  .ر ومن نفس اللونبالحج هو منحوت، واألعلى

رمز واحد هو الكأس  يتألّف منإن هذا الرنك بسيط  :مضمون الرنك -
إما أن يكون األمير غرلو مصادر التاريخية، فمع ال، وبالمقارنة شعار الساقي

ه تبنى شعار أستاذه ، أو أنّتذكر المصادر ذلكوظيفة الساقي ولم  قد شغل
بعد المقارنة بين الشعار  نظراً للشبه الكبير بين الرنكين ؛ وذلكالعادل كتبغا

  .) ٨ صورة( هذا وبين شعار العادل  كتبغا على قاعدة  شمعدان تعود له

  
  .١٩٩٥، عن الشهابي ،  رسم تخطيطي لرنك غرلو العادلي) : ٤١( الشكل

                                                
  .٣٦٤، ص  ١٩٨٥(��د(% ا�l0ل و(&�(�ة ا�f��ل، ���وت، : �:ران ، ?�: ا���در ١

  .٦٤، ص ١٩٥٠(��ه: د(�3 ا�i0ی%، د(�3، : ?�: ا�31 ، ' �� ?�دل -    
  . ١٨٣(��:ات د(�3 ، ص : ����� ا� -  
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  : الكتابي  النقش -

منها  ضريحين القبلي ، يشتمل داخل هذه التربة المباركة على.. بسملة"     
في سبيله  ]الغازي[العاري اهللا تعالى  الفقير إلى الشهيدمدفون به السعيد 

 فين غرلو بن عبد اهللا الناصري توفي إلى رحمة اهللاحاج الحرمين الشري
هذا ما نة تسع عشر وسبعمائة سودفن به يوم الخميس مستهل جمادى اآلخر 

حبسه العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف سرور بن عبد اهللا ] و[أوقفه 
منشئ هذه التربة المباركة وأوقفها تقبل اهللا منه الضريح القبلي المذكور 

والضريح الشامي وقفاً على ما  ه وبرسم دفن الواقف المسماعلى من دفن في
      ".١...وهو جميع النصف من البستان ..  والتاريخ . .تشهد به كتاب الوقف 

  ،األميرتسبق اسم  الموجودة في النص والتيقلّة األلقاب الفخرية  نالحظ    
اإلسمه أيضاً من الوظائف التي شغلها والتي من المفترض أن تلحق وخلو .

  .نسبة الرنك له أو ألستاذه  نا فياألمر الذي ال يساعد
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ - Gaube , Heinz ; Arabische Inschriften Aus Syrien , Beirut ,1978 , P115. 
  . ٧٧ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������  - 
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زررالحجر الم  

   
  
  
  

  . األمير غرلو التوأم رنكا ) : ٧(صورة ال           
  

  
  

 , Atilمعدان كتبغا العادلي ورنك الكأس ، عن ش) : ٨(صورة ال                        
أللوان فال تظهر على نالحظ الشبه الكبير بين رنكي غرلو و العادل كتبغا من حيث الشكل ، أما ا

  .تربة غرلو
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  :در آص تربة به 

  
  . تربة بهادر آص من الخارج) :   ٩( صورة 

  
) ٢٣٣-ني شاغور برا(تقع هذه التربة غربي مقبرة باب الصغير      

، قبلي المعروف بأويس القرني المزار بجانب تربة أكز الفخري، شمالي
بهادر آص  األمير ، أنشأهاوتجاه تربة األمير فرج بن منجك األفريدونية
في  ودفن فيهامنقوش عند بابها كما هو ) م١٣٢١/ ه ٧٢١(عام ١المنصوري

                                                
  .١٧٨، ص  ١٩٩٠ا�:ارس �� +�ریN ا�":ارس ، ���وت ، : ا��;�"� ، ?�: ا���در  ١
  . ٣٢٧ا�"P:ر ��&a ، ص : �:ران  - 
آ�ن ا0(�� . ا0(�� ا�.��� '�n ا�:�ی) ا�";�وف ��ص () (�:(� ا��0ف: ���در ~ص - 

� �m(� ا�& ^�ن ا�" 9 ا���-� Xری% ��وون، وآ�ن ه� ا����P9 ا���ا�""�� () a -ا أwه
 `e�6ع((1": �ّ"� آ�ن وآ�ن ذا ر) (,Xو'�ح ه� % )و?:ة آ� ��R? .  ة:) :�- %���� >��+

� ُ?8ل، و?�د إ�< إّi %�^ ) >ا���م إ� kX�� 8.�+ ��)0ا W) ّ�د.. (�+a �� د(�3 إ�< أن +
� أ�ِ�ج ?�a وأ?�: إ�< (.��a إ�< أن (�ت �� ّi ،(�6�&وأ��م �� ا]?��6ل ��1 ا� a� ? 2��ُ

%X�";�'و (�i�i %�' .ا��66ر () %�X�l و~ص).('ج: أ�� ا�"�1 ،a&�� ر:P"ص  ٣ا� ،
�&a، ا�"P:ر �: ا�) ا�;"�د ا���1 �  -   ٣٠، ص ٢، جا�"P:ر ��&a :  ا�;&����  -  ٤٢٨

  ) . ٩٣، ص  ٦ج 
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بعد أن ) المردميةالتربة (باسم م اليو، وتُعرف )م١٣٢٩/  ه٧٣٠(عام 
  . ١اتخذها آل مردم بك مدفناً لهم

د ، تتألّف من قبة ملساء تستنتربة متقشّفة زخرفياً:  الصفات المعمارية -
د للرقبة، وهذا نموذج غريب إذ ال وجو مباشرة إلى كتلة المدفن المضلع

، وتُزين المدفن مداميك مزدوجة من الحجارة السوداء على ترب دمشق
  . ٢تُحيط بكامل األضالع

   :الرنك  -

، حيث نالحظ الوريدة ذات الست بتالت في درع دائري غير مقسم شعار   
، وكل )السطر الرابع غير موجود(ثالثة أجزاء من سطر كتابي واحد  وجود
محاط برنكي الوريدة من الجانبين محفورة على جدران الضريح  ءجز
  .)١٠الصورة(

ور مجهولة حفر على القبر األول قب ا في داخل الضريح فيوجد ثالثةأم    
تحصران فيما بينهما سيف  الباب وريدتان ذوات اإلثني عشر بتلةمن جهة 

 هذا الرنك ربما يعود. )١١الصورة (إطار  ذهبي اللون بدون) أو خنجر(
  .وهذا القبر إلى األمير بهادر آص

عبارة عن الوريدة  كانبهادر آص األصلي  أن رنك" ماير"وقد ذكر  هذا    
ى رنك وتبنّ  شعاره غيرأن ما لبث هذا  لكن بهادر. ذات الست بتالت

 على سلطانية والذي ظهر ،شعار الكأس الحقاًأضاف إليه  الذي ربما السيف

                                                
 – ١٩٣٦(رX�} وزراء '�ری% أر�W (�ات �� ا���6ة ا��ا�;% ��) : ج"�, �9 (�دم ١

  ) .م١٩٤٨
 . ١٣٩(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ٢
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رقم (محفوظة في متحف الفن اإلسالمي في القاهرة  )١٢ صورة( نحاسية
١) ٣٧٥١ .  

رنك الوريدة السداسية هي تعبيراً عن والء  إذاً من المحتمل أن يكون    
ى رنك ثم تبنّ، أسرتهم االمبراطوري األمير ألسرة قالوون باعتبارها الرمز

 تابيدار والتي وردت في النقش الكالذي يعبر عن وظيفته كسالح  السيف
  .سلطانية السابقة الذكرعلى ال

  :النقش الكتابي  -
  .غير موجود ..  -١   
  "المعمور والتربة المباركة العبد المسجد" -٢   
  "الراجي عفو ربه بهادر آص الملكي الفقير إلى اهللا تعالى" -٣   
  "ائةالناصري وذلك في شهور سنة أحد وعشرين وسبعم" - ٤  

ا يخلو من ذكر اسم وظيفة األمير على عكس نالحظ أن النقش هن     
  ) .سالح دار(النقش الكتابي على السلطانية الذي يذكر وظيفته 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١ Mayer ; Op . cit, p6   -  
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     )٢(  
  
  
   
  

     )٣(   
  

  
)٤       (          

  
  
  .النصوص الكتابية الثالثة الموجودة في تربة بهادر آص تُحيط بها الوريدات السداسية البتالت: )١٠(صورة ال
  

  
  .عل أحد القبور في ضريح بهادر آص ) أو الخنجر(رنك السيف ) : ١١(صورة ال

  



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

١٦٨ 
 

           
  ، عنسلطانية نحاسية لبهادر آص يظهر عليها رنك الكأس مع السيفين ) :١٢(صورة ال        

        Mayer; 1933                                     
ميري الكبيري  ○المولوي األ ○لجناب العالي  ○عمل برسم ا  مما: " النص الكتابي على السلطانية (
لغازي ○مما عمل برسم الجناب العالي المولوي األميري ا" ، " لسالحدار  ○لسيفي بهادر ا ○ا

  ) ."آص السالحدار الملكي الناصري  السيفي بهادر ○المجاهدي المرابطي المالكي 
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  )١٣الصورة ( :التربة الكجكنية  . ٢,٣

  . التربة الكجكنية) :  ١٣( صورة ال

  
برأس جادة  حي الشركسية، محلّها في الكجكوريةالتربة حالياً وتسمى     

، وسماها سوفاجيه تربة األمير قجقار؟ )١٥٩٦عقار ٦شركسية قسم(العفيف 
 التربة هذه تُنسب. مدرسة مهدمة بل قال تسمية سنجر فال يذكر لهاأما فولت

ن األمير ىإل أنشأها عام  بن عبد اهللا الناصري الذي١سيف الدين كجك
. ٢حديثاً فعادت كما كانت باألصلمت رم، ولها قبة )م١٣١٣/  ه٧١٢(

  ) .وأسرهم بدمشق المساجين جمعية رعاية( اليوم وتشغلها
                                                

� ُوّ��  ُوّ�� ��ج�ً� s��iً�: ُآُ.) �) ا��0ش ا��آ�:اري ١ّi ،c���f �l 3، وُأ?^� إ(�ة�):�
: ا�) ��ض� ش��%.(ا�1���% ا���s�%، وُوّ�� ����% ا)0�� z"6ِ6ْp�-َ و?ّ"� �a (:ی�% ?ّ"�ن

 )١٧٤، ص  ١٩٩٤،   ٢+�ریN ا�) ��ض� ش��%، د(�3 ، م
٢  �   ٢٤١ا��iر اQ'�(�% �� (:ی�% د(�3 ، ص : ���6&�

 -  a�ج���' :%�fر ا��6ری�i��١٢٩ د(�3 ، ص  ا� .  
 . �١٦٨;���% اQ'�(�% ، ص ا�;"�رة ا: ا��ی�1وي  - 
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تُزين واجهة المدفن الشمالية الغربية ثالثة مداميك  :الصفات المعمارية -
، ورنك توأم لألمير كجكن فوق وشة بالكتابات المؤرخة والوقفيةقحجرية من

  )  .١٤الصورة (ساكفي النافذتين 
  :الرنك  -

ل شارة تُمثّ من الرموز درع مقسم إلى ثالثة حقول خاليةعبارة عن     
س اللون، يتوضع كل رنكان نف بالحجر منصاحب البريد، وهي محفورة 

  .تابة وقفية من الجانبين فوق نافذة و يحيطان بك منهما
  :النقش الكتابي  -
 على التربة المباركة المقر العالي وحبسه هذا ما أنشأه وأوقفه بسملة،"    

جكن بن عبد اهللا الملكي ك المخدومي السيفي المولوي األميري الكبيري
 بجنينة المعروف ر وهو جميع الكرم ببلدأعزه اهللا جميع ما يذك الناصري

ومن غربها  جوار الدار المباركة بدمشق يماً وجميع القيساريةقد سكيالم
 ن شرقها شمالي المدرسة الريحانيةوم جوار الدار المذكورة جميع الطبقة

وقفاً مؤيداً وذلك في  بخان قصر حجاج وهي سبع قراريطوجميع الحصة 
  ) .١٥الصورة ( ١."سنة اثنتي وعشرين وسبعمائة 

  
  

                                                
 . ٨٠ا����ش ا�.��6�% ، ص: ا������  ١
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  . ١٩٩٠:عن دوغوط ، ) شعار البريدي(لرنك كجكن  رسم تخطيطي) : ٤٢(  الشكل 

  

  
  )رنك البريدي(الرنك التوأم ) : ١٤(صورة ال              

  

  
  النقش الكتابي المحصور بين الرنكين التوأم) :  ١٥( صورة ال
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  : التربة الكوكبائية

  
  التربة الكوكبائية) :  ١٦ (صورة ال

  
النورية  المدرسة قبلي )كمةالمح زقاق(محكمة الباب  أمام تقع     

ورد اسمها في قائمة  ، وهي تربة عظيمة)٦٤٩.١٩٩.١٩٨ جوانيشاغور(
 ، والصحيحوهو خطأ" ١تربة الشيخ نحالوي"المسجلة باسم األبنية األثرية 

، األمير تنكز وزوجة نائب الشام كوكباي األمير بنت "ستيتة٢الخوندة تربة"
  ) .م١٣٢٩/ ه ٧٣٠(توفيت عام 

                                                
وآ�ن ��'.ً� ُی��� ا0ذآ�ر �� هcw ) م١٧٤٤/ه١١٥٧(ا���N أ�": ا���1وي +��� ?�م  ١

 a+و�� :�? ���� (و�: ُد� %���+�fت ا'"ً� ج:ی:ًا ��� ه� ا�wf+ا���6% ا��6 ا):ا�"�جW : ا�"�
 ).��١٣٧&a، ص

��k ��ر'� ا'6;ِ", �� ا�;���%  �";�< ا�&�:ة أو ا�&�: و�� ا0-, : ا�fََ��ْ: و ا���f:ة  ٢
� أو ا0(�� �R;: ا��ا�&.  
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لدفنها  دفنت بمكان اشترته": نقالً عن البرزالي أنّها د ذكر النعيميوق     

، وشرع في الخواصين داخل دمشق إلى جانب المدرسة الطيبة بقرب

وبلغني أنّها . ت والصنّاععمارة المكان الذي دفنت فيه وأحضرت اآلال

، فعمل مسجد ورباط للنساء أن يعمل قبة على الضريح وفي جواره أوصت

  ."ك جميعهذل
فتكون ستيتة هي اشترت المكان، وأمرت بإنشاء التربة، والمسجد     

بقي من هذه التربة ما وال زال .١، فلما توفيت أمر تنكز بعمارة ذلكوالرباط
منها وتحويله إلى دور للسكن  اً إلى اليوم رغم اختالس القسم الغربيقائم

  .وإلى مستودع تجاري بعد تغيير معالمه 
أربع   ، فيهاالمداميكللتربة جبهة واسعة حجرية  :فات المعماريةالص -    

تان تقوم كل منهما فوق رقبةنوافذ تتوسطها بوابة مرتفعة وتغطيها قب 
ينتهي أعاله   من باب محدث تتألففواجهتها  أما اليوم. قصيرة بطبقة واحدة

قديم للباب ال ، وينحرف هذا الباب عن المنصف الشاقوليمنخفضة بقوس
عرضاً باب األصلي أكثر ارتفاعاً وأوسع ، وفي حين كان النحو الغرب قليالً

ي وقد بق ،ظاهرة للعيان حيث آثاره ال زالت وقائماً في منتصف البوابة
وفوقه حشوة مستديرة مزررة يشوهها الساكف الحجري الكتابي سالماً 

قوم على ثالثة زخرفية تبصدفة  ، وتنتهي البوابة في أعالهاءالكهربا أشرطة
أما القبتان اللتان كانتا فوق التربة فال وجود لهما . المقرنصاتمن صفوف 

  . ٢اليوم

                                                
١  ��sج : ا�) آ ، a&�� ر:P"ص : �:ران      -  ٣٢٩، ص  ١٤ا� ، a&�� ر:P"٣٥٠ا�   

  . ١٣٦ا�"�جa&�� W ، ص : ا�"�:   -   ٢١١، ص  ٢ا�"P:ر ��&a ، ج: ا��;�"� 
  . ١٩٤(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ٢
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  :الرنك  -      

، )رنك تنكز(داخله شعار الكأس غير مقسم في  عبارة عن درع دائري    
، وبما أن ثالثة مواضع على جدران المدخل في ذا الرنكحيث نصادف ه

وبالتالي فإن ألوانه غير واضحة  -التربة  كما هو حال - حالته سيئة الرنك
األخرى  واألدوات العمائر بسيطة مع رنوك تنكز على، وبمقارنة تماماً

، فيجب أن تكون الكأس ذهبية "ماير"كتاب باإلضافة إلى ) ١٧الصورة(
  .)١٨الصورة (اللون على خلفية حمراء 

التي قام  على األبنية كتنكز أي رن لألمير  فال نجد أما في دمشق    
 "سوفاجيه"أو جامع تنكز مع أن  بإنشائها كدار القرآن والحديث التنكزية

صورة ( ١)في دمشق اآلثار اإلسالمية(كتابه أورد الرنك مع صورة له في 
ال يشبهه من حيث تقسيم الدرع الدائري إلى ثالثة  ، على الرغم من أنّه)١٩

  .منه  أقسام تحتل الكأس الحقل األوسط 
  : النقش الكتابي  -

 أنشأ هذه التربة.. بسملة )  ١: "(جر فوق  الباب الح كُتب على     
 الكبيري الغازي المجاهدي األميريالمولوي لعالي ا المباركة المقر الشريف

نيا والدين تنكز نائب السلطنة دالمالكي  المخدومي السيفي سيف ال )٢(
ر ذي الحجة نصره وكان الفراغ في شهالمحروسة عز  المعظّمة بالشام

  .٢"ثلثين وسبعماية] سنة[

                                                
١- Sauvaget , Jane ; L'Architecture Musulmane en Syrie, Paris, 1934, 
P46 .                                                                                   

٢  :  . ٨١ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������    -    ١٣٦ا�"�جa&�� W ، ص : ا�"�
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  رنك الكأس في التربة الكوكبائية) : ١٧ (صورة 

  

        رنك تنكز على مشكاة في      ) :١٨(الصورة       
  رنك الكأس في جامع ) : ١٩(الصورة 
 Sauvaget; 1934   عن تنكز                      المتحف اإلسالمي بالقدس ، عن          
                                                   Mayer; 1933 .        
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 ٢،٥.  التربة الجيبغائية (الصورة ٢٠)
 

  
  .التربة الجيبغائية ) :  ٢٠ (صورة ال

   
سويقة (ج باب الجابية خار تربة شمالي تربة مختار الطواشيتقع هذه ال    
ق الميدان التحتاني إلى الجنوب من المدرسة ري، على ط)١٤٧ -١٤٦

 لهذه التربة تسميات المؤرخينتعددت  وقد. عند سوق النحاتين الصابونية
وعبد الباسط  "األطالل منادمة"في كتابه  بدرانعبد القادر كل من ذكرها ف

خاطئة  وهي تسمية ١باسم الجيعانية" مختصر تنبيه الطالب"في كتابه العلموي 
. )الولي الشيباني(م باس عنه سوفاجيه ونقل" فولتسنجر" ، وذكرهااًتاريخي

                                                
   ١٧٨، ص  ٢ا�"P:ر ��&a ، ج: ا��;�"�    -   ٣٣٢ا�"P:ر ��&a ، ص: �:ران  ١

، ١٩٤٧ُ(��+ �P6f�a ا�^��k وإرش�د ا�:ارس ، د(�3 ، : ا�; "�ي ، ?�: ا���'|  -
  .١٨٣ص
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/ ه٧٥٤(المتوفّى بدمشق عام  ١ُألجي بغا األمير الكبير سيف الدين تُنسب إلى
  .)م١٨١١/ه ١٢٢٦( جرى تجديد هذه التربة عام  .والمدفون فيها) م١٣٥٣

فعة معقودة للتربة واجهة حجرية فيها بوابة مرت: الصفات المعمارية -   
لية، وفوق ساكف بابها ذي بالمقرنصات التي تنتهي في أعالها بطاسة مظ

غا الذي يتكرر على ألمير ألجي بل القوس المحدبة مدماك مزرر ورنك
تحت القبة حشوة كبيرة مزررة مساحة الواجهة  أيضاً، وتشغل طرفي البوابة

في النافذتين يمتد فوق ساك فقدت حليتها، وفي أسفلها مدماك مزرر
  . ٢المنخفضتين

  :الرنك  -    
الحجر،  منحوتة في ع دائري فيه كأس ذات ساق طويلةيتألف من در    

يوجدان بشكل  إحدى هذه الرنوك يتوضع فوق الباب، والرنكان اآلخران
، ما أن المصادر لم تذكر أنّه شغل منصب الساقيوب. متناظر مع البوابة

أنه تبنى رنك سيده العادل كتبغا أو ان ساقياً كننا أن نُرجح  أنّه كفيم
  .) ٤٣الشكل -٢١الصورة (
  
  
  

                                                
� +mّ(� �:(�3 ا0(�� '�n ا�:�ی) أ���b�ُ �) ?�: ا_ ا�;�د�� ، آ�ن () ("���9  ١ّi �b�6آ

� أ(ِ&c:;� 9 وأ�ِ�ج ?�a و��ب �� ا�b��% ?) أر�pن ا�;�( � ّi ، 8.�+ %دو� �e~ �� و+�ّ:م
 () c:ی `;^�ُ� a �� يwا���;% ا��6 و�;` �� ا� �S��� وا�;% ����bروس وآ�ن (") 

�) وُده ٧٥٤ز�:ه� و?�ش �;: ذ�9 ، وآ�ن آs�� ا0(�ال ج:ًا و(�ت �� ر��W ا0ول '�% 
3�):� %���: أ�� ا�"�1') - �٤٣٣"P:ر ��&a، ص ا: ا�;&���� . (��e a6��6رج ��ب ا�

 ).٤٧ا�"P:ر ��&a، ص 
٢  �  . ١٤٩(��:ات د(�3 ، ص : ا������     -    ١٩٠ا�"�جa&�� W ، ص : و�6&�
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  .الخاص باألمير ألجيبغا  رنك الكأس : )٢١(صورة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٩٠: دوغوط  عن ،لرنك ألجيبغا  رسم تخطيطي) :  ٤٣(الصورة 
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  اهات والزوايا الخانق .٣

، من حيث أنّها ةبالمدرسما تكون  شبهبمعنى بيت الصوفية أ الخانقاه     
 لحياة الزهد والتعبد أبناء الشعب، ممن نذروا أنفسهممدرسة العامة من 

 اعات الذين كانوا يقضون أوقاتوالصن وأعمال الخير، أو من أهل الحرف
وهكذا كان من الطبيعي أن . ةالطرق الصوفي إخوان بين جماعات فراغهم

فيتوسطها صحن مركزي لتخطيط والبنيان من حيث ا شبه الخانقاه المدرسةتُ
، وكذلك الضريحالمصلى  به األواوين والغرف، مع وجود مكشوف تُحيط

، حتّى والمدرسة والضريح يختلط باآلخر لذي جعل كالً من المسجداألمر ا
  .  ١أصبح التمييز بينها من الصعوبة بمكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٧٧ا�;"�رة وا����ن �� دو�% اQ'�م ، ا]'.�:ری% ، ص : ?�: ا�1"�: ، ';: زp �ل  ١
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  )٢٢الصورة ( :خانقاه اليونسية . ٣,١

  
  .بوابة خانقاه اليونسية الشرقية ) :   ٢٢( صورة ال                                 

      ةويبحصة (، يقع في الشرف األعلى عرف اليوم خطأ بجامع الطاووسي
الطاووسية  الخانقاه من الشرق ىإل) ٩٦٣عقار  ٣قسم -سنجقدار –
دوادار الملك الظاهر  لمنشئها األمير الكبير يونس ، تُنسبالعزية  المدرسةو

 المؤيد شيخلك ثم احترقت في أيام الم) م١٣٨٣/ ه ٧٨٤(في عام  ١برقوق
ي وتوفي ف) م١٣٨٨/ ه ٧٩٠(في عام ) أي يونس الدوادار(فأعاد بناءها 

  .فدفن فيها) م١٣٩٨/ ه ٨٠٠(عام 
                                                

ی��} ا���روزي أو ا����وزي، () ("���9 ا0(�� ُجْ�ج� ا���رروزي ا��Rه�ي، e:م  ١
أوً] ?�: ی �b�ُ ا�;"�ي و?", دوادارًا ?�: ا0(�� أ'�:ُ(� ا0+��9، وأe��ًا ُ?ّ�) دوادارًا 

: ا�) ��ض� ش��% ). (م١٣٨٢/ ه٧٨٤(� & ^�ن ����ق ا�wي ج; a دوادارًا آ���ًا �� ?�م 
، a&�� ر:P"٣١٦، ص ٣م ا�   -  (Mayer; cit. Op, p 254   
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ألوقاف من قبل دائرة ادد البناء حديثاً ج :المعماريةصفات ال -    
قبة وواجهة شرقية فيها باب مزود  سوى ، ولم يبقَ منهاإلسالمية

 جبهتها حشوة شعاعية الزخرفة، وفي أعلىبالمقرنصات وفوقها طاسة 
يمتد في أعلى الواجهة ، والمركزية تحتها مدماك مزرر فقدت حليتها مربعة

نوافذ شريط كتابي مؤرخ ضمنه رنك وفي أسفلها فوق ال شريط مزرر
قبة مجددة  ملساء مدببة   وتعلو البناء. األمير يونس وتحته مدماك مزرر 
  . ١تستقر فوق رقبة مضلعة بطبقتين

  :الرنك  -

رمز  في الحقل العلوي: ولمستدير مقسم إلى ثالثة حق عبارة عن درع     
يوجد . كأس صغيرة  ألسفلكأس كبيرة، وفي ا ، وفي الحقل األوسطالدواة
 الكتابي الذي طرفي الواجهة ضمن الشريط بشكل متناظر على الرنك  هذا

، )اثنان على يمين البوابة واثنان على يسارها :أربعة رنوك(يحيط بالواجهة 
  .وهي منحوتة بالحجر من نفس اللون 

قد ، ووهي شعار الدوادار  الرنك مركّب يتضمن رمز الدواة إن هذا     
اً هذه الوظيفة حيث كان دوادار المصادر أن األمير يونس قد شغل ذكرت

 وردت في النص الكتابي الذي للسلطان برقوق، باإلضافة إلى أن وظيفته
أنّه يجب أن  شير إلىي –الساقي شعار  –أما رمز الكأس . مع الرنك ترافق
 هذا الرنكيكون  نأاإلحتمال األكبر هو ، إلّا أنقد شغل وظيفة الساقي يكون

لرنك الذي كاالظاهر برقوق  المركب هو شعاراً جماعياً يخص السلطان
                                                

    ٢٩٣ا�"P:ر ��&a ، ص : �:ران   -   ١٤٨ا�"P:ر ��&a ، ص : ا��;�"�  ١
   e٣٣٨^| د(�3 ، ص :  ا�; ��    - ٢٣٧ا�"P:ر ��&a ، ص : ?�: ا���دي  
  . ٤٨٥(��:ات د(�3 ، ص : ا������   -    ٨٩ا�;"�رة اQ'�(�% ، ص: ا��ی�1وي  
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حيث تم . تنبك الحسني  في الميدان المشيد لألمير ظهر على جامع التينبية
في الشطب  رمز الدواة إلى التصميم األساسي المكون من كأس كبيرة إضافة
شير إلى وظيفة األمير الذي وأخرى أصغر في الشطب السفلي لتُ األوسط

  .  )٢٣ الصورة -٤٤ شكلال( ينتمي إلى السلطان برقوق
  :كُتب على الواجهة الشرقية    :النص الكتابي   
أنشأ هذا المكان المبارك المقام األشرفي الكريمي العالي المولوي "   
 السيد السندي الذخري] المتا ؟...[كبيري العالمي المجاهدي المرابطيال
 النظامي المالكي الكافلي المؤيدي المظفري العضدي الهمامي وثيالغ

 الشرفي يونس دوادار الزعيمي المالذي المخدومي الغوثي الغياثي الذخري
وضاعف اقتداره بتاريخ شهور سنة أربع   أعز اهللا أنصاره األبواب الشريفة

  . ١"وثمانين وسبعمائة 
 "األبواب الشريفة دوادار"ي األمير يونس وه ورود وظيفةنالحظ هنا      

  .أما ألقابه الفخرية فهي كثيرة وقد وردت قبل اإلسم . باسمه ملحوقة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
١  { l :ر ا�"��-: ، ص�"i ,% ، ص : ا������    -    ٢٣٧ذی�٢٣٠ا����ش ا�.��6 . 
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  الدواة   ←                            
   الكأس الكبيرة ←                         

  
  الكأس الصغيرة ←                     

  
  
  

  
  . ١٩٩٠لدوادار ، عن دوغوط ، خطيطي لرنك يونس ارسم ت) : ٤٤( شكلال

  

             
  

  .رنك يونس الدوادار ضمن الشريط الكتابي ) : ٢٣(صورة ال                 
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  :) ٢٤الصورة ( الزاوية القلندرية الدركزينية .٣,٢

  
  .بوابة التربة القلندرية ) :  ٢٤( صورة ال

  

، تُنسب إلى عدد اب الصغير قرب مقام السيدة سكينةتقع في مقابر الب      

جي الذي وأصلهم الشيخ محمد بن يونس جمال الدين الساوأولهم من الشيوخ 

، فأقام في وزهد فيها ، ثم عزف عن الدنياقدم دمشق وسكن في قاسيون

في الشام مساعده جالل  ١خلفه في زعامة القلندرية. مقبرة الباب الصغير

 .الدين الدركزيني وبهما عرفت الطائفة 

                                                

	��� ��م  ١ �
��ت ه�� ا������ �� ا���	 ا���وا%$��ت �� ) م١٢١٩/ ه ٦١٦(

�س ا�*.	1	اري ا��ي 
.- ��, ه�� ا�+ّ*� �) ��ل *3
 �
$�839 �) ا�567 ا��4ه �ا���م و�:
�ارة I�  J71 دره, وش+$� 
EF ورت3ABA ,�� C)ا�8��9، وآ�ن إذا 1	م ا���م ���3, أL

	ال ��A �67ّ, %�ن وراء س�آ.� Aّ, آ�ف . �� ا�F.�، و�� ا�3�م ���ة دراه,  (Qودرآ

 ��ان، و��.- ا�+6.	ر�FU�رة Aّ, زاي �79ّ��ُ 
�	ه� �ء؛ اس, 
6	ة �� ه�7ان �) أ��7ل إ
U$*�� " ا�6ّW7+�ن" ,�X�
= آ�%�ا 6W+�ن ش�� رؤوس�,  �ّ%�, ": 1ََ�%	��3ّ " و
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، )ه١٣٣٠(هم في دمشق جددت في عام إن زاويت" دهمان"ويقول الشيخ     
وبقي من البناء القديم حجر عليه اسم السلطان الملك الظاهر بيبرس 

  . ١، وقد دفن في هذه الزاوية وما حولها عدد من المشاهيرارهوشع
  :الرنك  -      

بشكل  بيبرس، وهو يتوضع شعار الظاهر رنك السبع يتضمندرع دائري     
؛ وقد نُفّذ فوق حجرين مربعين متناظر على طرفي الباب وبارتفاع منخفض

  .  )٤٥الشكل - ٢٥ ةالصور( بطريقة الحفر على الحجر ومن نفس اللون
لفضل الظاهر  وتقديراً وتعظيماً اعترافاً ت هذه الطائفة رنك السبعلقد تبنّ    

بكل ما  لهم وأمدهم ببناء هذه الزاوية أنّه قام ، وال سيمابيبرس عليهم
  .يحتاجون إليه وشجع مبادئهم التي يؤمنون بها 

  نُقش على ساكف باب الزاوية :  النص الكتابي -   
  "الصالحي ]س[السلطان الملك الظاهر بيبرص"                 

                
    رسم تخطيطي لرنك ) :  ٤٥(  الشكل         الزاوية القلندرية      رنك السبع في) : ٢٥ (صورة ال

  .١٩٩٠عن دوغوط ، السبع                                                                     

                                                                                                                            
�وش�ار��= �ا�"P:ر : "�ا��;� - ١٧٤ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�; "�ي. (و��1ه� و��اج��

  ) .١٦٣، ص  ��٢&a ، ج
   ٣٠٩ا�"P:ر ��&a ، ص : �:ران   -   ١٦٣، ص  ٢ا�"P:ر ��&a ، ج: ا��;�"�  ١

  ) e٤٢٦^| د(�3 ، ص : ا�; ��  -     ١٧٤ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�; "�ي  
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  : المدارس .٤
، نظراً لحالة اإلكتفاء العهد المملوكي المشيدة في قّل عدد المدارس    

كان من وظيفة المدرسة أن تضم  وقد. عن كثرة المدارس األيوبية الناتجة 
. ته كما هو الحال في العهد السابقتربة لمنشئ المدرسة يدفن فيها بعد مو

، فهي تتألّف من صحن محاط باألواوين لبيوتشبيهة با وظلّت المدرسة 
فيها الطرف القبلي على طابقين، ويحتل المسجد ع بينها الغرفتتوز ،

ي ارس ففي كتابه الد" النعيمي"وقد تحدث . وتكون مزودة أحياناً بمئذنة
، المدرسة الظاهرية: هي ثمانية بقي منها تاريخ المدارس عن ثالثين مدرسة

، ة الجقمقية، المدرسة الصابونية، المدرسار القرآن والحديث التنكزيةد
، المدرسة ة الخيضرية، المدرسة الدالمية، المدرسة السيبائيةالمدرس
  .١القنشلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٨٥، ص  ٢٠٠٥رواWX ا��6اث �� د(�3 ، د(�3 ، : ا��ی�1وي  ١
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  )٢٦الصورة ( : المدرسة اإلخنائية .٤,١
  رنك الدواة                                                                                      

  
. خنائية التي تتضمن الرنك ضمن الشريط الحجري األسودواجهة التربة اإل) :  ٢٦(صورة ال     

    
بجوار المدرسة الجقمقية على ) ١٥٨اب البريد ب(تقع في حي الكلّاسة     

 ها قاضي القضاةأنشأ، من الباب الشمالي للجامع األموي يمين الخارج
قرب  نسبة إلخْنا الشافعي بدمشق شمس الدين محمد بن فخر اإلخنائي

والمدفون في مدرسته هذه، ) م١٤١٣/ ه ٨١٦(، والمتوفّى عام االسكندرية
  ) .م١٤١٧/ ه ٨٢٠(ل بعد وقد تم ذلك عام قد اكتم ولم يكن بناؤها

أقيمت المدرسة اإلخنائية على أنقاض دار القرآن الرشائية التي أنشئت     
محمد   تربة الشيخ(باسم " فولتسنجر" ، وقد ذكرها ) م١٠٠٩/ ه ٤٤٠(عام 

في كتابه  "بدران"التي وردت عند  غير التربة اإلخنائية ، وهي)اإلخنائي
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١٨٨ 
 

يوسف " ويقول. الصغيرالباب  قرب جامع جراح في مقبرة طاللمنادمة األ
يبقَ اليوم من بنائها  لم: " ثمار المقاصد أنّه في ذيل كتابه  "عبد الهادي

  . ١" القديم إلّا الباب المجدد وضريح بانيها الشيخ اإلخنائي
ة ، تعلوه قبالحجرية البلقاء بناء مشيد بالمداميك :الصفات المعمارية -    

 بوابة ، وفي الواجهة الشمالية للمدرسةاألضالع ملساء تستند إلى رقبة مثمنة
، وفي الطرف دية تحتضن نافذة مرتفعة مستطيلةعالية معقودة بقوس وسائ

من القبة هناك حشوة مستديرة مزررة الغربي من هذه الواجهة وإلى األسفل 
   . ٢ر كان يطوق المبنىفقدت حليتها المركزية وتحتها بقايا من شريط مزر

  :الرنك  -    

الحقالن العلوي والسفلي : إلى ثالثة حقول عبارة عن درع دائري مقسم    
ويتوضع . )الدوادار شعار(رمز الدواة  ، أما الحقل األوسط فيتضمنفارغان

، وهو محفور في بشكل غير متناظر مع الواجهةالرنك فوق أحد النوافذ 
  .)  ٤٦الشكل  – ٢٧ة الصور(نفس اللون  ومن األصفر الحجر
    ع ضمن الشريطهذا ويالرنك يتوض بشكل  الحجري األسود الحظ أن

مكانه األصلي، باإلضافة  في غير وكأنّه موضوع يتناقض مع لونه األصفر
  .شريط كتابي غير واضح المعالم فوقه  وجود بقايا إلى
في البني  كلسي ذي اللونمن الحجر ال الجدير بالذكر وجود لوحينو    

رنك  -رنكاً مشابهاً لهذا يحمالن  )٢٨صورة ال( بدمشق المتحف الوطني
 وجدا قرب –في الحقل األوسط من درع مقسم إلى ثالثة أقسام   الدواة

                                                
   e٩٨^| د(�3 ، ص : ا�; ��  -   ١٩٢ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�) ?�: ا���دي  ١

 . ٣٢١(��:ات د(�3 ، ص : ا������      
  . ٣٢١ا�"�جW ا�&��3 ، ص : ا������  ٢
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مما يرجح احتمال انتمائهما لنفس  .في حي الكلّاسة صالح الدين ضريح
؛ واستُعمل آخر غير اإلخنائية لق ببناءالبناء، أو أن الرنوك الثالثة هذه تتع

 . ١أحدها عند إعادة بناء المدرسة
  : النص الكتابي -
المدرسة المباركة العبد الفقير ] ه[الحمد هللا على نعمائه أنشأ هذ -١"   
عفوه الغزير محمد بن أحمد اإلخنائي السعدي الشافعي خادم ] و[لرحمته ..

لحمد  داراً ية غفر اهللا له وسامحه وجعلهاالشريعة المطهرة بالممالك اإلسالم
.. للمصلّين المسلمين ومسجداً يف فقراءللمتعلمين القرآن الشر -٢ اهللا 

رب العالمين  بذلك رحمة وثواباً من.. يرجو للعلماء والفقراء والمحدثين
إنّه هو الغفور الرحيم وذلك  ..الصاً لوجهه الكريم وغفر له وخجعله اهللا  
  .  ٢"ست عشر وثمانمائة والحمد هللا وحده في سنة 

  
  

                                                
دار : �%  ا��6 +�ّ:(`  وُدر'` (s, آ�ن ی�ج: �� �� ا�.ّ �'% ا�;:ی:  () ا�"���� ا�"" �آ ١

/ ه ٦٩٨(ا�1:ی� ا�:واداری% ا�k&�+ُ �6 �"����� ا0(�� ? � ا�:ی) '�� ا�:وادار '�% 
، )م١٣٨١/ ه ٧٨٣(، ودارا���~ن ا�����% ا��6 أ��mه� '�� ا����� �� ?�م )م١٢٩٩

� د: ا������. (وا�":ر'% ا�Pّ����%، ودار ا���~ن ا�&��ری% وp��ه�;) ،�f3 ا��6ری�)
  .  � ��"� آ��` هcw ا����ك +fّ� دار ا�1:ی� ا�:واداری% (sً� ) ١٩٩٩ج ، د(�3 ، ٢

  . ١٥١ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������  ٢
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  عن  ،ك الدواةرسم تخطيطي لرن) : ٤٦(شكلال    .        خنائية رنك الدواة في اإل) : ٢٧(صورة ال

  .١٩٩٠دوغوط ،                                                               
  
  

  
  .دواة على اللوح الحجري الذي وجد في حي الكالسة رنك ال) : ٢٨(صورة ال
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  )٢٩الصورة ( : المدرسة الجقمقية .٤,٢
  

  
  بوابة المدرسة الجقمقية) :  ٢٩( صورة ال

  

لصيق ضريح السلطان ) ١٥٠-باب البريد(تقع في حي الكلّاسة       
المملوكي  دمشق في العصر نائب لمنشئها من جهة الشرق، تُنسب صالح

، والذي التركماني األصل ١سيف الدين جقمق األمير) م١٤١٩/ ه٨٢٢(ام ع
                                                

١  a�"i �آ�ن '�n ا�:�ی) ج�"3 () أ���ء ا��6آ"�ن ��+�W) 3 �;2 ا�6�ر أن ی��;a وی�&
رًا ��i�ً� ?�: ا�" 9 ا�"�ی: ش�N ��, ����"� ��;,، و+�ّ�, �� ا�f:م �6ّ< +��ر دوادا

ا0��ار، و?�:(� +"ّ a6�^ ' 9،وآ�ن ی6.ّ � ���;���% ] ی�9ّ () ج��&a أa�ّ () أو]د 
� ج; �X�� aً� �:(�3 ?�م ا6�i�) و?��ی) ّi ،ًا��دوادارًا آ� c�ّا�"�ی: أ�%X�"��"iو�ّ"� (�ت . و

   =وُد�)  -�درc �� أ(�ا�a ا�"�ی: أ��� ا�;P��ن إ�< أن �l a 6^� �:(�3 �;: أن
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ثم دفن في مدرسته هذه ) م١٤٢١/ ه ٨٢٤(اعتُقل وقُتل في قلعة دمشق عام 
  .إلى جانب أمه التي توفيت قبله بوقت قصير 

التي أسسها  دار القرآن الهاللية أنشَئت المدرسة الجقمقية على أنقاض    
فانتزعها منهما الملك الناصر حسن عام  وابنه شمس الدين سنجر الهاللي

 تيمورلنك عام في أيام ، ثم احترقتوأمر بعمارتها) م١٣٦٠/  ه٧٦١(
، وفي عام )م١٤٢١/ه ٨٢٤(البناء عام  واكتمل) م١٤٠١/ ه ٨٠٣(
فرنسية، لقنبلة ألقتها طائرة  المدرسة تعرضت) م١٩٥٨/  ه١٣٦٠(

مقراً لمتحف الخط  واتُخذت فيما بعد   جددت وقد فأصيبت بأضرار جسيمة
  .  ١العربي وال تزال

وارتفاعه ) م١٦×١٩(بناء مستطيل أبعاده بحدود  :الصفات المعمارية -  
 ، وتعلو عندلقاءبالمداميك الحجرية الب ، وهو مشيدأمتار) ١٠(حوالي 

، نة األضالعملساء كروية تستند إلى رقبة مثمقبة الزاوية الشمالية الشرقية 
يطوق منتصفه وعبر الجدارين ، كما شُرافات مورقة المبنىوتُزين أعلى 

الشمالي والشرقي شريط منقوش بالكتابات المؤرخة يمتد تحته شريط 
 بوابة مرتفعة وقرب الطرف الغربي وفي الواجهة الشمالية للمبنى. مزرر

، ثم شريط يويمتد تحت المقرنصات شريط كتاب .معقودة بالمقرنصات
  .  ٢مزرر وأخيراً يتوضع المدماك المزرر فوق ساكف الباب

  

                                                                                                                            
=a6'3 ا�.ّ �'% �":ر�P�) .ج: ا�) ا�;"�د ، a&�� ر:P"ران -   ١٦٤، ص ٧ا�:� :

  ).١٦٢ا�"P:ر ��&a، ص 
   ١٦٠ا�"P:ر ��&a ، ص : �:ران   -    ٣٧٤، ص  ١ا�"P:ر��&a ، ج: ا��;�"�  ١

   ٢٠٦، ص ا�"P:ر ��&a : ا�) ?�: ا���دي    -       ٨٢ا�"P:ر ��&a ، ص : ا�; "�ي   
  . ٣٣٧(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ٢
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  )٤٧الشكل  -٣٠الصورة ( :الرنك  -
درع دائري مقسم إلى ثالثة حقول؛ في الحقل العلوي رمز عبارة عن     
هذا  .ا كأسان، وفي السفلي كأس أصغروفي األوسط كأس كبيرة به ،الدواة

لية الحجرية المزررة فوق الشبابيك في ويتوضع الرنك في مركز الح
، وقد الواجهة ومع عناصرها المعمارية بشكل اليتناسب مع الواجهة الشرقية

    . حفرت الرموز في الحجر األصفر ومن نفس اللون
وهي الوظيفة التي  رمز الدواة شعار الدوادار الرنك مركّب يتألف من     

د شيخ قبل وبعد سلطنته كما ذكرت شغلها األمير جقمق لدى السلطان المؤي
أما رموز . المؤرخ للمبنى في الشريط الكتابي المصادر وكما هو منقوش

، فهي تُشير إلى أن األمير ربما شغل هذه الوظيفة -عار الساقي ش -الكأس 
اء السلطان ألمر إلّا أن االحتمال األكبر هو أن يكون الرنك شعاراً جماعياً

في الفترة  والعمائر المنسوبة إليهم على التحف ظهر  والذي المؤيد شيخ
عصر  أي حتى )م١٤٦٦ - ١٤١٢/ ه ٨٧١ - ٨١٥(الممتدة من عام 

م الستة للرنوك  وهو أحد الطرز. )٣٤صورة ( ١السلطان الظاهر خشقد
فة من والمؤلَّ  البحث في فقرة الرنوك المركبةذكرها في التي ورد  المركبة

  صغيرين كأسينفي أعاله  األوسط يضمكأس كبير في شطب الرنك 
، أما رمز الدواة فقد أضيف إلى األسفل باإلضافة كأس صغير في الشطب

  . ليشير إلى وظيفة جقمق الدوادار التصميم األصلي 
  

                                                
�  � "�ة ا0و�< ? < �;2 ُ(6; ��ت ا�"�ی: ش�N و�` أن آ�ن '���ً�  ١�"P6ا ا�wه ��� :��

� أض��` إ��a �;2 )م١٤٠٥/ ه ٨٠٨(�� ��ط ا�& ^�ن ا��Rه� ����ق أي (�w ?�م ّi ،
%  ).Q١٦٤'�(�% ، ص ا����ك ا: أ�":. (ا��(�ز ا�����X�% ا�e0ى آ��:واة وا���
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   :النص الكتابي  -    
ر الشمالي إلى آخر الجدار من أول الجدا ق للمبنىكُتب على الشريط المطو

البسملة و بالمعوذة سخي المملوكي سطر واحد يبتدئالنبالخط  الشرقي
لمباركتين المقر األشرفي والتربة ا أنشأ هذه الخانقاه: "واآليات القرآنية ثم

عي الناسكي الخاشالممهدي العابدي  المولوي الكبيري العالمي العادلي العالي
 عز اإلسالم  والمسلمين، سيد, ي المقدمي الذخري الظهيري السيفيالزعيم

 ، كافلالمؤيدي الدوادار جقمق أمير المؤمنين سيف ،األمراء  في العالمين
اهللا له الثواب وغفر له ولوالديه  ، ضاعفالشامية المحروسة الممالك

مشوألحبابه يوم الحساب بمباشرة الحساب السيفي تغري ووذلك في ر ،
  .  ١"شهور سنة أربع وعشرين وثمان مئة 

، ولقب "الدوادار"بعد اسمه وهي  ة جقمقنالحظ ورود اسم وظيف     
 للسلطان المؤيد شيخ لذلك حمل الرنك انتماء األمير يشير إلى" المؤيدي"

كافل " ، أما وظيفته الثانية التي ذُكرت بعد االسم هيالجماعي المتعلّق به
باإلضافة إلى األلقاب الفخرية . أي نائب دمشق" الممالك الشامية المحروسة

ي وردت قبل اسم األمير، والتي تشير إلى المكانة العالية التي كان الكثيرة الت
االسم. في البالط السلطاني أهايتبو ورد في النص  الثاني الذي  إلّا أن
  . فهو اسم الموظف الذي كان يشرف على بناء المدرسة " تغري ورمش"
  

                                                
  . ١٥٣ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������  ١
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  .ة المدرسة الجقمقية الشرقيةواجه حلية الحجرية المزررة علىال رنك جقمق ضمن) : ٣٠(الصورة 
  

  
  . ١٩٩٠رسم تخطيطي لرنك جقمق ، عن دوغوط  ، ) : ٤٧( شكلال                  
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  )٣١ الصورة(:المدرسة السيبائية . ٤,٣
  

  
  المدرسة السيبائية) : ٣١(صورة ال                            

  

 ١األمير سيباي بن بختجا، أنشأها في دمشق تُقام آخر مشيدة مملوكية    

 عام يتباي، وبدأ بناؤهاقا من مماليك األشرف ، وهوآخر نواب الشام
قبل دخول العثمانيين ) م١٥١٥/ ه ٩٢١(عام وانتهى ) م١٥٠٩/ ه ٩١٥(

بجوار باب ) ٢/ ٤٢قنوات (وهي تقع في جادة الدرويشية . بسنة واحدة 
  .الجابية 

                                                
/ ه  ٨٩٢( () ("���9 ا�& ^�ن ��ی��6ي، ُ?ّ�) ���Xً� �&�} �� ?�م: ��kX ا���م '���ي ١

� أ-�@ أ(�� ?��ة و�;:ه� ُ?ّ�) ��c�"1�  �ً�X  �� ?�م )م ١٤٨٦ّi ،)م١٥٠٠/ ه ٩٠٦ (
k � kX��  @�P�ُ� ,'ِ6& "ً� +. و�� ��} ا�;�م أر&) a� ? ,eم ود:� �ّi ّ�د ? < ا�& ^�ن"

� أ-�@ ���Xً� ? < د(�3 و��� ���� )م١٥٠٥/ ه٩١١(�;ّ��a أ(�� '�ح �"�P �� ?�م ّi ،
��� W) ,6�ُ ا�& ^�ن  ���"s;ا� �إ�< أن �eض (;�آ% (�ج دا�3 ض: ا�& ^�ن ' �

 .Mayer;Op    -  ١٧٦ا�"�جa&�� W ، ص : �:ران .(���c�P ا��bري �� + 9 ا��ا�;% 
cit,p207 . ( 
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أن واقفها  :في تاريخ المدارس سفي كتابه الدار" العلموي"وقد قال      
والرخام ولم  قوزاوية وتربة، وعمرها بالحجر األبل جعلها جامعاً ومدرسة

من األحجار  وأخذ منه معموراً إلّا وال مدفناً مهجوراًبدمشق  مسجداً  يترك
  . ١" جمع الجوامع"عمدة؛ حتّى سماها علماء دمشق واأل  واآلالت والرخام

جامع السيبائية : هذه المدرسة هي سميات مختلفة علىوقد أطلقت ت      
) جامع الخراطين(" كارل" ، وسماها)لسباهيةا(وحرف الناس اللفظة إلى 

 اليوم والمدرسة. ثم زال خراطي الخشب االذي كان عندهنسبة إلى سوق 
هما في داخلها ضريحان أحد، ووضع جيد نسبياً لى حالها وهي فيقائمة ع

   . ٢، أما األمير فلم يدفن فيها"ةستيت"المراهقة  اي والثاني البنتهلزوجة سيب
 بناء كبير أقيم بالمداميك الحجرية البلقاء، تتوسط :الصفات المعمارية -

بوابة مرتفعة معقودة بالمقرنصات الغنية بالمحاريب والدلّايات، واجهته 
ثالثة رنوك  ، وتتخلل المقرنصاتالزخرفة ملساء  منداة طاسة تعلوها

 حشوة مربعة هندسية الزخرفة البوابة  وفي جبهة. )٣٢الصورة ( مستديرة
البوابة بين  ، وفي الواجهة وعلى جانبيإطار ضمن المحيط ومورقة

  .٣الشريطين المطوقين ثالث حشوات متناظرة في كل طرف
  
  
  
  

                                                
 .٨٨ا�"P:ر ��&a ، ص :ا�; "�ي  ١
  . ١٧٥ا�"P:ر ��&a ، ص : �:ران   -     ٤٠٧، ص  ١ا�"P:ر ��&a ، ج: ا��;�"�  ٢
 .    ٣٥٣(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ٣
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  : الرنك  -    

من نوع مص رنك مجهول التفسير عبارة عن إطار دائري يحوي    
، وهي ثالثة رنوك تتوضع ضمن معجونة الحجر بلون أسود وأصفر

  . )٤٨الشكل ( واحد في األعلى واثنان في األسفلمقرنص المدخل 
رع دائري مقسم إلى يتكون من د مير سيبايأن رنك األ" ماير"هذا ويذكر 
 سروال ، كأس بداخلها دواة بين فرعيالحقل العلوي بقجة في: ثالثة أقسام
وقد ظهر هذا الرنك على صحن . األوسط، وكأس في األسفل في الحقل
منقوش بالنص  متحف اآلثار الفلسطيني في القدس محفوظ في نحاسي

مما عمل برسم المقر العالي السيفي سيباي موالنا ملك : "الكتابي التالي
  ) .٣٣الصورة ( ١"األمراء بالشام عز نصره 

   جماعي خاص بالسلطان قايتباي الذي  رنكسيباي هو  رنك هذا يؤكّد أن
 ، ومن)م١٤٦٨/ ه ٨٧٢(عام  للعرش في  خذه شعاراً له بعد اعتالئهاتّ

أما الرنك الغامض الموجود . ٢صار شعاراً للمماليك األشرفية قايتباي وقتها
في المدرسة فهو إما أن يكون رمزاً اتخذه سيباي أو أنّه اليخص سيباي 

ي جمعت من وصل إلى هنا مع الحجارة الت وإنما يخص شخصاً آخر
  .  ، أو حتى ربما يكون مجرد زخرفة ليس إال المباني األخرى

  
  
  
  

                                                
١ Mayer ; Op . cit, p 207.     - 
٢  :"� . ١٧٢ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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   :النص الكتابي  -    
محمد  من عمل الفقير: "كُتب عليها مزولة رخام في الحائط الشمالي يوجد 

كتابة ترميمية لم يبق منها " Gaube"، ويذكر "٩٦٢بن زريق الموقّت سنة 
  . ١" ١٣٣١درويش سنة " سوى

  

  
  

  .مدخل المدرسة السيبائية بمقرنصاته التي تحوي الرنوك الثالثة ) : ٣٢(صورة ال
  
  
  
  

                                                
  .  ��6.١٥٨�% ، ص ا����ش ا�: ا������  ١
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  .١٩٩٥بي ، لشهاالسيبائية ، عن ا  المدرسة الرنك الغامض في) : ٤٨( شكلال
  
  

  
  

، عن في متحف اآلثار اإلسالمية بالقدس المحفوظ رنك سيباي على الصحن النحاسي) : ٣٣(الصورة 
Mayer ,1933 

                                           
  



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢٠١ 
 

  )٣٤الصورة ( :المدرسة الرشيدية . ٤,٤
  

  
  . مدخل المدرسة الرشيدية ) : ٣٤(صورة ال                                    
  

 على الطريق) ٢٢٧ -ميدان سلطاني (حي الميدان الفوقاني  تقع في    
ألسنة  على بجامع الدقاق، وتُعرف ، مقابل جامع كريم الدين المعروفالعام
  .جد الشيخ حماد، ومسوية الرشيدية، والمدرسة الرشيديةباسم الزا الناس
، المؤرخين أحد من ، ولم يذكرهاهذه المدرسة عن تاريخ ال يعرف شيئاً    

، وينسبها "فولتسنجر"المدرسة الرشيدية كان وأول من أشار إليها باسم 
حكم في أواخر  الذي "الماردينيأشقتمر"نائب السلطنة بدمشق البعض إلى 

" منكلي بغا"سلطنة بدمشق األميرنائب ال م إلى، وبعضهالثامن الهجري القرن
أو إلى نائب السلطنة األمير . )م١٣٦٣/ ه ٧٦٤(الذي تسلّم النيابة عام 
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وذهب البعض إلى الظن ) . م١٣٦٦/ ه ٧٦٨(الذي ولّي دمشق عام " أقتمر"
  .١وهذه مجرد فرضية ال إثبات لها بعد" تنكز"بنسبتها لألمير 

وسطه بوابة معقودة بمقرنصات تت بناء مرتفع  :الصفات المعمارية -   
لى جانبي ، وعأو صدفتها تحت مبنى محدثأعالها ودسرت طاستها  تَشوه 

تُزخرفها خطوط  مربعة وفي البوابة حشوة هندسية. المبنى قبتان ملساوتان
من  قطع هذه الحشوة ، وتُزينودوائر متداخلة يتوسطها رنك بصورة كأس

  .٢شريط مزرر وآخر كتابي  اجهة، كما يؤطِّر الوالخزف األزرق
  :الرنك  -    

ذو  شعار الكأس: مزدوج مقسم إلى ثالثة أقسام عبارة عن درع دائري   
ل ، بينما يكون الحقفي الحقل األوسط حمراء اللون األبيض على خلفية

يتوضع . بلون أسود العلوي فارغ ذو لون أحمر أيضاً، والحقل السفلي فارغ
 ، وقد حفر بالحجرمن الحشوة الهندسية المربعةض الرنك في البوابة

  .)٤٩الشكل – ٣٥الصور(
الرنك، هو صاحب " أشقتمر المارديني"ن واألكبر أن يكو االحتمال األول    

تعرض رنك هذا األمير، فقد ذكر ؛ فيجب علينا أن نسفإذا أردنا أن نُثبت ذلك
يحمل ) اكينيقسطل السك(حمام العاشق  في شارع سبيالً في حلب" ماير"

، يترافق معه ثالثة أقسام األوسط من درع مقسم إلىعلى الحقل  رنك الكأس
، أنشأ هذا السبيل المبارك موالنا المقر األشرف العالي بسملة" :النص التالي

                                                
١  �  . e٤١٨^| د(�3 ، ص : ا�; ��    -    ٢١٠ا�"�جa&�� W ، ص : ���6&�
  .  ١٧٣ا�;"�رة ا�;���% اQ'�(�% ، ص : ا��ی�1وي  -    
  . ١٦٥(��:ات د(�3 ، ص : ا������  ٢
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المولوي الكافلي السيفي أشقتمر األشرفي كافل الممالك الشريفة الحلبية 
  " .بعين وسبعمائةي شهور سنة إحدى وسالمحروسة عز نصره ف

النصين  وتشابه ؛الشكل والمضمونمن حيث  نالحظ تشابه الرنكين    
، "الحلبية المحروسة كافل الممالك" والوظيفة الكتابين من حيث األلقاب

مما . )٣٦ صورة( إلضافة إلى وجود نفس الرنك على شمعدان تعود لهاب
أشقتمر " ليه إلىالمبنى والرنك الموجود ع يشير إلى احتمال نسبة هذا

  ."المارديني
   :النص الكتابي -    
نصوص كتابية ألن  كامل ما في المدرسة من معرفة من المستحيل    

كتابات  وجود" Gaube"، ويذكر السكنية المحدثة باألبنية واجهتها مغطاة
األيتام  ومكتب هذه التربة الكريمة، أمر بعمارة بسملة: "ناقصة عندها وهي

جالل العلماء  مالذ األغنياء األمراء كهف الفقراء ا موالنا ملكالمجاور له
العالي المولوي العالمي العادلي الكهفي المالذي  المقر األشرف الفضالء

المسلمين سيد ] كتابة مغطاة[الممهدي المدبري المالكي المخدومي الكافلي 
[.......]  جالل اإلسالم العزة الكافل السيفي] كتابة مغطاة[األمراء  ملوك

  ١"]روسة[الشريفة الحلبية المح األشرفي كافل الممالك
  
  
  

                                                
١ Gaube ; Op . cit , P70 . -  

  . ٦٩ا����ش ا�.��6�% ، ص : ا������  -
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  .مربعة في بوابة المدرسة الرشيديةرنك الكأس ضمن الحشوة الهندسية ال: ) 35 (صورة ال          

  

         
  عدان شم رنك الكأس على ) : 36 (صورة ال    طي لرنك الكأس في المدرسةرسم تخطي) : ٤٩( شكلال

   Mayer, 1933ألشقتمر المارديني ، عن                   .      ١٩٩٠الرشيدية ، عن دوغوط ، 
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  : المدرسة القنشلية .٤,٥

، ) ٨٩عقار -٢قسم  -حقلة -ميدان (تقع في شارع الميدان السلطاني     
فيها تربة تُشبه معظم الترب من حيث . وال يوجد معلومات عن منشئها

  .١قبتين على جانبي البابوجود 

  :الرنك  -   

، عبارة عن درع دائري محفور وجد ثالثة رنوك غامضة فوق المدخلي    
  ).٥٠الشكل  – ٣٧ةالصور(في داخله شكل يشبه المفتاح وبلون الحجر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رنكرسم تخطيطي ل) : ٥٠( الشكل                                  الرنك في ) : ٣٧(الصورة 
  . ١٩٩٠، عن دوغوط المدرسة القنشلية ،                              .مدخل المدرسة القنشلية 

  
  

                                                
       �٨٧رة ا�;���% ، ص ا�;": ا��ی�1وي  ١
  ١٨٥، ص  ٢٠٠٥رواWX ا��6اث �� د(�3 ، د(�3 ، : ا��ی�1وي  -  
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  :الحمامات والسبالن  .٥

واحد  إال نموذج للحمامات المملوكية أنّه ال يوجد من األمور المستغربة     
ت إلينا ترجع وذلك أن حمامات القاهرة القديمة التي وصل, في دمشق وحدها

والحمامات ال تختلف كثيراً عن الحمامات الرومانية . إلى العصر العثماني
، إلى جانب غرف الماء الباردة والدافئة والساخنةالقديمة من حيث حجرات 

ق بالعصر والمهم فيما يتعلّ. واالسترخاء خلع الثياب وقاعات الراحة
ككل المنشآت تقاطع المتعامد الم الصليبي تخطيطالمملوكي هو أنّها تأثّرت بال

  .المملوكية

ومن بين وحدات الكليات المعمارية كان للسبيل دور هام في الحياة     
، من بالكُتّاب الذي عادة ما يكون ملحقاً ويتكون السبيل المملوكي. مدنيةال

على  في أرضية الحجرة المرتفعة ، والماء ينصبرة لشرب عابر السبيلحج
اك في أسفله   عرفلوح من الرخام يبالشاذروان قبل أن يسيل إلى شب

حوض الماء الذي يغرف في طاسات النحاس المشدودة إلى حديد الشباك 
  .١بالسالسل

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٤٨٣ا�;"�رة وا����ن ، ص : زp �ل  ١
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  )٣٨الصورة (:) حمام الحموي ( حمام السلطان . ٥,١
  

  
  .مدخل حمام السلطان بمقرنصاته ورنك قايتباي الكتابي  ) :  ٣٨ (صورة ال

  

) ٣٠٧عقار  - ٢قسم -مسجد األقصاب (في محلة مسجد األقصاب  يقع    
؛ الباقية امات دمشق المملوكيةحم أقدم ، وهو من غربي جامع السادات

ه ٦٩٤(الذي بناه في عام  ١الدين أيبك الحموي عزإلى بانيه األمير  ينسب 
، "سليم األول"إن السلطان  امات دمشق حتّىأجمل حم ، وكان من)م١٢٩٤/

                                                
ا0(�� ?8 ا�wی) أی�9 �) ?�: ا_ ا��6آ�  ا�1"�ي، آ�ن () ("���9 ا�& ^�ن ا��Rه�   ١

� دe, د(��X�� 3ً� ?�ضً�  ����س ا�ُ"�ّ���)، وآ�ن () أ?��ن ا0(�اء ���:ی�ر ا�"�Pی%،ّi
، وُ��} )ه٦٩٥(، ���mم �:(�3 إ�< أن  ? 2��ُ�a  �� ?�م )ه٦٩١(?) ا���?� ?�م 

ُد�) �� ) . ه٧٠٣(�� ;%  -�e: إ�< أن وّ��  ����% �"� ��, (�+m� aش�� �� ?�م 
+�����p a6 ��'��ن، وإ��a ُی�&k ا�1ّ"�م �"&: ا��kP ا�";�وف �1ّ"�م ا�1"�ي، 

��ی�aوُی;�ف  :;� a� ی: ا�& ^�ن ��ی��6ي:: أ�� ا�"�1'). (ا�ن �1"�م ا�& ^�ن، �6
  ) .١٣٢، ص  ٣ا�"P:ر ��&a، ج
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/  ه٩٢٢(بدمشق ودخل إليه مرتين عام  امات األخرىدون الحم اختاره من
  ) .م ١٥١٧/  ه٩٢٣(وعام  ،)م١٥١٦
 ه٨٧٥(عمارة له هناك في حدود عام " قايتباي"وقد بنى السلطان     
وصار الناس  ،لم ترق له، واستدعى المباشرين إلى القاهرةها لكنّ) م١٤٧٠/

  .١، وبعضهم يقول حمام السلطانسلطانلون حمام الحموي بعمارة اليقو
للحمام مدخالن األول رئيسي وهو في جهة  :الصفات المعمارية -   

ل بمقرنصات متدلّية، والمدخل اآلخر ، وهو مدخل جميالشمال بالنسبة للحمام
، ويقسم الحمام إلى البراني والوسطاني األول ثم فرعي وهو بالشرق

، اآلن منشرة في البرانيهذا ويشغل الحمام. يالوسطاني الثاني فالجوان
  . ٢يومصبغة ومعمل بالط في الجوان

  :الرنك  -

قايتباي في مدخل الحمام الشمالي فوق  رنك كتابي للسلطان هو عبارة عن   
  : نصه ) ٣٩الصورة (الباب مكون من درع دائري مقسم إلى ثالثة أقسام

  )كنية السلطان واسمه(←     أبو النصر قايتباي           - ٢    
  )عبارة التعظيم واأللقاب( ← عز لموالنا السلطان الملك األشرف - ١    
  )الدعاء للسلطان(  ←      عز نصره      -  ٣   
، وعبارة التعظيم له نالحظ وجود كنية السلطان واسمه في أعلى الرنك    

 .له أسفل الرنك ء، والدعاالسلطنة في الحقل األوسط متبوعة ببعض ألقاب
، وأخيراً السطر )٢(، ثم السطر األعلى )١(من السطر األوسط  ابتداء وتُقرأ

  .)٣(األسفل 
                                                

 . e٥٠٦^|  د(�3 ، ص : ا�; ��  ١
  .  ٤٥ا�;"�رة ا�;���% ، ص : ا��ی�1وي  ٢
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وعلى العديد من التحف التي  رد هذا الرنك على عمائر السلطانوقد و   
 من النحاس األصفرشمعدان  مثل ،وزجاج من معدن وخزف صنعت برسمه

 يحمل رنك )٤٠ صورة( بالقاهرة في متحف الفن اإلسالمي المحفوظ 
هذا ما : "النص الكتابي التالي وبنفس التصميم مترافقاً مع كتابيسلطان الال

أوقف على الحجرة النبوية موالنا السلطان الملك األشرف أبو النصر قايتباي 
عز لموالنا : "ة، وكُتب على الرقب"سنة سبع وثمانين وثمانماية بتاريخ

، "يتباياألشرف أبو النصر قا الملك المجاهد المالك السلطان الملك العادل
 السلطان الملك العادل المجاهد سلطان عز لموالنا: "وعلى جسم الشمعدان

  . ١"الملك األشرف أبو النصر قايتباي اإلسالم والمسلمين
التحف  ضت به بعقايتباي اختص طراز ثان لرنك هذا وقد وصلنا    

  :  ل التالي على الشك ،المعدنية دون غيرها
  )اسم السلطان( ←قايتباي    -  ٢

  )ألقاب السلطان(  ←الملك األشرف -  ١
  )الدعاء للسلطان( ←عز نصره  -  ٣

كه الكتابي ورد على بعض واشتملت نقود قايتباي على طراز ثالث لرن    
  :   ، على الشكل التاليالدنانير
  )ألقاب السلطان( ←     السلطان الملك األشرف  - ٢               

  )كنية السلطان واسمه( ←أبو النصر قايتباي    -  ١
   )الدعاء للسلطان( ←٢عز نصره      - ٣                

  

                                                
١  - Atil, Esin ; Art of the Mamluks , Washington , 1981 , p 101 .      
٢  :"� .Q'�(�% ، ص  ا����ك ا: أ
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  .رنك قايتباي الكتابي في حمام السلطان  ) : ٣٩(صورة 

  

  
  

  ،متحف الفن اإلسالمي يتضمن رنك قايتباي الكتابي شمعدان من النحاس األصفر في) : ٤٠(الصورة 
  .  Atil , 1981عن 
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  )٤١الصورة ( : سبيل البريدي .٥,٢
  

  
  .سبيل البريدي وعى جانبيه رنك البريدي ) : ٤١(صورة ال                          

  
 ، يرجعحارة البريدي) ٢٣٥عقار -سويقة (يقع في حي السويقة       

؛ بناه الشيخ عالء الدين البريدي في ل العصر المملوكيتارخه إلى أوائ
  .١عصر األمير تنكز

خمسة عشر مدماكاً من  تتشكل واجهة السبيل: المعمارية الصفات -   
، يعلوه مقرنص داخل الجدار محراب ، وهو مبني بشكلحجرياً منحوتاً

مكون من خمسة مداميك فوقه تقعر بشكل محارة، وفي الوسط أسفل 
وش كتابية مستمرة من خارج قرنص شريط مكون من مدماك تزينه نقالم

                                                
  .  ٦٧ا�;"�رة ا�;���% ، ص  : ا��ی�1وي  ١
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شعار مملوكي مستمر مع نفس   ، وعلى طرفي الواجهةإلى داخله السبيل
  .١المدماك

القناة : " [ ...]  فهو مطموس المعالم وغير مقروء النص الكتابيأما  -   
، تتوسطه ٢البريدي[ ... ] المباركة العبد الفقير إلى اهللا تعالى عالء الدين 

  :حة رخامية حديثة جاء فيهالو
  بسم اهللا       الفاتحة     الرحمن الرحيم "                 

  ".١٩٧٨الموافق  ١٣٩٨أنشأت هذا السبيل الحاجة عائشة عام         
  :الرنك  -    

من خالية  ثالثة أقسام مقسمين إلى بسيطَيندرعين دائريين عن عبارة     
جانبي ، يتوضعان بشكل متناظر على ز، وهو رنك صاحب البريدالرمو
يشير  .)٥١الشكل  -٤٢الصورة (؛ وقد نُحتا بالحجر من نفس اللون السبيل

في ) البريدي(البريد  صاحب قد شغل وظيفة عالء الدين الرنك إلى أن الشيخ
  .البالط المملوكي

                                                
١  ("�  .٦٢، ص ٢٠٠٨'�, ا�"��c �� (:ی�% د(�3 ا��:ی"% ، د(�3 ، : ا��;&�ن ، ?�: ا��
٢ -   Mayer ; Op. cit , P52   . 
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  .ك البريدي في سبيل البريدي رن) :  42 (صورة ال                            

  

  
    ١٩٩٠: عن دوغوط  رسم تخطيطي لرنك البريدي ،) :  51 ( شكلال                     
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  :رنوك الجامع األموي .٦

التي بناه فيها الوليد بن عبد  على حالته األولىبقي الجامع األموي      
صرح ال ، ولكن هذاثر من ثالثة قرون ونصف من الزمنأكالملك 

، فقد زمان ونوائب الدهرمن مصائب الظيم، لم ينج العوالديني  الحضاري
العصور التالية  كلفي  م، ومن ثم رمالزالزل  والحرائق تتالت عليه

  . ١وشيخ المحموديوخاصة في عصر المماليك أيام السلطان قايتباي 

  :الباب الشمالي  .٦,١    

   باب العمارة، أو باب الفراديس  ، أوسةطلق عليه اسم باب الكالوي.  

نائب السلطنة المملوكية  ٢يوجد على الباب رنك األمير نوروز الحافظي
  .بدمشق 

  : الرنك  -    

  في الحقل العلوي: حقول مقسم إلى ثالثة درع دائري  عبارة عن    
وهو  .، وفي السفلي كأس صغيرةبقجتان، وفي الحقل األوسط كأس كبيرة

  .)٥٢الشكل – ٤٣الصور ( نحاس األخضر المطروقمصاغ من ال
    ركّبيتكوورمز الكأسالجمدار شعار البقجة من رمز ن هذا الرنك الم ، 

، من قبل نوروز الوظائف شغل هذه إلى احتمال شعار الساقي، وهذا يشير
األكبر هو أن يكون ذلك الرنك هو شعار جماعي يتعلق لكن االحتمال 

                                                
١  � ? ، � . ٣٦، ص ٢٠٠٨ا��(W ا0(�ي ا�.��� ، : ا��ّ�
� أ(�� ~�eر?�ضً� ?) �. "z ��روز ا��R��1 ا��Rه�ي ����ق، أول ( ٢ّi �ً�.-�e c��ّر �

� +"ّ�د ? < ) ه٧٧٧(وآ�ن ��, ذ�9 أّ(�c رأس ���% -b��ًا �� ?�م ) ه ٨٠٠(?�م ّi
� ُ��, ) ه٨٠١(ا�& ^�ن، � ? 2��ُ�a �� ?�م ّi ���� (وُ�ّ�: وُ�", إ�< ا]'.�:ری% وُ'

� أ��ج ?�a �� ا�&�% ا���6�% وا'�6ّ� رأس ���ّi ط��3 إ�< أن إ�< د(�):� �ً�X�� �ّi ،ا��آ� %
  ).٢٠٤، ص  ١٠ا�"P:ر ��&a ، ج : ا�&�fّوي) (ه٨١٧(6�ُ, �� ?�م 

 



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢١٥ 
 

 جامع رج، والذي وجدنا ما يشبهه فيوابنه فهر برقوق السلطان الظابأمراء 
. تواجد البقجتين في مكان اختالفباألمير تنبك الحسني مع  التينبية الخاص

في الحقل األوسط، وكأس أصغر في الحقل   والذي يتألف من كأس كبيرة
 ، وقد أضيفت البقجتان إلى التصميم األصلي لتُشير إلى أن نوروز قدالسفلي
  . ظيفة الجمدارشغل و
هذا وقد صادفنا نفس تصميم هذا الرنك باسم أقبغا الطولوتمري الملكي     

ه ٨٠٢(الناصري أعلى المدخل الغربي لمسجده الذي شيده في غزة في عام 
  .١)م١٤٠٠/ 
  : ك كتابات تحمل النص التالي نتُحيط بالر :النص الكتابي  -   
هذا الباب المبارك في شهر اهللا جدد  بسالم آمنين ○بسملة ، ادخلوها " 

في أيام موالنا  الباب المبارك عمر هذا ○الحرام سنة تسع وثمان مائة 
مباشرة موالنا ملك األمراء الناصر فرج ابن برقوق ب  الملك ○السلطان 
  . ٢"نوروز
، وبالتالي تضمينه الكتابي من ألقاب نوروز ووظائفه نالحظ خلو النص     

  .ن برقوق مما يشير إلى خضوعه له قبل أن يثور ضده فرج باسم السلطان 

                                                
١  :"�  . ١٦٢ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
٢ Mayer ; Op. cit , p172 .    
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  .ي على باب الجامع األموي الشماليرنك نوروز الحافظ ) : ٤٣(صورة ال               

  

  
  .١٩٩٠ ،عن دوغوط طيطي لرنك نوروز الحافظي ،رسم تخ ) : ٥٢( الشكل
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  :الباب الشرقي  .٦,٢

  .، وباب النوفرة الساعاتباب جيرون، وباب : منها له عدة أسماء    

نائب دمشق  ١رنك شيخ الخاصكي يوجد على أحد بابي الجامع الشرقيين   
 ، وتسلطن بمصر)م١٤٠١/ه ٨٠٤(، تولّى في عام المملوكيفي العصر 
درع دائري مقسم إلى وهو عبارة عن . )م١٤١٢/ه ٨١٥(عام  والشام في
 ، أما الحقل األوسطالحقل األعلى واألسفل كأس صغيرة في: ثالثة حقول

 من النحاس األخضر المطروق والرنك مصنوع، فيحوي كأس كبيرة
  .)٥٣الشكل  – ٤٤الصورة (

، وقد أشارت المصادر إلى أن من الرنك رمز الكأس شعار الساقييتض    
شيخ الخاصكي قد شغل هذه الوظيفة في بالط السلطان برقوق وذلك قبل أن 

نفس بآخر كتابي كما سنرى على  ويستبدلهكب هذا ويغُير رنكه المريتسلطن 
؛ إن هذا الرنك هو كالتالي الكؤوس الثالثة فيمكن أن نُفسره أما وجود. الباب

النوع األول من الرنوك (عبارة عن شعار جماعي خاص بالسلطان برقوق 
لي وأخرى أصغر في الحقل السف في الحقل األوسط كأس كبيرة  -) المركبة

                                                
أ�� ا���P ا�" 9 ا�"�ی: ش�N ا�"1"�دي، وآ�ن أ- a ج�آ&�ً� () �X�l% ُی��ل ���  ١

�:م ا���ه�ة وه� ا�) ا�6�i ?��ة '�% وآ�ن . ن ا��اآ&%آ�(�ك، وه� () أش�ف �^�
ج"�, ا��Pرة �"�ت ج���a ��ش�6اc (1"�د +�ج� ا�""���9 وا�k&6 إ��a و�ّ:(a �����ق 
� �;: (ّ:ة ا'�6ّ� �� ّi ،%اری:"��ش�6اi�s� c% ~]ف دره� �Sّ% وج; a �� ج" % ا�

� �;: (ّ:ة ا'��' �ّ�6��e �ًّ-ً�، و-�ّi ،%�ّ.-�fه�ا��Rا� :�? %��.) a� أ?^� إ(�ة . رت �ّi
� +;ّ�) أ(��ًا � 1�ج �� ?�م ّi ،)�وه� ) ه٨٠١(?��ة، و�;:ه� إ(�ة ?��ی) ��(�ة أر�;
� +�ّ�< ����%  �lا� }، و�� ?�م ّi ،%��� ورأس c���f �l ��)ه٨٠٥(���} ا���` أ ( >�ّ�+

 �ّi ،وا�.�ك :f -ة و�"�+��< ا�& ^�% ���:ی�ر ����% د(�3 و+��< � k و-�: و8ّpة و
: ا�) ا�;"�د  -   ٣٠٨، ص٣ا�"P:ر ��&a ، ج: ا�&�fّوي ) .(ه٨١٥(ا�"�Pی% �� ?�م 
?�: ا�"�ن �� أ��eر أه, ا�8(�ن، : ا�;��� ، �:ر ا�:ی) -  ١٦٤، ص  ٧ا�"�جa&�� W، ج 

  ) . ١٠٠، ص  ١٩٨٩ا���ه�ة ، 
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فقد أضيفت إلى التصميم األصلي لتُشير إلى  أس في الحقل العلويأما الك -
اهدناه في كل من رنك تنبك ، وهذا ما شوظيفة الساقي أن األمير قد شغل

أضافوا رموزهم  ، حيثالحافظي ، ونوروزالدوادار ، ويونسالحسني
الخاص بالسلطان برقوق  الوظيفية إلى التصميم األساسي للشعار الجماعي

  .جوابنه فر
  على بوابة مدينة حلب المعروفة باسم باب هذا الرنك هذا ويمكن تتبع     

أنطاكية الذي أمر بتجديده السلطان الظاهر برقوق بنظر كمشبغا الظاهري 
وقبة  وعلى مدخل مسجد. )م١٣٩٠/ ه ٧٩٢(ة الحلبية في عام نائب المملك

رسة الظاهرية المعروف حالياً باسم المدتغري برمش الظاهري في طرابلس 
مدينة مرة ثانية على بوابة  وظهر) . م١٣٩٦/ ه ٧٧٩(الذي شُيد في عام 

) م١٤٠٢/ ه ٨٠٤(، المعروفة بباب أنطاكية في نص تجديد لها بتاريخ حلب
  .١، نائب حلبباسم دقماق الملكي الناصري

                                                
١  :"�  . ١٦١ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

  
   .صكيباب الجامع األموي الشرقي ورنك شيخ الخا

  
  .١٩٩٠: عن دوغوط ، 

                                           

٢١٩ 

باب الجامع األموي الشرقي ورنك شيخ الخا ) : ٤٤(صورة                  

، تخطيطي لرنك شيخ الخاصكي رسم ) :٥٣( الشكل       
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    رنك كتابي عن  فهو عبارةالباب  على نفس اآلخر الموجود ا الرنكأم 
من  ، والمكونتخذه كشعار له بعد اعتالئه العرشلشيخ المحمودي والذي ا

كنية السلطان واسمه أعلى  تحتلثالثة حقول حيث  إلىمقسم درع دائري 
 أسفل الرنك األوسط، ولقبه حقل الرنك له وألقابه ، وعبارة التعظيمالرنك

  : ، على النحو التالي )٩٩-٩٨الصورة (
  النصر شيخ         - ٢                   

  عز لموالنا السلطان الملك  - ١                   
  .أبو  المؤيد         - ٣                   

هذا وقد وصلتنا طُرز أخرى من الرنوك الكتابية للسلطان المؤيد شيخ    
  : على الشكل التالي على العملة المملوكية 

  
  بو النصر شيخ  -٢                          
  السلطان الملك المؤيد  - ١                         
  .د ملكه خلّ    - ٣                         

  : على الشكل التالي  أو   
  بو النصر شيخ  - ٢                         
  السلطان الملك المؤيد  - ١                         
  عزنصره     -٣                        
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   .رنك المؤيد شيخ الكتابي على باب الجامع األموي الشرقي ) : ٤٥(صورة                  

  

  
  .١٩٩٠لرنك المؤيد شيخ الكتابي ، عن دوغوط  ،  رسم تخطيطي ) : ٥٤( كلالش            
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  :المئذنة الغربية .٦,٣  

من مآذن الجامع األموي الثالث المقامة فوق برج معبد جوبيتر      
الخليفة  دها في األصلشي. الجنوبية الغربية الزاويةالدمشقي الروماني عند

وقد تعرضت  ،)م٧١٥ - ٧١٤/ ه ٩٦( امع الوليد بن عبد الملك األموي
عدة فأعيد بناؤها وتجددت ع الكوارث كمثيالتها من مآذن الجام لكثير من

بأمر من السلطان المملوكي  )م١٤٣٣/ه٨٦٣( ، كان في عاممرات آخرها
  .١ األشرف قايتباي المحمودي

  : الرنك  -   

، بالحجربأعلى المئذنة وهو منحوت  عبارة عن درع دائري موجود     
  : على الشكل التالي  )٥٥الشكل - ٤٦الصورة ( مقسم إلى ثالثة حقول
  قايتباي               -٢                    
  عز لموالنا السلطان الملك األشرف  -١                    
  .عز نصره             -٣                   

  
وعبارة التعظيم له وبعض  ،نكوجود ااسم السلطان في أعلى الر نالحظ    

الرنك  هذا وقد صادفنا. الرنك ، والدعاء له في أسفلاألوسط ألقابه في الحقل
  ، ولكن نالحظالسلطان آنف الذكر الكتابي لهذا السلطان سابقاً في حمام

  .وهو أنّه حذفت هنا كنية السلطان من الحقل العلوي اختالف بسيط 

                                                
 .٥٦، ص ١٩٩٣د(�3 ،  –+�ریN و�lز  –ن د(�3 (�ذ: ا������  ١



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢٢٣ 
 

  
  .رنك قايتباي الكتابي على المئذنة الغربية في الجامع األموي: ) ٤٦(صورة                 

  
  المئذنة الغربية رسم تخطيطي لرنك قايتباي الكتابي على ) : ٥٥(صورة                 

  . ١٩٩٠للجامع األموي ، عن دوغوط  ،                                  
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  :رنوك قلعة دمشق. ٧

الكثير من الدمار على  أواخر العصر األيوبي في دمشق قلعة لقد أصاب    
لترميم منذ بداية العصر المملوكي، واستمرت ، لذلك بدأت أعمال ايد التتار

ثم تعرضت القلعة خالل العصر المملوكي إلى العديد من . طوال هذا العصر
/ ه ٦٩٩(لتي قازان في عام خالل حم، إما على يد التتار الهدم عمالأ

ورات والفتن وإما بسبب الث ،)م١٤٠١/ه ٨٠٣(مورلنك ، وتي)م١٢٩٩
  .الداخلية أو الزالزل

فيرممون ما يتهدم  وكان سالطين المماليك يعيرونها اهتمامهم البالغ    
 ومدنية أرختها الكتابات من منشآت عسكرية ها، ويزودونها بما تحتاج إليهمن

ثت عنها كذلك المصادر ، وتحدرية والرنوك المنقوشة على القلعةالتذكا
  . ١التاريخية

  : أعمال الظاهر بيبرس -١

مجموعة من  الترميم في عصر الظاهر بيبرس، وخلّدت أهم أعمال تمت    
 حيث نجد كتابة تأسيسية. النصوص المنقوشة في أماكن القلعة هذه األعمال

لقلعة، بناء ا تؤرخ قيام بيبرس بإعادة) ٢ - ١البدنة (على الواجهة الشرقية 
ولها إطار مستطيل متوج بقوس متعدد الفصوص، ويحيط بهذه الكتابة سبعا 

الصورة (وهما محفوران  في الحجر لكنهما غير واضحا المعالم  بيبرس
٤٨-٤٧(.  

حيط  تُ هذا باإلضافة إلى وجود رنك السبع في أماكن متفرقة من القلعة   
إلى احتمال أنّها في غير مكانها يشير مما . آخرين بالرنوك الكتابية لسالطين

                                                
 . ٢٠٧، ص  �٢٠٠٨ ;% د(�3 ، د(�3 ، : ا��ی�1وي ، ?�: ا���در  ١
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، فأبقاها في أن يقوم السلطان اآلخر بالترميم ، أو أنّها وجدت قبلاألصلي
  ) .٤٩الصورة (مكانها ثم أضاف رنكه الخاص 

  

  
  .)٨-٧البدنة (سبعا بيبرس يحيطان بالكتابة التأسيسية على الواجهة الشرقية  ) : ٤٧(صورة ال  

  

  
 Chevedden،نقالً عن ) (٨- ٧البدنة (بة التأسيسية على الواجهة الشرقية الكتا) : ٤٨(صورة ال

1986(  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )8برج (سبع بيبرس على واجهة البرج الشمالي الشرقي ) :٤٩(صورة ال               
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فوق الكتابة ( البرج ذه الصورة وجود رنك السبع على ذلكنالحظ في ه   
الذي  )يعتقد أنّها لم تكن في هذا الموضع التأسيسية التي تعود للعادل والتي
، وقد ادة بنائه خارج حدود مخطط العادلتدمر بشكل كبير مما اقتضى إع

  . مر بعدة مراحل مختلفة تتضمن أعمال بيبرس وقالوون ونوروز وغيرهم 
  
  : أعمال نوروز الحافظي -

ا في الجبهة لهنالحظ بأن الكتابات التي تُؤرخ أعمال الترميم تنحصر ك    
من من قصف التتار أكثر  على أنّها تضررت الشمالية من القلعة، مما يدّل

سطر طوله  القلعة الشمالي تتألّف من فالكتابة المنقوشة على باب. غيرها
، ادخلوها بسالم آمنين عمر هذه القلعة المنصورة بسملة" :أمتار نصه أربعة
 أنصاره في شهور تسع أعز اهللا ظيملك األمراء نوروز الحاف )رنك( موالنا

وهو عبارة عن درع  األمير نوروز ، ويتوسط السطر رنك"وثمان مائة
، في الحقل العلوي بقجتين: إلى ثالثة حقول محفور في الحجر مقسم دائري

وقد . ) ٥١-٥٠الصورة (أصغر في السفلي  في األوسط، وكأس كأس كبير
 أحد بابي الجامع األموي الشرقيين هذا الرنك وبنفس التصميم على  صادفنا

ويغير  قبل أن يتسلطن كشعار لهنوروز  والذي كان يتخذه )٤٣الصورة(
السلطان على   وعدم ذكر اسم لألمير، لكن مايختلف هنا ورود ألقاب رنكه

، وهذا يفسر بتمرده على خالف النص الكتابي الموجود في الجامع األموي
  .السلطان
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   .رنك نوروز الحافظي المركّب على باب القلعة الشمالي ضمن الشريط الكتابي ) : ٥٠(صورة       

  
  

      
  Chevedden ,1986، عن ز على باب القلعة الشمالي ،رنك نورو ) : ٥١(صورة     
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  : أعمال السلطان الناصر محمد بن قايتباي -٣   

برج (الشرقية  الجنوبيةبرج الزاوية   بتجديد عمارة قام هذا السلطان    
طر ، وهي مؤلّفة من سذلك بدليل الكتابة المنقوشة عليهبعد سقوطه و) 4رقم

الصقيل  واحد طوله خمسة أمتار تقريباً، منقوش على مدماك من الحجر
هذا البرج المبارك   الحمد هللا جدد عمارة": الجنوبية نصهتوسط الواجهة ي

ملك الناصر أبي السعادات ولد موالنا موالنا السلطان ال في أيام بعد وقوعه
ويتوسطه  .١"الحمد هللا وحدهالسلطان قايتباي في آخر سنة ثالث وتسعمائة 

ف ، بحيث يؤلِّيتجاوز قطرها عرض السطر على شكل دائرة رنك كتابي
عز "عبارة ، وفي الحقل األسفل السطر نفسهمن  للرنك جزءاً الحقل األوسط

محمد (ربما تكون  فتوجد عبارة غير مقروءةى ، أما في الحقل األعل"نصره
  . )بن قايتباي

  : ) ٥٦الشكل -٥٢الصورة (على الشكل التالي 
  )محمد بن قايتباي ؟(    -٢                      

  الملك الناصر أبي السعادات -١                   
  عز نصره         -٣               

  
  
  
  
  

                                                
  .�٢١٢ ;% د(�3، ص: ا��ی�1وي  ١
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ية الجنوبية الشرقية يتباي الكتابي على برج الزاواصر محمد بن قارنك الن ) : ٥٢(صورة   
  . Chevedden , 1986عن   ، )٥برج(

  
  .١٩٩٠،  عن دوغوطمحمد بن قايتباي الكتابي ،  رسم تخطيطي لرنك الناصر ) : ٥٦( الشكل     
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  : أعمال السلطان قانصوه الغوري -

وتتناول ثالثة  رخ أعمال الغوريثالث كتابات تؤفي القلعة على  عثر    
باب ال الواقع غرب) ١١( نُقشت األولى على الواجهة الشمالية للبرج. أبراج

/ ه ٩١٤(في عام   هذا البرج تجديد ، وتُشير إلى)٥٣الصورة ( الشمالي
  : على إلى األسفلويتوزع النص على ثالث لوحات وهي من األ. )م١٥٠٨

: ي على شكل ضفيرة نصهاطار زخرفمستطيلة محاطة بإ: )١(اللوحة 
  ."بسملة، نصر من اهللا وفتح قريب"

وسطه رنك شريط من سطر واحد ضمن إطار زخرفي يت: )٢(اللوحة 
رع دائري مقسم إلى ثالثة ، وهو عبارة عن دالغوري كجزء من الكتابة

  : أقسام
  قانصوه  - ٢                         

  ك األشرف المل -١                      
  .عز نصره    -٣                      

أمر بتجديد هذا البرج المبارك بعد "الكامل فهو  أما النص الكتابي    
موالنا السلطاني المجاهدي المرابطي المالك الملك األشرف أبو   انهدامه

مهزم الجيشن عز نصره بتاريخ خادم الحرمين الشريفين  النصر الغوري 
سبعا  الكتابي بالشريط هذا ويحيط . "سنة أربع عشر وتسعمايةجب الفرد ر

 نوروز من جهة اليسار نجد رنك الشريط ، وفي أسفل)٥٧شكلال( بيبرس
والذي يشبه الرنك ) متناسب مع الواجهة والموضوع بشكل غير(الحافظي 

  .خل برج البوابة الشماليةالخاص به فوق مد
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على شكل ضفيرة  الزخارفسطر مكتوب ضمن إطار من : )٣(اللوحة 
  ."اثق بربه العزيز أحمد بن العطّارالحمد هللا عمل الو: "نصه
من  مؤلف من حجارة معاد استعمالها لبرجوالجدير بالمالحظة أن هذا ا   

، لذلك نجده يحمل س ونوروز الحافظي وقانصوه الغوريقبل السلطان بيبر
  .رنوك هؤالء الثالثة معاً

  
ك قانصوه الغوري الكتابي ضمن الشريط الكتابي األوسط محاط بسبعي بيبرس رن) : ٥٣(صورة ال 

  .)١١(على الواجهة الشمالية للبرج وبرنك نوروز من األسفل 

  
  .١٩٩٠،  عن دوغوط ، )١١(رسم تخطيطي لرنك السبع على البرج  ) : ٥٧( الشكل
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ية الواقع في الزاو) ٨(وتناولت أعمال الغوري أيضاً تجديد البرج    
، ونص ابة المنقوشة على واجهته الشرقيةالشمالية الشرقية على ما تذكر الكت

  :ين األوسطين ومؤلف من أربعة أسطرهذه الكتابة موجود بين الروشن
 موالنا السلطان الملك هذا البرج المبارك لهدمه بسملة، أمر بتجديد" -

  عز نصره خادم الحرمين الشريفين مهزم الجيشين األشرف قانصوه الغوري
  .خمس عشرة وتسعمائة سنة  بتاريخ

  ."ثق بربه العزيز أحمد بن العطّارعمل الوا -  
  - قس٥٥-٥٤الصور ( م إلى ثالثة أقسامالرنك عبارة عن درع دائري م-

  قانصوه         -٢:            )٥٨الشكل
  عز لموالنا السلطان الملك األشرف أبو النصر قانصوه الغوري - ١    
  .عز نصره       -٣                        
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  .)٨(رنك قانصوه الغوري الكتابي على البرج ) : ٥٤(صورة ال

  

  
  .)٨(رنك قانصو الغوري الثاني على البرج ) : ٥٥(صورة ال                       

  
  .١٩٩٠ي لرنك الغوري ، عن دوغوط ، رسم تخطيط: ) ٥٨( الشكل                   
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، ةينورصعلا ةهج نم )٥(البرج  ةهجاو على الثالثة فهي تقع أما الكتابة     
  : وتتألف من ثالثة أجزاء 

موالنا السلطان  بعد انهدامه  أمر بتجديد هذا البرج المبارك ○بسملة  -     
سنط باي  مباشرة المقر السيفي ○المالك الملك األشرف قانصوه الغوري 

اهللا أنصاره بتاريخ شهور سنة ثمان عشر وتسع القلعة المنصورة عز   نائب
  . "ثق بربه الغفار أحمد بن العطار الحمد هللا عمل الوا ○ماية 
  .١"عز نصره  ○قانصوه :   " الرنك يشكل جزء من الكتابة وهو -    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : ا���Pص ا�.��6�% (�emذة ?) ا�"�اجW ا���6�%  ١

  - Chevedden, Paul Edward; The Citadel of Damascus,  vol2, Los 
Angeles,1986,pp. 394 - 510.                                    

+�ریN ا�� ;% و~�iره� و������ ا�";"�ری%، د(�3،  -� ;% د(�3 : ا��ی�1وي ، ?�: ا���در  -
  .١٦٤ -١٥٩، ص ١٩٧٩

  . ٨٤ - ٥٩، ص  �١٩٩٨ ;% د(�3 ، د(�3 ، : ?"�ان ، ه8ار  -
  . ٢٣٦ - ٢١٠، ص  �٢٠٠٨ ;% د(�3 ، د(�3 ، : ا��ی�1وي  -
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  : الرنوك الحجرية في المتحف الوطني -

  : قاعة الحجر

عين عليه شعار سب) ٤٠٧٤/ع (على الجدار الغربي حجر مستطيل    
صورة (بواسطة خطوط مائلة  أقسام عدة يحيطان بدرع مدبب مقسم إلى

، وجدت في مزيريب )م١٣ - ١٢/ ه  ٧ - ٦(يعود للقرن ، )٥٦
  ). حوران(

، لكن من المحتمل أن يكون هذا هو شعار صليبي أن الرنك يعتقد    
ائه وذلك بسبب وجود الشعار يخص السلطان الظاهر بيبرس أو أحد أمر

السبعين والدرع المدبب الذي يشبه الشعار الذي كان يتخذه أمراء البيت 
  .األيوبي في حماه 

الشكل ضمن  مع دروع مدببة وجود سباع متعاقبة" ماينكه"هذا وقد ذكر     
، ١)م١٢٧١/ه٦٦٩(، وهي تعود للعام في لبنان عكار إطار على قلعة
في جميع أنحاء بالد الشام وهي  دة منتشرةلسباع عديذكره باإلضافة إلى 

أو  تُحيط برمز وقد المتقابلة غالباً ما تكون عبارة عن زوج من السباع
على احتمال تضمين هذه الشعارات   ، مما يدّلاألحيان حيوان في بعض

                                                
١ - Meinecke ; Op. cit , P 15     

'�W �����س (� زا�` (�ج�دة ? < ا�ُ"�ّ�:ات �� ) ٨٠(وج�د أآ�s () " (�ی�.a"��: ذآ� 
��ران، و(:ر'% ����س �� ا���ه�ة، : ج"�W أ��1ء ا�:و�% ا�"" �آ�%  �� :f - %; � ��

�� ا��:س، ? < '�ر (:ی�% ا�.�ك �� � &^�)، �eن ����س �� ا���ه�ة، �eن ����س 
� ;% ا����ة �� +�آ��، �eن �� ��رة �� '�ری�، ����l ��1 أ�� ا�"�� ��ب ا���ه�ة، 

�� ) � ;% ا�P1)(ج�(W ����س �� ا���ه�ة، � ;% ا����n �� ����ن، �P) ا0آ�اد 
'�ری�، ج&� ����س �� ��د �� � &^�)، زاوی% ا�� �:ری% �� د(�3، � ;% ا�) (;) �� 

  .  ، وp��ه�)��'� ��|(;�و�% () ا(� &^�) 
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المنتصرة على ) الخير قوة(لمعاني رمزية و سياسية تُترجم بقوة بيبرس 
  .)ى الشروق( -ل والصليبيينالمغو -أعداء اإلسالم 

  

  
ع المدبب في المتحف الوطني اللوح الحجري الذي يحمل رنكا السبع يحيطان بالدر) : ٥٦(صورة 
  .بدمشق

  

  : حديقة المتحف الوطني

في  ، وجدالزنبق بشعار زهرة يحيطان السبع شعاري عليه حجر حفر   
، لطان الظاهر بيبرسان السويعتقد أن السبعان يخص. الصالحية بدمشق

على قلعة  تي وجدع التالسب رنوكوذلك بسبب الشبه الكبير بينهما وبين 
 الموجود تُشبه الرنك فهيأما زهرة الزنبق . دمشق، وفي الزاوية القلندرية

، والرنك الموجود على الذي شيده نور الدين زنكي في البيمارستان النوري
زهرة الزنبق مجرد زخرفة أو أن  أن تكون ، فهناك احتمالاب الفرجب

الشعارات الثالثة تعبيراً رمزياً عن قوة بيبرس وإحاطته بكل المناطق 
  . )٥٧الصورة (
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من ) قدم١٢٥(خطوة  خمسين على بعد: ""دارفيو"ذكر الفارس  هذا وقد    

، برج مربع ضخم، منفصل ومعزولالباب الشرقي باتجاه الخنادق يقوم 

، وفي تا زنبق وأسدان منحوتة بشكل بارزج زهروعلى جدران هذا البر

  . ١" وسطها لوح كبير من الرخام منقوش بحروف عربية
قد  زهرة الزنبق ، لكن ربما تكونحالياً طبعاً هذا البرج لم يعد موجود    

نُحتت على البرج من قبل نور الدين زنكي، وفي عصر بيبرس تم ترميم 
  . ول زهرات الزنبق ونُحتت السباع ح األسوار واألبراج 

  

  
  . جر في المتحف الوطني بدمشقرنكا السبع وزهرة الزنبق على ح) : ٥٧(صورة          

  
  
  
  

        
                                                

  .٤٢، ص  ١٩٨٢و-n د(�3 �� ا���ن ا�&��W ?�� ،د(�3 ،: دار��� ، ��ران ١
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  الفصل الثالث

  :الرنوك التذكارية المنفَّذة على التحف الخدمية  -

والروعة،  الرقي أسمى درجات المماليك في عصرالفنية   الحياة بلغت     
والتي  في العالم الفنية الرائعة التي تزخر بها دور اآلثار وما زالت التحف

ق على تلك نفترجع إلى عصر المماليك تشهد برقي الحياة الفنية ومقدار ما ُأ
  . المنشآت من مال وجهد

تفوق  يبدو فيها التي الصناعات الصغيرة الصغرى وتشمل الفنون    
الصناعات هي  وأهم هذه. ة عملهودقّلفنية وذوقه الجميل ومهارته ا الصانع 
المماليك درجة كبيرة من  حيث بلغ الصانع في عصر الخزف  صناعة
 ها البقايا الخزفية من ذلك العصر، ثم السجادوالدقّة تدلُّ علي المهارة

، واتّصف صر حينذاكم الذين زاروا التي أبهرت األوربيين وصناعته
صناعة المعادن التي  لسجاد بالجمال والمتانة والزخرفة، باإلضافة إلىا
وكتابات  رائعةرتقت في هذا العصر وصارت تُزخرف برسوم جميلة ا

االعتناء  وتم أما صناعة الزجاج فقد تطورت. بالخط الكوفي أو خط النسخ 
استخدموها في الزجاجية التي نظراً لحاجتهم إلى األواني   بها عناية كبيرة
  .١وظائف كثيرة

                                                
  . ٢١١+�ریN ا�""���9 ، ص : زی�6ن  ١
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ةالتنقيبات األثري هذا وقد أمكن بفضل      باالسكندرية ١ة في كوم الدك
لتحف المملوكية على ترتيب الرنوك البسيطة حسب أقدمية ظهورها على ا

  : النحو التالي
  رنك السبع  -٢رنك زهرة الزنبق                      -١
  رنك الوريدة السداسية البتالت  -٤                     رنك القوس      -٣
  رنك البريدي  -٦         سر                  رنك الن -٥
  رنك الكأس  -٨     رنك بغل البريد                  -٧
  رنك الهدف  -١٠       رنك السيف                   -٩
  ك البقجة رن -١٢       رنك حدوة الفرس            -١١
  . ٢رنك الدواة -١٤   )    عصوا البولو(رنك الجوكان  -١٣
 
 
  
  
  
  
  

                                                
أ�: أش�� أ���ء ا]'.��ی% ،وی�W ? < +, (�+�W ?) (�&�ب ا���1 ��1ا�� : آ�م ا�:آ% ١

` و+�اآ"` ��ق �;��S، ؛وه� +, -��?� +.ّ�ن () ردم ا�"���� ا��6 +�ّ:() م١٢-٨(
وُی;��6 هwا ا��1 ��رة ا�"�^�% ا�i0ی% �� ا]'.�:ری% و]ی8ال إ�< ی�(�� هwا ( ��ً� 

��� ا'6ُ;ِ" ` ا�"�^�% آ"���ة �� ا�;�P ا������� وا��و(��� و�� . �����1ی�ت وا��iر
 % "آ�م ا�:آ% ا�i0ی% (�:دة ��]����ر: "?�: ا���6ح،أ�":(?�P ا�""���9)،

 ).٢٠١٠ه�ام،ا0

	� ا����  ، " ا����ك وا���رات ? < ا�n16 اQ'�(�%: "ا��:ر ، ' �"�ن ';:ون  ٢�

�  .١١، ص  ٤، ع ١٩٨٦، ا�.�ی` ، ا�"�!
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  : التحف المعدنية:  أوالً

 خالل حكم المماليك أزهى عصور الرقي  شهدت الصناعات المعدنية    
ف النحاسية حناع في هذا العصر أمثلة رائعة من الت، وأنتج الصواالزدهار
، وتمثّلت هذه التحف المعدنية وحلب والقاهرةلتي صنعت في دمشق المكفّتة ا
والثُريات والمقلمات والزهريات  سي والصناديق والشماعد والتنانيرفي الكرا

واني والمباخر واألسلحة والقماقم واأللواح النحاسية والطسوت والقدور والص
  .واألبواب

من  وجمالها في النصف األول ذروة جودتها وبلغت فنون هذه التحف    
الميالدي خالل عصر السلطان الناصر  الرابع عشر/الثامن الهجريالقرن 

ما أنا وصل إلينا من هذه التحف يحمل  محمد بن قالوون، والسيكثيراً مم
كرسي من روائع هذا العصر ، والسلطان أو اسم أحد رجال حاشيته اسم هذا
طان أصفر  محفوظة في متحف الفن اإلسالمي باسم السل من نحاس عشاء

  .)٥٨الصورة ( ١الناصر محمد بن قالوون
وفي عصر الناصر محمد أيضاً بدأ إدراج الرنوك ضمن الوحدات    

  :، وهي إن أن تكونالمشغوالت المعدنية الزخرفية المستخدمة في
 ، مثل رنك الكأس الذي ظهر علىبةأو مركَّ رنوك وظائفية بسيطة -١

الفن  في متحف )ان األشرفمن مماليك السلط(طبطق  طست صنع لألمير
  . )٥٩ الصورة( )٢٤٠٨٥سجل (في القاهرة اإلسالمي 

 مرش لىلها ع  ، ويظهر نموذجبالسالطين ارتبطت أو رنوك كتابية -٢
، ويضم صنعت للسلطان حسنوالفضة  من النحاس المكفّت بالذهبماء ورد 

الكتابي الشريط العلوي على البدن جامات مستديرة بداخل كل منها الرنك 
  .)٦٠ الصورة( للناصر حسن

                                                
١  :"1) �  .  ١٦٤ا����ن ا�;���% اQ'�(�% ، ص : رزق ، ?�-
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هو يحمل الرنوك الكتابية السلطان الناصر محمد بن قالوون و كرسي عشاء باسم) : ٥٨(الصورة  

  . ٢٠٠٣عن خضر ، في عدة خراطيش ، " الملك الناصر محمد"و " السلطانعز لموالنا "للسلطان
  

 
مقسم إلى ثالثة أقسام دائري طست صنع لطبطق عليه رنك الكأس في درع ) : ٥٩(الصورة 

  .)درع١٢(
العادلي ○العالمي العاملي○العالي المولوي○مما عمل برسم المقر األشرف : " النص الكتابي 

  . ٢٠٠٣خضر ، ، عن "  الملكي األشرفي ) طبطق(طبطو ○المجاهدي المخدومي السيفي  ○الغازي
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لمكفّت بالذهب والفضة  للسلطان حسن مرش ماء ورد من النحاس ا) : ٦٠(الصورة             

ك الناصر عز لموالنا السلطان المل: "، والنص الكتابي " لك الناصرالم"من الرنك الكتابي له يتض
  .)Atil , 1981(، عن "ناصر الدنيا والدين حسن

  

ما على المعادن هو  على رمز الوظيفة رنك حقيقي يشتمل وقد كان أول    
شعار الكأس نسبة إلى  ضحوفيه يتَّ) ٨ الصورة(ظهر على شمعدان كتبغا 

عليها شعار الوريدة ذات  ة في الفترة نفسها، كما أن هناك صينيالساقي
  .سرة الرسولية في اليمن، وهي شعار األبتالتالخمس 

لربع األخير من لكن ما لبثت أن أخذت صناعة المعادن تتدهور في ا    
، نظراً لالفتقار حقةفي السنوات الال رالقرن الرابع عشر، واستمر هذا التدهو

من حيث ، وأصبحت القطع تميل إلى المحافظة رعاية كبار القوم للفن إلى
نتجت في أوائل القرن ، بالمقارنة مع القطع الفنية التي ُأحجمها وزخارفها

  .  ، والتي كانت مليئة بالزخارفالرابع عشر
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 وجيزة تحت ثت نهضةوفي الربع األخير من القرن الخامس عشر حد    
، ففي تلك )م١٤٩٦/ ه ٩٠١ -م ١٤٦٨/ ه ٨٧٣(ي رعاية السلطان قايتبا
لكن هذه القطع ، والنحاسية المكفتة بالذهب والفضة الفترة بدأ إنتاج القطع
، أشد تواضعاً محلها قطع ، وما لبثت أن اختفت وحلّتكانت محدودة العدد

من  لطان قايتباي في عددويظهر اسم الس. معادن أقل كلفة تستخدم فيها
، طست من والصينيات، ومن أبدع القطع والشماعد والزبديات الطسوت
بمتحف الفن اإلسالمي  محفوظ ) م١٤٨٢/ ه ٨٧٧(باسمه  النحاس
  .١بالقاهرة

بموضوعات زخرفية تجعل من  التحف في عصر المماليك هذا وتتميز    
األقاليم لفضة في سائر بالذهب وا ير أن نُميزها من التحف المكفتةاليس

المملوكي وبوجود  بخط النسخ الكتابات فهي تمتاز أوالً بوجود ،اإلسالمية
وبإضافة ٢الطبيعة والزهور القريبة من بالوريقات ، وتمتاز رسومهاالرنوك

صبحت الزخارف من الكثرة أوقد ، الطائر عناصر من الطيور كالبط
ة األواني إلى مناطق زخرفيمما حدا بالفنانين إلى تقسيم سطح  والتنوع

، وتفنّن المزخرفون في توزيع عناصر تتناسب مساحتها مع نوع الزخرفة
  .لجميل والمنظر األخّاذزخارفهم بحيث تُعطي في النهاية الشكل ا

ومن المهم اإلشارة إلى أن كثيراً من تلك التحف المعدنية تحمل أسماء     
األمراء من رجال البالط السالطين الذين أمروا بصنعها أو أسماء 

، األمر المفيد من حيث تأريخ األثر والوقوف على الكثير من ٣المملوكي
                                                

١  � ? ,��� ، n'ا�"" �آ�،: ی� �P;6< ���ی% ا�� (w�) �P (� ��, ا��6@ اQ'�(� و
 . ٢٠٦، ص  ٢٠١٠ا���ه�ة، 

  . ���٥٥٩ن اQ'�م ، ص : �&) ، (1": زآ�  ٢
 .٤٩٠، ص ١٩٨٦,ا�;"�رة وا����ن، ا]'.�:ری%: ?�: ا�1"�: ، ';: زp �ل  ٣
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األحداث التاريخية  للعصر والتعرف أيضاً على الحالة الفنية من خالل 
ة أو بالذهب أو طريقة تنفيذ هذه الكتابات بأساليب متنوعة من تكفيت بالفض

   . ١بالنحاس أو حفرها
: انتشرت على األعمال المعدنية عبارات واأللقاب الفخرية التيالومن    
عز (أو  ،..)نصر من اهللا وفتح قريب لعبد اهللا (أو ، )السلطان عز لموالنا(

، )، المنصورالمظفَّر، ر الكبير المجاهد، حامي اإلسالماألمي(أو ، )نصره
   .٢)عادلالحكيم ، العالم ، ال: (المعتادة مثل باإلضافة إلى األلقاب

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                
  . ١٦٢ا�.���6ت ا�;���% ، ص : داود  ١
٢ Atil ; Op.cit , p 52 .      -  
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  :نماذج من التحف المعدنية في المتحف الوطني بدمشق -

 )٦١ة الصور( )١٥٥١/رقم ع (:  شمعدان من النحاس األخضر -

  

                
 

غير () ١٥٥١/ ع (في المتحف الوطني بدمشق رقم  شمعدان من النحاس األصفر) : ٦١(الصورة 
  .)روضمع
  

   نمن النحاس األصفر صنوعالشمعدان م هذا إنزيبأشرطة  ، وهو م
 وألقابه الفخرية) ١أمير آخور تنمجاني بك (كتابية تذكر اسم صاحب التحفة 

مالحظ قلة الزخارف ومن ال ،تتناوب مع دروع دائرية تحمل رنك األمير
  .وبساطة الصنع 

                                                
��ل إ(�+a، � "� +& ^) ه� () ("���9 ا�"�ی: ش�N �: ج��� �9 ا�"�ی:ي ا�:وادار ١ �

 a� ? �� �� a �;: (:ة إ�< ا�:واداری% ا�.��ى وأ�;i ،�ً���i ودوادارًا c���f �l a ;ا�"�ی: ج
  ).٢٢١ا�"��, ، ص : أ�� ا�"�1') (ه �6�٨١٦:(% أ�n وذ�9 �� '�% 
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  : الرنك  -      

حقل العلوي في ال: ثالثة حقول درع دائري مقسم إلى عبارة عن     
، وفي الحقل صغيران ، وفي األوسط كأس كبيرة بداخلها كأسانبقجتان
، وهذه الرموز محفورة في النحاس األخضر وبنفس كأس أصغر األسفل
  .)٥٩الشكل - ٦٢ ةالصور(اللون 

  

  .)١٥٥١/ع ( ي بك على شمعدان من النحاس األصفررنك جان) : ٦٢(الصورة                
  

 
  .)(Mayer , 1933جاني بك ، عن رسم تخطيطي لرنك ) : ٥٩( شكلال                
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الرنوك المركبة العامة التي تظهر على  مجموعة إلى هذا الرنك ينتمي    
التحف والعمائر المنسوبة إلى أمراء السلطان المؤيد شيخ في الفترة الممتدة 

 سياق في كما ذكرنا سابقاً ١)م١٤٦٦ -  ١٤١٢/ه٨٧١ - ٨١٥(من عام 
وقد . بدمشق عن رنك المؤيد شيخ على باب الجامع األموي الشرقي الحديث

 ى شمعدان، منقوش علالمؤيدي الملكي الظاهري باسم تنم رنك ظهر على
، ٢)م١٤٦٠ - ١٤١٢/ ه ٨٦٥ - ٨٥١(عامي  فيما بين صنع  من النحاس

الرنك  يؤكّد أن، مما التي ظهر بها على شمعدان جاني بكعلى الهيئة نفسها 
ده على رنك سي استخدم هذا جاني بك و، أمراء السلطان المؤيد شيخ يخص

  .أدواته ليؤكّد انتماءه له
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

                                                
� ا0- � آ�ن ?��رة ?) آmس آ���ة �:اe �� آm'�ن -b��ان �� ��, ا���9  ١�"P6ا�

��, ا���9 ا0'�,ا0و'|، و �� �b-س أmأّ(� ا��1, ا0? <  ��� ��رغ. آ. 
٢ :"� .١٦٥ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  )٦٣الصورة ()١٥٨٦/ رقم ع : ( من النحاس األصفر) طست(قصعة  -
  

  
  .)١٥٨٦/ ع (حف الوطني بدمشق  رقم قصعة من النحاس األصفر في المت) : ٦٣(الصورة   

  
، ومزينة بزخارف كتابية النحاس األصفر مصنوعة من ه التحفةإن هذ   

شق ، وجدت في دماألناقة واإلتقان ونباتية موزعة ضمن مناطق في غاية من
 .)م١٥م ه ٩(، وهي تعود إلى القرن )سم٣٢سم، القطر ١١االرتفاع (
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لوي في الحقل الع: ى ثالثة حقولالرنك عبارة عن درع دائري مقسم إل    
 د، وفي الحقلبداخلها دواة ويحيط بها قرني بارو بقجة، وفي األوسط كأس

 شعار يشير الرنك إلى أنّه )٦٠الشكل-٦٤ةالصور( .األسفل كأس صغيرة
  .)١ن اينالخاير بك ب(أمراء السلطان قايتباي يخص أحد  جماعي

  

                  
  رسم تخطيطي لرنك : )٦٠(شكلال     ) ١٥٨٦/ ع (عة رنك خاير بك على القص) : ٦٤(الصورة 

  .)(Mayer, 1933، عن بك خاير                                                               
  
  
  
  
 
  

                                                
() أ-, ج�آ&�؛ وه� () ("���9 ا0ش�ف ��ی��6ي، +��< وأ-�@ () : �eی� �9 ١

� �e-.� دوادار، �� ?�: ا���-� i ،%اری:"� () ا�""���9 ا�i ،%���^ &9 ا��ا�""��
� +��< �:رج% أ(�� c���f �l، و�� ?�: ا�&��lن (1": �) ��ی��6ي أi ?��ة ��أ( @�-

nم أ�:�) %X�) ��)ج�ن ��ط +��< �:رج% أ . a���;+ ��� ?�: ا�& ^�ن ا0ش�ف ا��bري +
 >6� a�P�) �� ���� k � > ? �ً�X�� ري�bا� a��? >6� a�P�) �� ب و������جk ا�1

ا�"P:ر : ا�) ای�س(م ١٥١٦� ا0ول '�% 8pو ا���ش ا�;s"���% ���د ا���م ����دة ' �
  ).٢٩، ص  ��٥&a، ج
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  )١٣١٠٩/ ع : (زبدية من النحاس األصفر -
  

  
غير )(١٣١٠٩/ ع (زبدية من النحاس األصفر في المتحف الوطني بدمشق رقم : )٦٥(الصورة 

  .)روضةمع

                 
رنك قايتباي المركب على : )٦٧(الصورة              على  رنك قايتباي الكتابي: )٦٦(صورة ال

  الزبدية 
  ) .١٣١٠٩/ ع (                                       ) .      ١٣١٠٩/ ع (الزبدية     
  

   زينةالتحف هذه إنبزخارف هندسية  ة مصنوعة من النحاس األصفر، وم
، أما تباي بنوعيها الكتابي والمركَّب، تتخللها رنوك األشرف قايوكتابية

قول يحتوي مقسم إلى ثالثة ح الرنك المركب فهو عبارة عن درع دائري
، وفي الحقل األوسط كأس بداخلها دواة بين قرني الحقل العلوي على بقجة

  .، وفي األسفل كأس صغيرةارودب
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 دائري مقسم إلى ثالثة حقول يتضمن لكتابي عبارة عن درعوالرنك ا   
، أما سط عبارة التعظيم له وبعض ألقابه، واألوالحقل العلوي اسم السلطان

  : ، على الشكل التاليلسفلي فيحتوي على الدعاء للسلطانالحقل ا
  

  قايتباي      -٢
  )أبوالنصر؟(عز لموالنا السلطان الملك األشرف  -١

٣-     نصرهعز  
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  )٦٨الصورة ( )١٧١٧/ع : ( ملعقة من النحاس -
  

  
  ). ١٧١٧/ ع (ملعقة من النحاس في المتحف الوطني بدمشق رقم ) : ٦٨(الصورة 

  

 ، وهي تحمل رنكه ١طُقُزتَمر لألمير صنعت هذه الملعقة من النحاس    
 ينإلى اليم ورأسه ملتفتة ناشراً جناحيه كأس يقف فوقها نسرالمركب من 

في مضمون  إلى حقلين، وبالتدقيق من درع مدبب مقسم في الحقل السفلي
من رمز الكأس شعار وظيفته باعتباره ساقياً كما ورد  الرنك  نجد أنّه يتألّف

، أما النسر فهو الكتابيةباإلضافة إلى النصوص في المصادر التاريخية 
عاره ه يثبتون شأمراؤ كان ؛ حيثالسلطان الناصر محمد بن قالوون شعار

 داللة رموزهم الوظيفية سمهم بصحبةبر على التحف المصنوعة) النسر(
كان " ايرم" ألوان الرنك غير ظاهرة فإن وبما أن. له انتمائهم ووالئهم على

                                                
أ- a () ("���9 ا�"�ی: -��k . ا0(�� '�n ا�:ی) 8ْ�ُlَُ+ِ"� ا�1"�ي ا���-�ي ا�&��� ١

 �ّi ،cة أ'�6ذ����"�c، ا�wي �:�(a � ��-� (1": �) ��وون �c:�? �R1، و+mّ(� و+�:م �� 
� ا�6ّi ،(ش��ی ���وأ��م � c�"�� ُوّ�� ّi ،%X�";�') و�ث وأر�;�i م�? �� k ��, إ�< ����% 

+�ّ�� �"�P وُد�) ���c����f ا��6 . ا��6, إ�< ����% د(�3 �� ج"�دى ا��eة () ا�&�%
  ).٤٦٣، ص  ١ا�"�جa&�� W ،ج: ا�) ��ض� ش��% (أ��mه� �����ا�% 
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، أما النسر والكأس بلون أحمر السفلي من رنك طقزتمرقد ذكر بأن الحقل 
 تعود له وتحمل التي ألدواتمن ا ، حيث ذكر العديد١فهما بلون أبيض

في متحف الفن مكفّت بالذهب والفضة من النحاس ال مزهرية ، منهاشعاره
التالي  النص الكتابي تتضمن) ١٥١٢٥(مسجلة برقم  اإلسالمي  بالقاهرة

 األميري المقر األشرف العالي المولوي برسم مما عمل: "النسخ المسجل بخط
  .)٦٩ الصورة( ٢"الملكي الناصري  قيالساطقزتمر  السيفي الكبيري

  

  
 مزهرية من النحاس المكفّت بالذهب والفضة في متحف الفن اإلسالمي بالقاهر: )٦٩(الصورة   

  .٢٠٠٣، عن خضر ، )نسر فوق كأس(عليها رنك طقزتمر 
 
 
 
 

                                                
١ Mayer ; Op.cit , p 235      -  
٢  n'1"�د ی�) ، �Se : ا����ن N%، أ����� ، +�ری��ا�:� %�)�'Q١٦٥، ص ٢٠٠٣ا.  

  



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢٥٥ 
 

  : الفخار والخزف -

اً إذ تقدمت صناعة الفخار والخزف في العصور اإلسالمية تقدماً كبير     
 مثل إيران فتح المسلمون أقطاراً كان لها ماضٍ عريق في هذه الفنون

ومن أهم األنواع التي صنعها المسلمون في مجال . والعراق والشام ومصر
، لخزف والسالدون وتقليد البورسلينهذا الفن الفخار المطلي بالمينا وا

 أو العجينة نوع الطينة حيث عن بعضها من هذه األنواع وتختلف
دوات والزخرفة واأل  ، ومن حيث التشكيل ورقّة الجدران والطالءالمستعملة

  .المنتجة ومجال استعمالها

، وطينته أقل نقاء من دون طالء ويصنع الفخار من الطين المحروق هذا    
حيث  ، وأقدم منسمكاً، وهو هشْ كثير المسام ، وجدرانه أكثرطينة الخزف

طُرقاً كثيرة لزخرفة الفخّار  الصنّاع المسلمون عرف وقد. البشر له استخدام
يم بطريقة الباربوتين أو القرطاس، والطبع مثل النقش والحفر والتجس

  .١كما استخدموا أيضاً القوالب. باألختام
 Enamelled( ر يطلى الفخّار أحياناً بالميناوفي بعض العصور صا    

Pottery (زة لفن ذو الطينة المائلة إلى الحمرة ومية ومالذي كان عالمة هام
  ، وقد اكتسب شهرة كبيرةبشكل عام اإلسالمي الفخّار والخزف في العصر

بها مصر في العصر  من إقليميته التي انفردت على الرغم في العالم كلّه
لنوع يكسى ، وكان اإلناء من هذا امن أقطار العالم دون غيرها المملوكي

، ء أو الخضراء أو ذات اللون البنيالميناء الصفراثم يطلى ب بقشرة بيضاء

                                                
 . ١٤٣، ص  ٢(�'�?% ا�;"�رة وا����ن ، م: ا���ش�  ١
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الطينة حتّى يصل الحفر إلى   أما زخارفه فكانت تُحفر في هذه القشرة
  .  ١إلى الحمرة المشار إليها المائلة
  بمادة عادة ، ويطلىمن الفخار وصالبة أكثر نقاءأما الخزف فطينته      

في العصر  صنعت منه األواني، وقد زجاجية ويستخدم في صناعة
 والشمعدانات وكراسي العشاء مثل األحواض  أدوات كثيرة اإلسالمي

، كما صنعت منه أيضاً بالطات والتماثيل والمسارج ومساند األرجل
  .، وكذلك الفسيفساء الخزفيةلتي تُستخدم في الكسوة والتبليطالقاشاني ا

طَلح البعض على نوع من الخزف اص ومن أهم طرز الخزف اإلسالمي    
يتميز هذا ، وه باسم الخزف ذو البريق المعدني أو الخزف المزججتسميت

أبيض أو أبيض مائل إلى الزرقة أو  أوالً بدهان بأنّه يدهن الخزف
، ثم يجفف مرة ثانية ببطء فتتبخَّر األكاسيد ويبقى الطالء المعدني اراالخضر

، أو عادن، وهو في األغلب ذهبي اللونالذي يتَّخذ بريقاً يشبه بريق الم
  .٢أصفر مائل إلى الحمرة

والطيور  فشملت الرسوم الحيوانية المملوكي وقد تنوعت زخارف الفخّار    
. والكتابية بكثرة فيها الرسوم الهندسية  ، كما استُعملوالنباتات والزهور

أهم ما يسترعي النظر في هذا الفخار أن على  يحتوي معظمه على أن
 بل إن بعضها. الذين صنعت في عصرهم سالطين المماليك ورنوك شارات

كتابات بأسماء بعض األمراء مما يؤكّد بأن الفخار المطلي كان  وجِدت عليه
  .٣يستعمل على موائد األمراء والسالطين

                                                
  . ٦٧ا�"�جa&�� W ، ص : رزق  ١
 . ١٤٦، ص  ٢(�'�?% ا�;"�رة وا����ن ، م: ا���ش�  ٢
  . ٥٥، ص  ١٩٨٦ا����ن اQ'�(�% ، ا���ه�ة ، : (1": ، ';�د (�ه�  ٣
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  : لى الفخار المملوكيولعل من أهم الشارات والرنوك التي رسمت ع     
وزهرة الزنبق  ،)برأس أو برأسين(كالسبع والنسر  :شخصيةالرنوك ال -

  .التي رسمت بكثرة
، بوق، والسيف، والالبولو ، وعصاكالبقجة، والكأس: ظائفرنوك الو -

  . والقوس
، وإنما تم االكتفاء ر أن هناك أواني ال تحوي رنوكاًوالجدير بالذك    

لى األرابيسك و إ أخرى باإلضافة بزخارف الطيور والسمك وحيوانات
 األواني أن تكون" الفن المملوكي"في كتابها " ايسين أتيل" النجوم، وتفترض

الذين صنعت لهم القطع  من الزبائن؛ الموظّفين قد صنعت لنوعين الفخارية
مهيأة  ورنوك مع نقوش قياسية بالجملة، والتي كانت تُنتَج رنوكاً التي تحمل

مع  ة معينة كان يشتري قطعة جاهزةوظيف إلى يترقّى األمير، وعندما مسبقاً
فقد صنعت لعامة  ال تحوي رنوكاً ، أما القطع التيلوظيفته الرنك المناسب

  .١الناس
  
 
 
  
 
 
 
  

                                                
١ Atil ; Op.cit , p 148 .    -  
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  : بدمشق نماذج من األواني الفخارية المحفوظة في المتحف الوطني -

  التي تحمل الفخارية يوجد في المتحف الوطني عدد كبير من الكسر    
 سر األبيضالج بة الخاتونية الواقعة في منطقةالتر بقر لشعارات وجدتا

 - Sauvaget; Poteries Syro( ستاذ سوفاجيهاأل وقد درسها. بدمشق
Mésopotamienes(حاولقارن ، إلّا أنّه لم يبأمثالها   هذه الرنوك أن ي
أيضاً  وجدوي. هذه الكسور التقريب األمير الذي تُنسب إليه لنعرف على وجه

 فخارية عثر عليها أثناء تنقيبات حماة التي ر وأوانفي المتحف الوطني كس
، والذي حاول هارولد إنغولت قامت بها البعثة الدانماركية برئاسة األستاذ

، وقد أشار إليها لى أصحابها في تقريره المبدئينسبة بعض هذه الرنوك إ
  .)حماة(ن رايس وبولسن في كتابهما األستاذا

إلى  أنّها ترجعالحظ على الكسور التي وجدت في دمشق وحماة هذا وي    
 ، وهي تمتّ)الرابع عشر الميالدي/ن الهجريالثام(عصر واحد وهو القرن 

، الكثير من الرنوك مكررة في مجموعتي اللُّقى ولقد وجد. واحدة إلى صنعة
صنعت في  أنّها في مكان واحد، وأغلب الظن حتّى أنّه يقدر أنّها مصنوعة

منها في مكان واحد وفي منطقة اشتُهرت بصنع  لوجود عدد كبير من دمشق
  .١الحاضرإلى وقت  قريب جداً  من عصرنا  وقتال الفخار منذ ذلك

  
  
 
  

                                                
١  z;ص : ا� ، a&�� W١٧٧ا�"�ج .  
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   :)١٤١٥/ ع (المطرة ذات الرقم  - 
  
لب    ح في وجِدت هذه المطرة   
) ١٦، قطر الوجه سم ٢٢ارتفاع (

كل من وجهيها على  وهي مزينة
بارز على  بزهرة الزنبق بشكل
 قليلة نباتية أساس من عروق

الصورة ( ضمن دائرة البروز
من غير المعروف صاحب  .)٧٠

 غياب في وذلك هذه المطرة
، للرنك الكتابية المرافقة النصوص

ة أننت زهرة الزنبق كا وخاص
والنقود  التحف الورود على  كثيرة

من الكثير  ، وقد اتخذهاالمملوكية
  . األمراء والسالطين شعاراً لهم

 يشغله(في حمص  دون درع على ضريح من زهرة الزنبق فقد ظهرت    
، لكن يختلف ١يل الكوجكيعباسم أحمد بن اسما) ويش المولويةاآلن الدرا

  .شكلها قليالً عن زهرة المطرة هذه
 
 
  

                                                
١ Mayer; Op.cit,p110  . 

تحف الم مطرة فخارية في: )٧٠(الصورة 
، تحمل )١٤١٥/ ع (الوطني بدمشق رقم 

                                                                                                                             .الزنبق رنك زهرة



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢٦٠ 
 

   : )٧٥٢/ ع(المطرة ذات الرقم  -

ي حلب   ف وجِدت هذه المطرة     
قطر   –سم   ٢٤.٥ارتفاع  (

، مثِّل على كل  ١)١٩.٥الوجه 
من وجهيها  سبع يتجه نحو 
اليسار في الحقل األوسط من درع 
دائري  مقسم إلى ثالثة حقول 

األسد بشكل يبدو . )71الصورة (
مطرة فخارية في ) : ٧١(الصورة     ،مقصوصعرغريب حيث له وجه إنساني بش

   الوطني المتحف

  .سد، تحمل رنك األ)٧٥٢/ ع ( بدمشق رقم   ،الجناح ما يشبه ويظهر فوق ظهره 
  من العروق النباتية  على خلفية وذلك

                                                                                                                 . الزنبقوزهرات  

 باب حرانعلى  أسد بوجه إنسان يحمل رنك ومن الجدير بالذكر ظهور   
 أبي بن الملك العادل غازي الدين شهاب باسم الملك المظفَّرفي مدينة أورفة 

الرنك  ، حيث ترافق)م١٢٢١ -١٢١١/ ه ٦١٧ - ٦٠٨(أورفة  حاكم بكر
: التالي ضمن النصتت للباب حفر أسفله على الوجه الداخلي كتابيمع نص 

 المؤيد ظفَّر العالم العادلموالنا السلطان الملك الم ، أمر بعمارتهبسملة"
شاه غازي بن السلطان الملك العادل  والدين أبي الفتحالمنصور شهاب الدنيا 

  .٢"الدولة [...] قير إلى رحمة اهللا كافور العادلي أبو بكر بن أيوب بوالية الف
                                                

١  z;ص : ا� ، a&�� W١٧٨ا�"�ج . 
٢ Mayer ; Op.cit , p 118 .  – 
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طان الظاهر بيبرس وابنه هذا ومن المعروف أن السبع كان رنك السل    
 ، وقد ورد بكثرة أيضاً على نقود العديد من السالطين المماليكبركة خان

 هذه المطرة إلى السلطان ةوبأشكال مختلفة، مما يجعل من الممكن نسب
تها إلى الملك شهاب الدين ، أو حتى يمكن نسبى أحد أمرائهإل بيبرس أو

  . غازي
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   :)١٥٥٧/ ع (المطرة ذات الرقم  -

  قطر الوجه -سم  ٢٧.٣اع ارتف( ي حلب أيضاًالمطرة ف  وجِدت هذه   
  نسر يلتفت عليها ، مثِّل١)سم ١٨.٥

إلى الجهة اليسرى، وقد نشر جناحيه 
محاطة برنكي  قاعدةذي   فوق كأس

، وذلك الست بتالتالوريدتان ذوات 
فوق أساس من عروق نباتية ناعمة 

  .) ٧٢الصورة (

إن رنك النسر الذي يقف على كأس    
ر سالف الذكر ير طَقُزتَمهو شعار األم

 ساقياً،باعتباره  الكأس رمز وظيفته(
السلطان الناصر  والنسر شعار أستاذه
أما الوريدتان  ،)محمد بن قالوون

فهما الرمز اإلمبراطوري ألسرة 
  .قالوون 

    غا القاسمي ظهر على سبيل رنك األم  ومن الجدير بالذكر أنفي ير بيب
 ، وهو مركَّب  من كأس٢)م١٣٥٣-١٣٥٢/ ه ٧٥٣(مؤرخ في عام  حلب

  على المطرة أن الرنك ، وإذا افترضنابتالت ذواتي ست بين وريدتان
                                                

١  z;ص : ا� ، a&�� W١٧٩ا�"�ج     - Atil ; Op.cit ,P190        -     
٢ �e () روس، وآ�ن�b��� �-.�% (1": �) ه� '�n ا�:�ی) ���b�ُ ا���'"� ا�";�وف ��'

� k �� ?�م  kX�� @��- @��Pا�" 9 ا� a��ّ? ،و6�ُ, �� )م١٣٥١/ ه ٧٥٢(��وون ،
، ٣ا����ن اQ'�(�% وا����nX ? < ا��iر، ج: ا���ش� ) ( م١٣٥٣/ ه ٧٥٤(�:ای% ?�م 

  ).١٠٩٧ص 

تحف مطرة فخارية في الم: )٧٢(الصورة 
، تحمل رنك )١٥٥٧/ ع (الوطني بدمشق رقم 
س بين وريدتان سداسيتا النسر فوق  كأ

  .البتالت
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النسر هو شعار السلطان الناصر محمد بن   ؛ فيكونيخص األمير بيبغا
) الكأس(بصحبة رمزه الوظيفي   أثبته األمير مع الوريدتان  قالوون الذي
  .سرة قالوونئه ووالئه للسلطان وألداللة إلى انتما

، أو أنّها الساقي لمطرة تخص األمير طقُزتمرإذاً من المحتمل أن تكون ا    
غا القاسميصت برسم األمير بيبالكتابية التي  ، وذلك في غياب النصوصنع

  .  ترافق الرنك عادة
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  : )٩٧٧١/ ع (مطرة ذات الرقم  -

مكان وجود هذه المطرة مجهول      
الوجه  قطر -  سم٣٠.٥ ارتفاع(

رع يها دوجهعلى كل من  ١)سم٢١.٥
في : دائري مقسم  إلى ثالثة حقول

السفلي ترسان مدببان في داخل  الحقل
لكل سيفان قائمان متوازيان  كل منهما

والمقبض،  منهما وقاء بين النصل

الحقل األوسط مزين بشبكة متقاطعة، 
مزين بحبيبات نافرة  العلوي والحقل

  . )٧٣الصورة (

أو مزدوجاً،  إما مفرداً هناك الكثير من األمراء الذين حملوا رنك السيف    
يزين  الناصري األمير طغيدمر السلحدار برسم صنع حيث وصلنا شمعدان

  في الحقل السفلي من درع دائري سيفين مائلين رنك يتألّف من قاعدته
   .)٧٤ الصورة (حقلين   مقسم إلى

 

 

 

                                                
١   z;ا�&��3 ، ص : ا� W١٨١ا�"�ج .  

مطرة فخارية في متحف : )٧٣(الصورة 
، تحمل ) ٩٧٧١/ ع (الوطني رقم  دمشق

  .رنك السيف
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ويشاهد هذا الرنك المؤلّف من سيفان أحدهما بلون أبيض واآلخر أزرق في    
الناصري،  باسم يلبغا على مشكاة حقول ثالثة مقسم إلى من درع الحقل األوسط

من درع  األوسط مائلين على الحقل ينسيفين متدابر ولدينا كذلك رنك يضم
عثر  الظاهري رزمك باسم إلى ثالثة حقول ضمن نص إنشائي مقسم دائري
  .١)م١٣٩٥/ ه ٧٩٧(في مدرسته التي شيدها في غزة عام  عليه

  

  
  .)Mayer , 1933(، عن على مشكاة باسم طغيدمر السلحداررنك السيف : )٧٤(الصورة        

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
١  :"�  . ١٠٢ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  :  )١٤٦٨/ ع (طة خزفية رقم بال -
ارتفاع (دمشق وجِدت في      

بالطة  ، وهي عبارة عن١)سم٢٢.٥
سطحها  خزفية مربعة الشكل زين

ب يتألف ورنك مركّ هندسية بزخارف
ثة ثالرع دائري مقسم إلى من د

على العلوي  حقول؛ يحتوي الحقل
على خلفية  ر الدواة بلون أبيضشعا
 بلون بني  والحقل األوسط رقاء،ز

ى أكبر ويتضمن ثالثة كؤوس الوسط
الحقل وفي ، نبيان فهما بلون أبيضالكأسان الجا أما قليالً وبلون أزرق،

  ا محيط الدائرة فهو مزين بشكلأم.سوداء   بقجة بيضاء على خلفية السفلي 
 البالطة إلى محيط  الدائرة   من محيط الزخارف   وتمتد   zحرف   يشبه

  .)٧٥الصورة (

إلى ثالثة  بايزيد هو عبارة عن درع مقسم أن رنك" ماير" هذا ويذكر     
بكأسين  على كأس محاطة ، واألوسطعلى دواة قل العلوي؛ يحتوي الححقول

قاعدة صينية نحاسية  على ظهربقجة، حيث  السفلي ، وفي الحقلصغيرين
 بلندن والبرت فكتوريا موجودة في متحف) ٧٦الصورة - ٦١شكلال(

                                                
8eف د(�3 اQ'�(� ا�"��1ظ �� ا�"n16 ا����l �:(�3 () ا���ن : �< ا�"�ّذن ، ( ١

 . ٩٨، ص ) ر'��% د� �م(،  ٢٠٠٧م ، ���وت ، ١٨ -١٣

بالطة خزفية في المتحف ) : ٧٥(الصورة 
تعرض ) ١٤٦٨/ ع (الوطني بدمشق رقم 

  ) .       غير معروضة. (رنك مركب 
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الجناب العالي : "ش عليها النص الكتابي التالي، نُق)١٨٨٤ -٩٣٤ رقم(
  .١"بايزيد أمير دوادار أعز أنصاره لسيفي○المولوي ا

، لكن هناك اختالف بسيط من الرنكين حظ الشبه في المضمون بيننال    
؛ هذا يرجح احتمال )، وشكل الكؤوس الثالثةاتجاه الدواة( حيث الشكل

ومن الجدير بالذكر وجود بالطة  .يل بنسبة هذه البالطة إلى بايزيدضئ
أخرى محفوظة في متحف فكتوريا والبرت بلندن تحمل رنكاً شبيهاً بالرنكين 

 ) .٧٧ صورةال(آنفي الذكر 
  
  

  
   ،سم تخطيطي لرنك بايزيدر: )61( شكلال

  ) . Mayer , 1933(عن 

 
 
 
 
 

                                                
١ Mayer ; Op.cit ,p 106 .    – 

ية التي تحمل رنك القاعدة النحاس: )76(الصورة 
  .)Mayer , 1933(، عن بايزيد المركب
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  .)Mayer,1933(الرنك المركب الموجود في متحف فكتوريا والبرت ، عن : )77(الصورة 

 
 يةالفخار المطرات واألواني العديد من وجود هذا باإلضافة إلى    

، والتي تحمل رنوك األمراء المماليك التي تعود إلى بالقالب  المصنوع
إحداها  ، فضالً عن العديد من الكسر والتي تحمل)ه٩ -٨ -٧(القرون 

، وكسرة تحمل محاطة بسيفين، وأخرى تحمل شعار األسد زهرة زنبق
  .)78 الصورة( شعار الهالل تُحيط به أربعة وريدات

ف هندسية وشعارات هي فتحتوي كسور زينت بزخار) أ ٧(أما الخزانة     
  . ، واألسد، والنسرزهرة الزنبق

  

  
 . كسر فخارية في المتحف الوطني بدمشق ) : 78 (الصورة                       
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  : التحف الزجاجية -

الشام في مصر و عزهاصناعة التحف الزجاجية اإلسالمية أوج  بلغت     
ت شمل ، والتي)م١٥ -١٢(الهجرة  بعد فيما بين القرنين السادس والتاسع

والكؤوس ورشاشات العطر والزبادي، إال أن أهم األواني الزجاجية  اآلنيات
ت في يتجلّى لمساجد والعمائر المموهة بالميناء التي صنعت ل ١المشكايا

سالطين وأمراء وأعيان الدولة المملوكية  لرغبة ؛ وذلك تلبيةالدينية األخرى
وراق يتناسب مع  عبادته بشكل رائع تقرباً إلى اهللا تعالى بإضاءة بيوت

إلسالمية بالقاهرة  بأكبر هذا وتزخر دار اآلثار ا. لهاوجال قدسية هذه البيوت
التي ال يزيد المعروف  منها اآلن عن ثالثمائة  مجموعة من هذه التحف

  .٢لة في العالم كلّهمشكاة كام

 المشكاوات أما زخارف األواني الزجاجية المموهة بالميناء وبخاصة    
لمتأثّرة باألسلوب والفن ، فقد حظيت بالزخارف الهندسية والنباتية امنها

، وزهرة عود الصليب أو عود الريح الصيني، مثل زهرة اللوتس
)Peony( ،قد تكون هذه الرسوم و. وزهرة المرجريت وغيرها من الزهور

  .هندسية أو منشورة في بدن اآلنية النباتية محصورة في جامات أو أشكال

                                                
وه� ا���sّی� ا�"��P?% () ا�8ج�ج ا�0�2 ا�"�X, إ�< ا���Pة ): Niche(ا�"�.�ة  ١

1"�اء  و�Seاء و���Sء ، و+n�m6  ز�eر��� () ا���+"%، أّ(� ا�"��� ا��6 ُز�eف ��� �
� ا���9 ا��fص ���& ^�ن  '�� %�^�) ��Pf+ W) 3l��) ت أو���&) ,eآ���6ت دا

�k ا�"�.�ة�- . cwه  �'�+ُ �ً����أّ(� '��X �:ن ا�"�.�ة �ُ"�e8ف ���.% ���+�% ر���%، وأ
% ا�""�?% و() أج", ا�"�.�وات ا�8ج�ج�. ا��e8رف ا����+�% ? < أرض ُ(wّه�%

  ). ٢٧١ا�"�جa&�� W ، ص : -:��(ا�"�&��% إ�< (&: ا�& ^�ن �&) �����ه�ة 
ا�"�جW : رزق  -    ٥٩٩، ص  ���١٩٨١ن اQ'�م ، ���وت ، : �&) ،  زآ� (1":  ٢

 .��١٢٨&a ، ص 
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يذكر في زخارف األواني هذا ولم تلعب الزخارف اآلدمية والحيوانية دوراً     
مغولي الصيني، كما كثُر ال متأثّرة بالفن زخارف الطيور ، وإن كانتالزجاجية
تُشبه إلى حد كبير مدارس  لخرافية، ولكنّهاا الحيوانات والطيور استعمال
كما حظيت المشكاوات في العصر المملوكي برسم . المعاصرة التصوير
  :، وهي إما١الرنوك

في  والوريدة، مثل رشاشة العطر المحفوظةشخصية كالنسر والسبع  - ١
ر بباريس والتي صنعت في منتصف القرن الثالث عشر الميالدي ڤمتحف اللو
مصنوعة لطقُزتَمر يظهر  نك النسر في مركزها، باإلضافة إلى آنيةتحمل ر

  .٢عليها رنك النسر الذي يقف فوق كأس
مثل رنك الكأس الذي يظهر على مشكاة محفوظة : أو رنوك وظائفية - ٢

السلطان  ر في باريس عملَت برسم األمير تنكزبغا أمير مجلسڤبمتحف اللو
 من الزجاج المموه بالميناء هر على مشكاةورنك البقجة الذي يظ، الناصر حسن

) م١٣٥٥/ه ٧٥٦(عام  ، صنعت في حواليفي مجموعة بوغوس نوبار
بة الملك لتُستعمل في المدرسة الصرغتمية بأمر من صرغتمش رأس نو

، ورنك السيف الذي نراه على مشكاة باسم األمير الكبير يلبغا الناصر حسن
؛ وهي موجودة بمجموعة اسبنيان فةريباألبواب الشحاجب الناصري أمير 

)Ispenian ( ما بعد عام وترجع إلى)وأيضاً رنك )م١٣٧٤ - ١٣٧٣/ ه ٧٧٥ ،
 بلندن؛ صنعت لألمير  برتالدواة التي تظهر على آنية في متحف فيكتوريا وال

  .٣البولو وغير ذلك ، وعصاجرجي سيف الدين 

                                                
 . ١٦٤ا����ن اQ'�(�% ، ص : (1":  ١
٢ -  Atil ; Op.cit, pp 118 – 119 .    
  . ٥٤٧،  ٢٠٩، ص ص  ٣ج – �١ن اQ'�(�% ، جا���: ا���ش�  ٣
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كاة مموهة بالميناء باسم ، مثل مشخاصة بالسالطين وهي: أو رنوك كتابية - ٣
؛ والتي تحمل الرنك بالقاهرة السلطان حسن والمحفوظة بمتحف الفن اإلسالمي

 وينسب هذا. الثلث بخط "السلطان عز لموالنا"الكتابي الخاص بهذا السلطان 
الناصر محمد منهم تسع عشرة السلطان حسن بن مشكاة إلى  نحو عشرين

ر بالقرب من قلعة صالح الدين بالقاهرة المشهو بمسجده كانت موجودة مشكاة
  .١تحمل الشعار نفسه

، وقد تم ينا والذهب أغنى التحف بالشعاراتويعتبر الزجاج المموه بالم    
إحصاؤها على القطع األثرية المنشورة في مراجع الزجاج فبلغت تسعة 

 هذه الشعارات على ولقد كانت. عدا أشباه الشعارات ما شعاراً  وتسعين
أن هناك بعض  على. ٢"ماير"األستاذ من أهم مصادر كتاب  الزجاجية األواني

رنوكاً، وقد صنعت ألشخاص غير عسكريين مثل  المشكاوات ال تحمل
أرغون دوادار السلطان الناصر ناصر  مشكاوات ناصر الدين محمد ابن األمير
  . ٣الدين محمد والتي ال تحمل رنوكاً أبداً

نقسمها أن  ابية التي يمكنالكت ت التحف الزجاجية بالزخارفكذلك زخرف     
 وخاصة سورة ،من جمل دعائية أو آيات قرآنيةتتض كتابات دينية: إلى قسمين

ات تاريخية تشمل اسم لثاني كتاباوالقسم . النور وآية الكرسي وسورة التوبة
الثُلث كُتبت هذه الزخارف بخط  ، وقداألمير وألقابه وصفاتهالسلطان أو
  . ٤الخط الكوفي المضفور على أرضية مورقة جميلةأو المملوكي

                                                
  . ٢٦٠، ص  ٢(�'�?% ا�;"�رة وا��iر ، م: ا���ش�  ١
٢  z;| : " ا��ا��' �P;ا� �� kهwء وا����"��� c�ّ""٢-ا�8ج�ج ا�&�ري ا�  " ، �	
�

 . ١٦، ص  ١٧، م  ١٩٦٧، د(�3 ، ا������ت ا���ی� ا���ری�
٣ -  Atil ; Op.cit , P 121 .    
  . ١٦٥ا����ن اQ'�(�% ، ص : 1": ( ٤
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في متاحف  ةحمل رنوكاً والمحفوظتي تأمثلة عن األواني الزجاجية ال -

  : ١العالم

  : رشاشة عطر في متحف كورنينغ للزجاج بنيويورك -

المموه بالذهب  آنية من الزجاج    
والحمراء   بالمينا الزرقاء والمطلي
   المحمر   والبيضاء والبني فراءوالص

، )سم٤.٥ القطر – سم٦.١ارتفاع(
متحف كورنينغ للزجاج  في محفوظة
الصورة ( ٢)٦٩.١.٢( رقم بنيويورك

٧٩(.          
 مقسمدرع  الوجهينيوجد على أحد   

  العلوي الحقل يوجد في: إلى  حقلين 
  خلفية على السبع بلون أبيض رنك 
، فوق ظهره وذنبه معقوف نىيده اليم اليسار ويرفع نحو، وهو يتجه حمراء 

ا الوجه اآلخر أم. وأزرق أصفر خطوط مائلة بلون تسعة وفي الحقل السفلي
ع بلون بني محمر ، حيث مثّل السبمختلفة ولكن بألوان فيحمل الرنك نفسه

  .الخطوط المائلة بلون أحمر وأصفر  على خلفية بيضاء؛ ولونت
بركة  الظاهر بيبرس وابنه وهو شعار السلطان تحمل اآلنية رنك األسد    

 ةيوبي الذين حكموا حماعائلي للفرع األ ، أما الخطوط المائلة فهي شعارخان

                                                
١  % s)0ت ا�P69 ا��w� ،�ً% +1", ر��آ�أوا�� زج�ج > ? ��lد(�3 ا�� n16) ی�61ي [

  .? < ا�"�6�n ا�e0ى 
٢ -  Atil ; Op.cit ,p 128. 

 رشاشة عطر تحمل رنك السبع): ٧٩(الصورة 
 المائلة في متحف كورنينغ للزجاج والخطوط
  .بنيويورك
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 في ظل حكم السالطين المماليك، مما يؤكد أن هذا الشعار يعود ألحد
حيث جمع شعاره الخاص مع شعار  ؛ةفي حما بركةأو ابنه  موظفي بيبرس

  .لسلطان ليؤكّد انتماءه ووالءه لها
بالمنصور محمد األيوبي الذي  متعلقةهذا ويرجح أن تكون هذه اآلنية     

ماير   على حد قول) م١٢٨٤ -١٢٤٤/ ه ٦٨٣ -٦٤٢(ماه منذ عام حكم ح
من درع  فليفي الحقل الس الخطوط المائلة(، وقد ظهر هذا الرنك وماينكه

في   المحفوظة )٨٠الصورة ( على دواة للمؤرخ أبو الفداء) مقسم لقسمين
 من قبل ة، والذي تم تعيينه حاكماً لحمابالقاهرة  الفن اإلسالمي متحف

 في نقش ترميمي ، وأيضاً)م١٣١٠/ ه ٧١٠(الناصر محمد بن قالوون 
- ٧٧٥(عام  على وهو مؤرخ ةفي حما أبو الفداء في مسجد )٨١ الصورة(

  .١)م١٣٧٤/ ه ٧٧٦
  

  
  .)Mayer,1933(، عن الفداء عليها رنك الخطوط المائلةمقلمة باسم أبو ) : ٨٠(الصورة  

  
  .)Mayer,1933(، عن ي جامع أبو الفداء بحماةلمائلة فرنك الخطوط ا: )٨١(الصورة 

  
  

                                                
١ Mayer ;Op.cit,p 24   -             Mienicke ;Op.cit , 37.    –  
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 ه تحملالممو آنية من الزجاج: )٨٢(الصورة 
     .)Atil,1981( عن الوريدة الخماسية،

  :آنية من الزجاج المموه بالميناء والذهب  -
والمينا  لمموه بالذهبا الزجاج آنية من   

الخضراء والزرقاء والصفراء والحمراء 
 ٢٠.٥قطر  –سم  ٣٧.٣ارتفاع (  والبيضاء

بن   صنعت برسم السلطان داوود ،)سم
- ١٣٠٠ / ه٧٢٠ - ٧٠٠( عمر بنيوسف 
ديترويت  معهد ، محفوظة في)م١٣٢٠
  .)٨٢الصورة (  )٣٠.٤١٦(رقم    للفنون

عن درع      عبارة رنك اآلنية يزين    
 بتالت خمس ذات وريدة داخله في دائري
  .حمراء خلفية على اللون  بيضاء
في بني رسول  ألسرة الشعار السلطاني وهو

من  اليمن باإلضافة إلى وروده على العديد
  رسول في التحف التي صنعت لبني

  .القاهرة
أزرق على  ابية التي تُزين اآلنية فقد كُتبت بلونأما األشرطة الكت     

 الدنيا هزبر لمؤيد* ا مما عمل برسم السلطان الملك: "نصها أرضية نباتية
  .١"عمر عز نصره وسلطانه..] [.ابن * ابن  ابن  يوسف داوود* والدين د 

  
  

                                                
١ Atil ; Op.cit , p 131 .    – 
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من النحاس  بالقاهرة صندوقاً متحف الفن اإلسالمي هذا ونجد في   
، وهو مزخرف بزخارف نباتية )٣٢٥٩(جالً برقم سم) ٨٣الصورة(

 شريط كتابي دعائي يدور حول الصندوق .وكتابات تسجيلية مكفّتة بالفضة
، تتخللّه جامات دائرية بداخل الدين بن أشرف الدين بن شمس  باسم علي

  .١شعار بني رسول –كل منها الوريدة الخماسية 
  

  
      
  .٢٠٠٣يدة الخماسية على صندوق نحاسي ، عن خضر ، رنك الور: )٨٣(الصورة        
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
١  �Se : ص ، a&�� W١٦٧ا�"�ج . 
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  :بالميناءمشكاة من الزجاج المطلي  -

حف الفن اإلسالمي بالقاهرة في مت   
المزخرف بالمينا  من الزجاج مشكاة
 ، ذات قاعدة)٣١٢(رقم ب مسجلة الملونة

وفوهة قمعية منفرجة  مخروطية مرتفعة
  .)٨٤الصورة (

لرقبة شريط من كتابة بخط على ا   
: باللون األزرق الداكن نصهاالنسخ 

 السيفي العالي المقر برسم عمل  مما"
  مشكاة من الزجاج تحمل رنك) : ٨٤(الصورة                          .  ١"الناصري  الملكي

                            .٢٠٠٣ ضر ، البولو ، عن خ عصوي                                                          

الداكن  جامات مستديرة باللون األزرقثالث  يتخلل الشريط الكتابي    
، وفي )هو رنك الجوكندارو(أبيض  بلون بداخل كل منها عصوي البولو

، وهذه الجوكندار رنكبكل منها  رةبدن المشكاة جامات مستديرة صغي أسفل
ء السلطان الناصر محمد بن تخص األمير ألملُك الجوكندار أحد أمراالمشكاة 
  .قالوون

صوا بولو أبيضان على خلفية أن رنك ألملُك ع" ماير"هذا ويذكر    
، ومن ناحية يظهر اللون األخضر في هذه الصورة، غير أنّه ال خضراء

ته بالقدس من عام هذا الرنك في مدرس ظهور" ماير"ى يذكر أخر
، )الجوكندار(ي الكتابة التاريخية ، حيث يرد اسم وظيفته ف)م١٣٤٠/ه٧٤١(

                                                
١  �Se : ص ، a&�� W١٩٥ا�"�ج . 
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وعلى صينية نحاسية محفوظة ضمن مجموعة متحف الفن اإلسالمي 
  ) .٨٥الصورة ( ١)٣٧٥٧(بالقاهرة رقم 

  

  
  ) .Mayer,1933(، عن ملكلو على صينية نحاسية باسم ألرنك عصوا البو: )85(الصورة          

لك الشريفة ○السيفي ألملك كافل المما○لوي األميري الكبيري ○المقر العالي المو: " النص الكتابي 
  ."اإلسالمية عز نصره

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                
١ Mayer; Op.cit , p61.   –  
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اة زجاجية تحمل رنك السلطان  مشك) : 86(الصورة 

 .)٢٠٠٣ خضر ،( الكتابي ، عن  حسن

  :مشكاة من الزجاج المموه  -

يوجد في متحف الفن اإلسالمي     
كاة من الزجاج المموه مش بالقاهرة
ن بالمينا الخضراء والملو بالذهب

والحمراء مسجلة برقم  والزرقاء
من اآلية  الفوهة عبارة على). ٢٨٨(
السورة رقم ( من سورة النور) ٣٥(

 األزرق على ، والكتابة باللون)٢٤
  زخرفية تملؤها  لفائف ذهبية أرضية 

  .نباتية ذات براعم بيضاء 

  تمأل جامات  ثالث  الكتابةتقطع 
 زخارف نباتية ذهبية  منها كلحافة 

عز لموالنا ":١للسلطان حسن الكتابي الرنك جامة كل داخلوفي  ،اللون
؛ سط من درع مقسم إلى ثالثة حقولالحقل األو ىوذلك عل" السلطان الملك
  .)86الصورة ( وبلون أحمر

هو بالصيغة نالحظ أن الرنك الكتابي للسلطان حسن على هذه المشكاة     
لمشكاوات التي صنعت برسم ، والتي ظهرت كذلك على االمختصرة
من النحاس محفوظ في متحف  هذه العبارة أيضاً على قنديل، وتُقرأ مدرسته

                                                
١   �Se : ص ، a&�� W١٩٧ا�"�ج    -  Atil ; Op.cit , p 135            -  
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  ، وعلى بعض فلوس هذا السلطان من ضرب حلب بالقاهرة الفن اإلسالمي
  :الرنك الثالثة على النحو التالي ة أكثر تفصيالً موزعة على مناطقبصيغ

  حسن بن محمد   -٢                        
  الملك الناصر     -١                       
  . ١عز نصره    -٣                       

المؤلفة من سطر واحد على  - ا وقد وردت هذه الصيغة المختصرةهذ    
على بعض الرنوك الكتابية لكل من السلطان  -الرنك األوسط  شطب

بالذهب  ، مثل الطست النحاسي المكفّتوون وأحفادهالناصر محمد بن قال
م السلطان نع برسفي المتحف البريطاني في لندن ص والفضة المحفوظ

" عز لموالنا السلطان"، والذي يحمل الرنك الكتابي الناصر محمد بن قالوون
  .٢)٨٧ة الصور(

            
، عن صر محمد بن قالوون على طست نحاسيالرنك الكتابي للسلطان النا: )٨٧(الصورة 

)Atil,1981. ( 
 
  

                                                
  .  ١٨٨أ�": ، ا����ك اQ'�(�% ،  ص  ١
٢ -  Atil ; Op.cit , p 88.    
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  : النقود: اًرابع

النقد األيوبي في ) م١٢٦٠/ه ٦٥٨(دولتهم عام  أقر المماليك عند قيام   
لّى الملك ، وعندما تومن قبيل التفاخر بانتمائهم إليهم، وذلك بادئ األمر

الظاهر بيبرس البندقداري في العام نفسه ضرب الدنانير والدراهم والفلوس 
مسكوكاته، مع  الذي نقشه علىالظاهرية نسبة إليه المميزة برنكه السبع 

 في التداول إلى جانبها )الملك الكامل نسبة إلى(على الدراهم الكاملية  اإلبقاء
م  منقوشة بالخط كذلك عباراتوحملت مسكوكاته . ١ببالد مصر والشا
صدى لألحداث السياسية الهامة في تاريخ العالم  النسخي البارز تُعتبر

  .٢اإلسالمي

رنوكهم  بنقش ل، تمثَّنقودهم على جديداً شيئاً المماليك فقد أدخل سالطين    
نانير ، وأحياناً على الدعلى فلوسهم ص، وبشكل خاوشعاراتهم عليها

وجماداً ظهرت أشكاالً حيوانية ونباتية  أن أن نذكر هنا وال يفوتنا. لدراهموا
، غير أنّها كانت مجرد زخرفة ال تمتُّ إلى الرنوك على الفلوس األموية

  .موز بصلةوالر
من النوع  د المماليك أنّها غالباً ما تكونوالمالحظ على رنوك نقو     

مساحة النقد  نهاالواحد م، ويشغل مثل زهرة الزنبق واألسد والوريدةالبسيط 
رنكاً  الذين اختاروا ويعود سبب هذا إما إلى السالطين. أو مركز القفا كلّه

و أن المساحة المتاحة في النقد أجبرتهم أبسيطاً واحداً، شعاراً أو رمزاً لهم، 
  . ٣يار رنك بسيط واحدعلى اخت

                                                
  . ٧٦، ص  ٢٠٠٠د(�3 ،  ���د ا���م ،: ا������ ، �6��%  ١
٢  (&�  . ٥٤٦ا���ه�ة ، ص : ا���ش� ، 
  . ٣٧، ص  ٢٠٠٨("����P) 9 وا���م ، ���وت ، : (�:ي ، ش��3  ٣
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    ة بالسالطين إنخاللفقط من  معروفة هناك العديد من الرنوك الخاص 
 ومن ناحية أخرى. للتأكّد منها كي نُقارنها بها مواد أخرى النقود وال يوجد

 المادي الموجود مع الدليل أحياناً فقالدليل النقدي للرنوك يتَّ أن فإنّنا نجد
؛ حيث نجد نقوداً تحمل أحياناً أخرى ويخالفه، لى اآلثار الثابتة أو المنقولةع

ك األمير شيخ رن األخرى مثلالمادية  على اآلثار غير موجودةرنوكاً 
امع األموي في على الباب الشرقي للج الذي سبق ورأيناهالمحمودي المركّب 

كأس كبيرة بداخلها كأسين صغيرين في الحقل األوسط، وكأس (دمشق 
شعار  يظهر األمير بل على نقود هذا ، ال نُصادفه)أخرى في الحقل األسفل

في كتابه " ماير"وكذلك يذكر ). ى ثالثة حقولالدرع المقسم إل(البريدي 
دواة في الحقل األعلى، (إينال  شرفبالسلطان األ الخاص الرنك المركّب

مئذنة  ، والموجود على)في الحقل االسفل وزهرة الزنبق ،وكأس في األوسط
ظهور هذا الرنك ) بالوج" (Balog"، بينما ينفي في غزة جامع كاتب الوالية
  . ١السلطانعلى نقود نفس 

، نُقشت مملوكياً رنكاً خمسين حوالي ويسجل يميز أن" ماير"لقد استطاع     
، ولدى مقارنتها مع الرنوك و رسمت على مختلف الموادأو زخرفت أ

. فقط موجود منها  رنكاً أن ستة عشر" بالوج"على النقود، وجد  المنقوشة
ألوان  فضالً عن هذا فإن أن تظهر على النقود، لذلك مكنتلك الرنوك ال ي 

مختلف تماماً،  ذاته على النقود التي ضربها السالطين بأصل يظهر الرنك

                                                
١ -  Balog , Paul ; The Coinag of The Mamluk Sultans of Egypt and 

Syria , New Yourk , 1964 , pp 35 – 36.                                             
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الوريدة ذات األوراق الست قد استخدمته الزنبق أو رنك زهرة إن فمثالً
  .١"برقوق"كما استخدمه " قالوون"عائلة 

 لمملوكي علىهذا واشتملت الكتابات المنفّذة على النقود في العصر ا    
 ما بين الكتابات التسجيلية العديد من المضامين المختلفة التي تنوعت

مثل  مشتملة على األلقاب ، فجاءت الكتابات التسجيليةينيةوالد والدعائية
ناصر الملة "، و "ينوالمسلم سلطان اإلسالم"و  "قسيم أمير المؤمنين"

قود وأسماء أصحاب النالتواريخ  ، و"العباسية الدولة ومحيي المحمدية
 والكتابات الدعائية،. ذه النقود ه فيهباإلضافة إلى المكان الذي ضربت 

إال  وما توفيقي"و" خلّد اهللا ملكه"و "عز لموالنا"مثل يتضمن عبارات  هافبعض
بعض  فتتضمن الدينية للكتابات ، أما بالنسبة"كفى بالموت وعظاً"و "باهللا

واألحداث  بارات ذات الصفة الدينية التي تتناسبالعأو االقتباسات القرآنية
  .٢السياسية المعاصرة لهذه النقود

  :أما عن أنواع الرنوك التي ظهرت على النقود فهي   
  : الرنوك الشخصية  -١
 ،رس رسم السبع على نقوده المختلفةنقش السلطان الظاهر بيب: السبع  -

 على نقود بعض سالطين أسرةجِد ، كما ووعلى نقود ابنه السعيد بركة خان
حمد من ضرب حماة، المنصور م على نقود السلطان وبالتحديد وونبني قال

، وظهر كذلك األشرف شعبان، وعلى نقود ابنه المنصور علي وعلى نقود

                                                
 . ٣٨ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي  ١
� ، (1": ?�: ا��دود  ٢�R;% �� : ?�: ا��ا�";:� n16رف ? < ا����د وا��e8ا�.���6ت وا�

  .٢٠٠٩ا�;�P ا�"" �آ� ا���1ي �� ض�ء ("�?% (n16 ا��) اQ'�(� ، ���وت ، 
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اهر برقوق على بعض نقود سالطين المماليك الجراكسة كنقود السلطان الظ
  . ونقود ابنه الناصر فرج

قود كما بذيله المع يتميز السبع حيث نقود المظفّر أحمد كما نجده على    
والمنصور علي  على نقود األشرف شعبان هو الحال بالنسبة لصورته

، وعلى فلس برسباي شرفألنقود ا ويظهر كذلك على. وابنه فرج وبرقوق
، وعلى آخر يحمل اسم السلطان باسم السلطان األشرف إينال من النحاس
، قانصوه السلطان فلس من النحاس باسم  على ما وجد، كقايتباي األشرف

والواقع أن كثرة رسوم السباع على . قليالً شكل السبع وفي كل مرة يختلف
بأنّه لم يكن دائماً بمثابة رمز  البعض إلى الترجيح دفعتالعملة المملوكية 

  . ١شخصي للسلطان بقدر ما كان عالمة من عالمات القوة والفروسية
  

  :)٦٢الشكل - 88الصورة ( ، ضرب دمشقدرهم باسم الظاهر بيبرس: مثال
  

   
  
  
  
 

  .٢٠٠٩ ،يبرس ، ضرب دمشق ، عن عبد العظيمرنك السبع على درهم باسم السلطان ب) : ٨٨ (الصورة  

  

                                                
١  :"�  -    . Balog ; Op.cit , pp 21 , 25 – 38 ٨٠ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  .٢٠٠٩ رسم تخطيطي لنقوش درهم بيبرس ، عن عبد العظيم ،) : ٦٢( شكللا

قاب ، حيث يظهر عليه أله٦٥٩ ، في عامهذا الدرهم في دمشق ضرب     
 ○ الملك الظاهر ○ بيبرس الصالحي: " الظاهر بيبرس على أحد الوجوه

، ويظهر رنك السبع في أسفل النقد وهو يتجه نحو "ركن الدنيا والدين
  . ١اليسار

  
 ) ٦٣الشكل -٨٩صورة ال: (نصف درهم باسم بركة خان  -
  

  
  .)Balog , 1964(نصف درهم فضي باسم بركة خان يحمل رنك السبع وتمغا ، عن ) : ٨٩(ة الصور 

 
  

                                                
١  ��R;ص : ?�: ا� ، a&�� W٨٧ا�"�ج  



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٢٨٥ 
 

خان بن الظاهر بيبرس من ضرب نصف درهم باسم السعيد بركة     
الضرب  وعام  أحد الوجوه مكان على ، يحمل)ه٦٧٦(دمشق، في عام 

، "وستماية ○وسبعين ○سنة ست  ○ضرب بدمشق " :النقدمحيط  على وذلك
  ."أرسله بالهدى ○محمد رسول اهللا  ○ال إله إلّا اهللا : "ما في المركز كُتبأ

الدنيا والدين بركة قان بن  ○الملك السعيد ناصر: "وعلى الوجه اآلخر كُتب
، وفي أسفل النقد نُقش رنك السبع وهو يسير نحو ١"الملك الظاهر قسيم ○

  .رأسه   اليسار وتمغا أمام

  
  )Balog ,1964(رسم تخطيطي لرنك بركة خان ، عن ) : ٦٣( شكللا                   

  

 : ) ٦٤األشكال -٩٠صور ال(نقود مختلفة تحمل رسم السبع  -

  
  األشرف شعبان          وق       الناصر فرج بن برق       الظاهر برقوق                 

  
  المنصور علي                         ور محمد المنص           األشرف قايتباي                

  ) . Balog , 1964(نقود مملوكية تحمل رنوك السباع ، عن ) :  ٩٠(الصورة                 

                                                
١ Balog ; Op.cit , p 109 .   
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  الناصر فرج بن برقوق               األشرف شعبان              الظاهر برقوق

  
  .المنصورعلي                      المنصور محمد            األشرف قايتباي    

  .Balog,1964رسم تخطيطي لرنك السبع على العملة المملوكية ، عن ) : ٦٤( شكلال    

بة بأشكال مختلفة بالنس تمثيل رنك السبعالسابقة في الصور  نالحظ    
، من اليمين إلى اليسار في كل الحاالت زاحفاً ، وقد مثّلللسالطين المماليك

ن رموز القوة كما م باره رنكاً ألي منهم وإنما رمزاًه ال يمكن اعتإال أنّ
دون العمائر والتحف الخاصة  ، ألنّه ال يرد سوى على نقودهمنوهنا سابقاً

 .بهم
ون مثل من أسرة بني قالو بعض النقود المملوكيةظهر رنك النسر على :  النسر - 

يث نجده على بعض النقود النحاسية من ضرب ، حنقود السلطان الصالح صالح
 على نقود الناصر  نحو الخلف، ويظهر أيضاً حلب يسير جهة اليمين ملتفتاً برأسه

ونقود السلطان قايتباي  كما نجده على نقود المنصور محمد ،محمد والسلطان برقوق
  .)٦٥األشكال - ٩١الصور ( ١حيث يبدو الجناحان ملتصقان بالجسم

  
  
  

                                                
١ Balog ; Op.cit , p21        -               :"�  . ٨٥ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  الناصر محمد                                                        الح     الصالح ص
  

  
  األشرف قايتباي                   المنصور محمد                     
  .)Balog , 1964(، عن )أو رسم الطير(ية تحمل رنك النسرنقود مملوك: )٩١(الصورة 

  

  
    الناصر محمد                     صالح         الصالح   

  
  .األشرف قايتباي              المنصور محمد                               

  ) .Balog,1964(رسم تخطيطي لرنوك النسر على العملة المملوكية ، عن ) : ٦٥(شكلال         
 

على نقود  كله الحقيقيبش رنك النسر يظهر أعاله بأن الصور نالحظ في    
يشبه  ، على خالف النقود األخرى التي يبدو فيها الطائرمحمد راصنطان الالسل

اسم كل من   تحمل يظهر على تحف أخرى ، باإلضافة إلى أنّه لمالبطة وليس النسر
مما  قايتباي والسلطان األشرف ان الظاهر برقوقوالسلط ور محمدالسلطان المنص

إلى  سلطانية ترمزو مجرد عالمة أ تكون هذه الرسوم عبارة عن زخرفة يرجح أن
يحمل اسم الناصر محمد،  ظهر رنك النسر على مخطوط  هذا وقد .والنفوذ  القوة
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 من النحاس المكفّت، وعلى مبخرة 
، تُنسب على الفن اإلسالمي بالقاهرة

كذلك على العديد من التحف المنسوبة إلى بعض 
مماليكه الذين حرصوا بدورهم على إثبات شعار أستاذهم على التحف المصنوعة 

ى مخطوط لرنك النسر ع: )٩٣(الصورة 
  .)Mayer ,1933(، عن الناصر محمد

 ى النقود، هو ما ظهر على
زي بن الملك الناصر يوسف 
رة الظهور على نقود األيوبيين التي 

نُقشت زهرة  ؛ حيث، واستمرت حتّى العصر المملوكي
، قالوون  الزنبق كثيراً على النقود وبشكل خاص تلك التي ضربتها أسرة

على ( الناصر محمد  نقود
ظهر فلس من  على مركز

، )مثل فلس من ضرب دمشق

                                           

٢٨٨ 

، وعلى مبخرة محفوظ في المتحف اآلسيوي في ليننغراد
الفن اإلسالمي بالقاهرة حالياً ضمن مجموعة متحف بالفضة  محفوظة
كذلك على العديد من التحف المنسوبة إلى بعض وظهر . انالسلطاألرجح إلى نفس 

مماليكه الذين حرصوا بدورهم على إثبات شعار أستاذهم على التحف المصنوعة 
  .)٩٣- ٩٢ صور( ١

الصورة    ى مبخرة    رنك النسر فوق البقجة عل: )٩٢(
الناصر محمد   )       Mayer, 1933(، عن باسم باسم بهادر الحموي

ى النقود، هو ما ظهر علىعل الزهرة لهذه ظهورأول  يعد: زهرة الزنبق
زي بن الملك الناصر يوسف غياث الدين غا ملك الظاهرالنحاسية لل

رة الظهور على نقود األيوبيين التي ، ثم أصبحت هذه الزهرة كي
، واستمرت حتّى العصر المملوكيضربوها بالشام

الزنبق كثيراً على النقود وبشكل خاص تلك التي ضربتها أسرة
نقود  ؛ بعضمنهم مثل على نقود خمسة حيث وجدت

على مركز( باناألشرف شع نقود ، وعلى)مركز ظهر فلس
مثل فلس من ضرب دمشق( نقود المنصور علي ، وعلى)ةحما 

                                         
  . ٨١ا����ك اQ'�(�% ، ص 

 

 

محفوظ في المتحف اآلسيوي في ليننغراد
بالفضة  محفوظة
األرجح إلى نفس 

مماليكه الذين حرصوا بدورهم على إثبات شعار أستاذهم على التحف المصنوعة 
١برسمهم

 
 
 
 
 

(الصورة 
باسم باسم بهادر الحموي

  

زهرة الزنبق -
النحاسية للالنقود 
، ثم أصبحت هذه الزهرة كياأليوبي

ضربوها بالشام
الزنبق كثيراً على النقود وبشكل خاص تلك التي ضربتها أسرة

حيث وجدت
مركز ظهر فلس

 ضرب

                                               
١  :"�ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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من  كما وردت نفس الزهرة على نقود كل . وعلى نقود الصالح حاجي
 ) .٦٦الشكل -٩٤ صورة( ١الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج

  
  لصالح حاجيفلس ل  )   ةضرب حما( فلس لألشرف شعبان  )  ضرب دمشق( فلس للناصر محمد

  

  
  .الظاهر برقوق                            فرج بن برقوق       ر علي              لمنصوفلس ل

  ) .Balog , 1964(رنك زهرة الزنبق على النقود المملوكية ، عن ) : ٩٤(الصورة              

    
  الصالح حاجي               األشرف شعبان                    المنصور علي             

  
  .فرج بن برقوق      الظاهر برقوق                     المنصور علي              

  .)Balog ,1964(رسم تخطيطي لرنوك زهرة الزنبق على العملة المملوكية ، عن ) : ٦٦( شكلال 

                                                
١  :"�?�:  – ٤١ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي    -  ٨٧ا�"�جa&�� W ، ص : أ

��R;ص ا�:ا� ، a&�� W٤١٨"�ج .  
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٢٩٠ 
 

ود ، إذ نجدها على نقبعض نقود السالطين المماليك ظهرت على: الوريدة - 
، أو مفصصة جامة داخل سالطين بني قالوون كالسلطان الناصر محمد بن قالوون

ن ضرب اسماعيل على فلس م نقود الصالح داخل نجمة سداسية األطراف، وعلى
هذه الزهرة  نُقشت أيضاً. بها إطار دائري ، ويحيط)ه٧٤٣(حلب مؤرخ على عام 

؛ إطارات ت وال يحيط بها أية المرة ذات عشر بتال على الصالح صالح، لكن هذه
شرف ، وعلى نقود األ)ه٧٥٥(وجاء ذلك على فلس نُحاسي مؤرخ على عام 

وطرابلس وعلى نقود المنصور محمد وعلى نقود  من ضرب حلب شعبان النحاسية
  .)  ٦٧الشكل - ٩٥صورة  ( ١)على فلس من ضرب حماه(حاجي  الصالح 

  

  
  )ضرب حلب(فلس للصالح اسماعيل            مد            لناصر محفلوس ل                     

  
  المنصور محمد)          ةضرب حما(فلس للصالح حاجي            فلس لألشرف شعبان    

  
  .فلس للصالح صالح     

  .)Balog, 1964(نقود مملوكية تحمل رنك الوريدة ، عن : )٩٥ (الصورة               
                                                

١  :"�    ٤١ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي  -          ٩١ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
 -  ��R;ص : ?�: ا� ، a&�� W٤٢٢ا�"�ج .  
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    الصالح اسماعيل                الناصر محمد                                    

  
  .الصالح صالح    الصالح حاجي            المنصور محمد              األشرف شعبان     

  ) .Balog ,1964(رسم تخطيطي لرنك الوريدة على العملة المملوكية ، عن) : ٦٧( شكلال      
  
  

  :الرنوك الوظائفية  -

حيث  على عملة بعض السالطين المماليك الكأس  رنك ورد :الكأس -   
-٩٦ الصورة( نُشاهده بسيطاً على نقود العادل زين الدين كتبغا النحاسية

، وعلى ة، وعلى بعض نقود المنصور محمد من ضرب حما)٦٨الشكل 
لى نقود ، وعبرسباي الفضية من ضرب دمشق شرفعمالت السلطان األ
. غا النحاسيةتمرب الظاهر، وعلى نقود ضرب دمشق الظاهر جقمق من

الصور ( ١ونجده أيضاً على بعض نقود السلطان قانصوه الغوري النحاسية
  . )٦٩الشكل -٩٧

  

                                                
١  :"� . ٤٢ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي  -     ٩٨ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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  ) .Balog,1964(، عن  فلس للعادل كتبغا عليه رنك الكأس) :٩٦( الصورة  

غير  في درع دائري) الكأس(رنك كتبغا  النحاسي يحمل هذا الفلس    
ممكفّت شمعدان قاعدة على وقد ظهر أيضاً ،قسبالذهب  من النحاس الم

، لكن كانت هناك في الحقل السفلي من درع دائري مقسم تعود له والفضة
، مكان "لعادل○ن الملك ا○السلطا: "ونُقش على النقد كتابة نصها، إلى حقلين

  .وعام الضرب مفقودان
  

                           
  . Balog,1964)(رسم تخطيطي لرنك الكأس على فلس العادل كتبغا ، عن ) : ٦٨(لصورة ا      

  

  الظاهر تمر بغا          الظاهر جقمق                     )    ةضرب حما(المنصور محمد 
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  قانصوه الغوري                               

  ) .Balog, 1964(النقود المملوكية ، عن  رنك الكاس على) : ٩٧( الصورة                  
  

  
.     قانصوه الغوري        الظاهر تمربغا                       ر محمد      الظاهر جقمالمنصو  
    
  .)Balog ,1964(، عن لرنك الكأس على النقود المملوكيةرسم تخطيطي ) : ٦٩(الصورة      

لم يظهر هذا  وأمراء ينعلى نقود سالط رنك الكأس نالحظ ورود     
من  مثالً كان رنكه مركّب ، فاألمير جقمقوعمائرهم الشعار على أدواتهم

وي كأسين صغيرين في الحقل ، وكأس كبيرة تحدواة في الحقل العلوي
درسة الجقمقية ، وقد ظهر في الماألوسط، وكأس أصغر في الحقل األسفل

في  ه عبارة عن بقجة، أما السلطان قانصوه الغوري فكان رنكفي دمشق
، في الحقل األوسط بين قرني بارود الحقل العلوي، وكأس بداخلها دواة

  .وكأس في الحقل السفلي
إذاً كانت الكأس أحد رموز رنوكهم المركّبة قاموا بتثبيتها على نقودهم     

أنّها لم تكن شعاراً خاصاً  لكنها لم تظهر على أشيائهم األخرى مما يشير إلى
   . بهم
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٢٩٤ 
 

هدها على بعض نُشا ظهرت على بعض العمالت المملوكية، حيث :البقجة-
 دمشق مد بن قالوون النحاسية من ضربالناصر مح نقود السلطان

، باسي المستعين باهللاللخليفة الع الدراهم الفضية والقاهرة، وعلى بعض
ونجدها أيضاً على بعض . السلطان المؤيد شيخ الفضية عمالتبعض  وعلى
  .)٩٨الصور ( ١النحاسية الظاهر جقمق  الفضية وفلوسه دراهم

  

  
  المؤيد شيخ            الظاهر جقمق                          )دمشق  ضرب(الناصر محمد 

  .)Balog ,1964(رنك البقجة على العملة المملوكية ، عن : )٩٨(الصورة              
  

المنصور  عمالت السلطان بعض إال على لم يظهر رنك البريدي :الشطب -
إلى  )بالوج( رغم إشارة) ٧٠الشكل(الجين النحاسية من ضرب دمشق 

هذه  إال أنّه بتفحص. المماليك سالطين وجوده على العديد من عمالت
  .٢تحمل الرنك الكتابي لهؤالء السالطين وليس الشطب العمالت تبين أنّها 

  
متحف فلسطين فلس نحاسي باسم الجين في  رسم تخطيطي لرنك الشطب على: )٧٠( شكلال   

  .) (Balog,1964، عن بالقدس
  

                                                
١  :"� . �٤٢جa&�� W ، ص ا�": (�:ي    -           ١٠١ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
٢  :"�  . ١١٢ا�"�جW ا�&��3 ، ص : أ
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، فقد نُقش على فلس الهالل على عدد قليل من العمالت نُقش :الهالل -
في فلس  كما ظهر. رنك النسر المنصور محمد حيث ظهر في أعلى

، لس، والمنصور علي من ضرب طراباألشرف شعبان من ضرب حلب
  .)٩٩الصورة ( ١لوس الصالح حاجيوظهر أيضاً على بعض ف

  
  .المنصور علي            لمنصور محمد                   األشرف شعبان        فلس ل       

 .)Balog ,1964(رنك الهالل على بعض العملة المملوكية ، عن ) : ٩٩(الصورة           
 
  

شكل شعاراً أو هذا الال يعرف على وجه التحديد إذا كان  :رقعة الشطرنج -
قايتباي النحاسية من ، فقد ظهر على بعض عمالت األشرف زخرفة بسيطة
-١٠٠الصور ( ٢، وعلى فلس باسم السلطان قانصوه الغوريضرب القاهرة

  ).٧١الشكل 
  

              
رسم تخطيطي لرنك ): ٧١(شكلال       رنك الشطرنج على فلس لألشرف: )١٠٠(الصورة   

  .)Balog,1964(، عن على فلس قايتباي           ).     Balog, 1964(، عن  قايتباي  الشطرنج

  

                                                
 . ٤٢ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي  ١
٢  :"�  . ٤٣ا�"�جa&�� W ، ص : (�:ي    -   ١٢٠ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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   :الرنوك المركّبة -

، ملة بعض سالطين المماليك البحريةعلى ع ظهرت الرنوك المركّبة    
 بعض عمالت السلطان المنصور محمد حيث نُصادفها للمرة األولى على

؛ نسر يسير في اتجاه اليسار باً من رمزينيزينه رنكاً مركّمن ذلك فلس 
أيضاً رسماً لنسر على نفس الهيئة ولكن  نُقش علي، وآخر الهالل ويعلوه

  .)A-١٠١صورة ال(يعلوه رمز الهدف 

عمالت المماليك الجراكسة  علىالمركبة  ووصلنا أيضاً بعض الرنوك    
حمل اسم ، من بينها فلس يالسلطان الظاهر برقوق وابنه فرج مثل نقد

يرمز  اتجاه اليسار، ويعلوه كأساًالسلطان برقوق يزينه نقشاً ألسد يسير في 
لدينا فلس آخر من . )سبعمر معنا في الحديث عن رنك ال(شعار الساقي  إلى

باً من كأس يحيط به عصوا مركّ يزينه رنكاً  الناصر فرج ابنه ضرب
  . )B-١٠١صورةال(، ويعلو العصا اليسرى منهما الهالل البولو
  المركب الخاص بصلة للرنك وجدير بالذكر أن كال الرنكين ال يمتّان    

في الحقل  الذي يتألّف من كأس بالسلطان الظاهر برقوق والمماليك الظاهرية
، األمر حقول سفل من درع مقسم إلى ثالثةي الحقل األف، وآخر وسطاأل

  .١في الوقت الحالي  يصعب تفسيره  الذي
  
  

                                                
١ Balog ; Op.cit , p 24  .      -            :"�  .١٧٥ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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     )B( فلس للناصر فرج بن برقوق                    )       A(  لس للمنصور محمدف  

  .وك المركبة على العملة المملوكيةالرن) : ١٠١(الصورة                           
  

  
  .فرج بن برقوق                 نصور محمد             الم           

 ) .Balog,1964(ك مركبة على العملة المملوكية ، عن رسم تخطيطي لرنو: )٧٢(الصورة    
 

  : الرنوك الكتابية   -

لقد وجِدت الرنوك الكتابية على العملة المملوكية حيث نُشاهدها بصيغتها     
، محمد وأحفاده من بيت بني قالوون المختصرة على نقود السلطان الناصر

األوسط للرنك على بعض تشغل الشطب "الملك الناصر "فنجد أن عبارة 
 ، من ضرب دمشق)٧٣الشكل -١٠٣، ١٠٢الصور ( الفلوس النحاسية

السلطان الملك "جدت عبارة و وحلب، أو تشغل أعلى الرنك وأسفله، كما
  .   ١"، عز نصرهالناصر

ألول مرة  وجاء كامالًة الرنك الذي اتّخذه الناصر حسن وتغيرت صيغ   
الملك " بصيغة) ه٧٤٩(عام دمشق من ضرب  على فلوسه، منها فلس

 بعض فلوس على وظهرت أيضاً". بن محمد عز نصره الناصر حسن
                                                

١  :"�  . ١٨٧ا����ك اQ'�(�% ، ص : أ
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السلطان الصالح اسماعيل من ضرب القاهرة ودمشق موزعة على ثالث 
  :       مناطق على النحو التالي 

  اسماعيل    -٢                              
  الملك الصالح  -١                             

  بن محمد   -٣                             
 ي باسم السلطان المنصور محمد بصيغةرنك كتاب ووصلنا أيضاً    

 على بعض األوسط الرنك شطب على نُقشت" الملك المنصور"  مختصرة
 "الملك األشرف" المختصرة ذاتها ، وظهرت الصيغةحماة من ضرب فلوسه

حماة، كما وجدت  من ضرب فلوس السلطان األشرف شعبان على بعض
، وظهرت "الملك  المنصور"المنصور علي   السلطان فلوس على بعض أيضاً

  ."الملك الصالح" السلطان الصالح حاجيكذلك على بعض فلوس 
الظاهر برقوق  السلطان بعض نقود فقد ظهر على الكامل الكتابي أما الرنك    

  :من ضرب دمشق النحاسية
  الظاهر    - ٢                            
   السلطان الملك  - ١                         
  ١برقوق     -٣                          

وأمدتنا بعض نقود السلطان فرج النحاسية من ضرب حلب وحماة   
  :١وطرابلس بثالثة طرز أخرى من الرنك الكتابي

                                                
��� ا���9 ا�.���6 ا�.�(, ا�6:اء () ?�P ا�& ^�ن ا��Rه� ����ق ا�ُ"َ�ز�ع ? < ���ل  ١

��� آ�ن ��wا ا�& ^�ن �lُ %&"eز (6f �% () ا���9 ا�.���6 وج:ت ��  ، %i�sا���9 ا�
(:ر'a6 ا��6 شّ�:ه� �� ا���ه�ة و? < ا�;:ی: () ا�"�.�وات ا�8ج�ج�% ا��6 ُ-�;` 

، "أ�� ';�: �c�P ا_/ ا�" 9 ا��Rه� / ?8 �"�]�� ا�& ^�ن : "ا�a"'��  ���6 ? < ا���1
?8 �"�]�� ا�& ^�ن / ا�" 9 " ، أو "?c�P� 8ّ / ?8 �"�]�� ا�& ^�ن ا�" 9 / ا��Rه� "أو 
ا����ك : أ�": " (?c�P� 8ّ/ ?8 �"�]�� ا�& ^�ن ا��Rه� / ، أو ����ق "ا��Rه� / 

�از ا�wي ��� ? < ���دc ا���1'�% ��: آ�ن ��ی:ًا ج�ء ، أّ(� ا�^)١٩٠اQ'�(�% ، ص 
 ��R;6رة ا���? () �ً�p"��[�"� 8?" a� %��&�"ا� n16وا� �X�";ا� > ? ��Rی �  .، و�
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  فرج                فرج                              السلطان      -٢  
الملك الناصر  أو       السلطان الملك     أو  الملك الناصر فرج    -١
          بن برقوق            الناصر              عز نصره        -٣

  .من ضرب طرابلس     من ضرب حماة     )    ه٨٠٣(من ضرب حلب
  
ما السلطان المؤيد شيخ فقد ظهر رنكه الكتابي على دينار من الذهب من أ   

  :على النحو التالي) م١٤١٢/  ه٨١٥(ضرب القاهرة في عام 
  بو النصر شيخ   -١                          
  السلطان الملك المؤيد   -٢                       

  .٢ خلّد ملكه    -٣                           
  

  
  ).Balog,1964(فلس نحاسي يحمل الرنك الكتابي المختصر للناصر محمد ، عن : )١٠٢(الصورة  
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  �) ����ق                                            
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  .)Balog,1964(، عن ر محمد الكتابي عل الفلس النحاسيرسم تخطيطي لرنك الناص: )٧٣( شكلال

  
  

  
  خالمؤيد شي                                   فرج بن برقوق                       

.                                        )Balog ,1964(الرنك الكتابي على العملة المملوكية ، عن : )١٠٣(الصورة           
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  ) :نتائج البحث(الخاتمة 

لكننا ، في العصر المملوكي العمائر والمواد أغلب انتشرت الرنوك على   
ة أبني نما ال تحملاألبنية في دمشق؛ بي رنوك على بعضوجود  نالحظ

  :  ، وهذا يفسر باالحتماالت التاليةأخرى مثل هذه الرنوك

بتغير صاحبها،  مباشرة تتغير الرنوك كانت هو أن : االحتمال األول –أ 
؛ حيث يقول ابن صصرى أن أحد عليه وخاصة إذا كان قد غضب السلطان

، الرنوك القديمةليغير  دخل إلى قصر نائب السلطان" بطا"ضباط األمير 
 وحّل محلها تغيرت رنوك بطا ، وفي العام التاليرنوك أميره محلها ويضع
توفّي  ، وأنّه عندماالذي أصبح نائباً على دمشق" طائيسودون الطرن"رنوك 
في  ونزل" كمشبغا الخاصكي" نائب الشام  متسلم حضر الطرنطائي سودون
المقريزي في كتابه ويقول . أستاذه رنك وغير الرنوك ووضع السعادةدار 

صودرت ممتلكاته " البجاسي  جمال الدين"أنّه عندما تم إعدام " الخطط"
  .ومحي اسمه ورنكه من على مدرسته 

وإن كان ضعيفاً نوعاً ما،  إذاً من المرجح أن يكون هذا أحد األسباب    
ن كانوا قد عصوا سالطينهم لك هناك بعض األمراء من نواب الشام ألن

في " تنبك الحسني"رنوكهم ما زالت قائمة في دمشق ؛ مثل رنك نائب الشام 
  .جامع التينبية في الميدان 

حيث ؛ وعمليات الترميم والتجديد العوامل الخارجية:  االحتمال الثاني –ب 
نالحظ أن أغلب الحشوات القرصية لمشيدات دمشق قد فقدت حلياتها 

أو  قمرية صماء كل منها موضع لفة تاركة فيالتزيينية نتيجة العوامل المخت
أما مسجد . التحتاني تربة آراق السلحدار في حي الميدان مثل مفتوحة
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 ذكرهفقد ، األقصابمن حي مسجد في شارع الملك فيصل عاصم الذي يقع 
، )م۱۳٠۷/ ه ۷٠۷(وأرجعه إلى سنة ) جامع بئر الكنائس(فولتسينجر باسم 

أيامه إلى مدرسة وبأنّه يتمتع بواجهة من الحجارة في  وأشار إلى أنّه تحول
  . ١النحتية المزينة بشعار مملوكي

أنشأ هذا : "ضمن الواجهة يتضمن النص التالي هذا ويوجد شريط كتابي
بن عبد اهللا األيتمشي ) ؟...(المسجد المبارك العبد الفقير إلى اهللا تعالى 
اهللا تعالى منه ووقف عليه  ووقفه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل تقبل

 ريعها إلى إمام فقيه وعشرة أيتام وخادم حسب كتاب) ؟... (جميع الدار
، وال يعرف بالضبط لمن تعود نسبته "الوقف سنة أربع وسبعين وسبعمائة

سيف  بدمشق األمير لنائب السلطنة احتمال في أن تكون أكثر من فهناك
  . ٢أيتمش البجاسي ، أو لكبير األمراءأيتمش الناصري الدين
، تتوسط الشريط الكتابي من زخرفتها قد أفرِغَت نالحظ وجود دائرة      

ن ، وإذا كامع الزمن فيما مضى قبل أن تذهب ربما كان الرنك يشغلها
ع عبارة عن در الرنك أن يكون ، فيجبالمسجد يعود إلى أيتمش البجاسي

كأس  ، وفي األوسط كأس الحقل العلوي؛ يتضمن مقسم إلى ثالثة حقول
، حيث ظهر هذا الرنك على حجر منقوش فهو فارغ ، أما الحقل السفليآخر

  .٣الكابقرب جسر نهر 
  
  

                                                
١  �  . ٨٧ا�"�جa&�� W ، ص : ���6&��
 .٢٠٥ا����ش ا�.��6�% ، ص: ا������   -      ٦٢١(��:ات د(�3 ، ص: ا������  ٢
٣ Mayer ; Op.cit , p 91 .-  
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  : أما عن األبنية التي تعرضت للتجديد فلدينا عدة أمثلة منها      
قرب نزلة زقاق ) حكر السماق(وهو يقع في شارع النصر  :جامع تنكز -

منه  ولم يبقَ. تنكز الناصري األمير سيف الدين رامي، ينسب لنائب الشام
حيث تعرض المسجد في القرنين اليوم سوى مئذنته وبوابته وتربة منشئه 

، ولكن وزارة ت غريبة كان لها أكبر األثر عليهاألخيرين إلى تطورا
هدم المسجد كله، وأقامت محله محالت ) ه۱۳۷۱(األوقاف قررت في عام 

  .١جد باإلسمنت والحجر األبيض، بني فوقها المستجارية
في الجامع تتضمن رنك  وجود حلية هندسية" سوفاجيه"ذكر  هذا وقد    

الكثيرة للجامع أزالت هذا  ، لكن التجديدات)١٩ الصورة(الكأس في مركزها 
  .الرنك

تجاه دار  بسوق البزورية حمام نور الدينتقع شرق  :دار الحديث التنكزية -
شيدها في العصر المملوكي نائب . ٢)ه۷۲۸(ز في عام الذهب التي بناها تنك

، خاصة لألطفالتشغلها اليوم مدرسة . )ه۱۳۲۹(نكز عام تالسلطنة األمير 
نُقش  ، وقدلمقرنصات الرائعةامنها واجهتها الحجرية والباب ذي  أهم ما بقي
 القراء ، وأوقفها علىالمدرسة المباركة أنشأ هذه " :بابها على ساكف

للحديث النبوي، الملك  المسمعين ، والفقهاءالعظيم بالقرآن غلينالمشت
، الممالك الشريفة بالشام المحروسةالنظري كافل  السيفي التنكزي األشرف

 .٣، باشره العبد الفقير أيدمرسع وثالثين وسبعمائةوذلك في سنة ت

                                                
 . ٣١٦ا�"�جa&�� W ، ص : ا�; ��  ١
  . ٢١٥ا�"P:ر ��&a ، ص : ?�: ا���دي  ٢
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ري الخواجة أحمد بن زين الدين دالمة البص أنشاها: دار القرآن الدالمية -
، وتقع المدرسة في )م١٤٤٣/  ه٨٤٧(في عام  –عيان دمشق أوهو من -

 الصالحية سوق الجمعة في حي إلى اآلخذة من الجسر األبيض طلعة المقدم
، منذ بضع سنين شامالً يداًالمدرسة تجد جددتوقد  .شمال الماردانية تماماً

من البناء  ولم يبقَ. وبهجة كثر مساجد دمشق رونقاًأمن  وأصبحت مسجداً
  .١ال بعض الواجهة القبلية و الغربيةإالقديم 
ذات األلوان المتناوبة تتوسط جبهته  بالمداميك الحجرية البناء مشيد   

، مدماك مزرر مزررة تحتها الغربية بوابة مقوسة تحتضن حشوة مستديرة
في  مزررتان ، حشوتانمستديرة متناظرةوعلى طرفي البوابة ست حشوات 

  .مورقة الزخارف مستديرة هما حشوة كل طرف وبين
  : حسب رتبة أو وظيفة الباني  -ج

إلى أحد نواب دمشق أو إلى أحد  ب المباني التي تحمل رنوكا تُنسبإن أغل
  :األمراء المماليك مثل 

تُنسب إلى : )في جادة الدرويشية بجوار باب الجابية(المدرسة السيبائية -
  .نائب السلطنة بدمشق األمير سيباي 

  .نائب السلطنة بدمشق تنبك الحسني : )في الميدان الفوقاني( جامع التينبية -
 األمير سيف): في حي الشركسية برأس جادة العفيف(التربة الكجكُنية -

  .الدين كجكن بن عبد اهللا الناصري
  .نائب السلطنة بدمشق األمير غرلو :  )في سفح قاسيون(تربة غرلو - 
  .السلطنة بدمشق األمير ُألجي بغا نائب: )باب الجابيةخارج (التربة الجيبغائية - 

                                                
 ٦٥ا�"�جa&�� W ، ص: ا�; ��  ١



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣٠٥ 
 

نائب السلطنة : )شاغور جواني-في زقاق المحكمة(التربة الكوكبائية -
  .بدمشق سيف الدين تنكز

األمير سيف الدين بهادر :  )غربي مقبرة الباب الصغير( تربة بهادر آص -
  .آص المنصوري 

األمير يونس :  )صة سنجقداربح –في الشرف األعلى ( خانقاه اليونسية -
  .الدوادار

والتي لم تتعرض  قلموجودة في دمشبينما نالحظ أن بقية األبنية المملوكية ا
ليس لهم رتبة في البالط لى تجديد كبير أزال معالمها كان قد بناها أشخاص إ

  : ، مثلين و القضاء أو أحد أكابر دمشق، فهم إما من رجال الدالمملوكي
 وتُنسب إلى شهاب :)٣٥سويقة (أوجامع الصابونية بونيةالمدرسة الصا -

القضائي  ، ومن ألقابه المقر الخواجكيالدين أحمد المعروف بالصابوني
  ) .ب أرباب األقالم نسبة إلى القضاءوهي من ألقا(
شركسية ( أو دار القرآن الدالمية أوجامع الدالمية المدرسة الدالمية -

  .دالمة البصري  الخواجا ابن: )٥٣٩عقار  -٢قسم
قاضي القضاة ابن : )١٠١٧شاغور جواني عقار ( المدرسة الخيضرية -

  .خيضر 
الوزير تقي الدين : )١٢٥٨عقار  ٢شركسية قسم( التربة التكريتية -

  . )وزير المنصور قالوون بدمشق(التكريتي 
: )١٧٣باب الجابية عقار (أو جامع العجمي أفريدون التربة األفريدونية -

دعى أفريدون العجمي تاجر ي.  
  .نسبها النعيمي إلى الطواشي ظهير الدين مختار : تربة الشيخ حسن -
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أتابك : )٤٧٦-٢٠٢عقار  ١سوق ساروجة قسم(جامع بلبانتربة بلبان أو -
  .العساكر في دمشق األمير سيف الدين بلبان 

لذلك كان من الطبيعي أن تخلو مبانيهم من الرنوك بما أنهم اليشغلون 
فة في البالط السلطاني ، وبالتالي ال يحقّ لهم أن يحملوا رنوك خاصة وظي
  .بهم 
، الموجودة على الفخار غير المطلي نالحظ عدم ظهور ألوان الرنوك  -٢

كتابية تذكر اسم صاحب التحفة على عكس  وصوبالتالي عدم وجود نص
بعضها الخزف الذي يظهراأللوان بشكل واضح مما يجعلنا نُميز الرنوك عن 

  .البعض 
وذلك بسبب  حظ ظهور ألوان الرنوك على الزجاج بشكل واضح،نال -٣

تغطية الزخارف الملونة بطبقة من الطالء الشفاف الذي يسمح بالحفاظ على 
  .األلوان

وتحوي  المرافقة للرنوك على األبنية تكون أطول إن النصوص الكتابية -٤
، بالمقارنة مع سعة المتاحة لهاوذلك بسبب المساحة الوا فخرية أكثر ألقاباً

  .المساحة الضيقة على األواني الخدمية
تم عرض بعض األواني المعدنية الغير معروضة في متحف دمشق  -٥

  .الوطني
 على المباني المرافقة لهاوالنقوش  بالتدقيق في مضمون الرنوك الكتابية -٦

  :ألقاب فخرية للسالطين وهي واألدوات المملوكية نالحظ ورود 
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، وكنية كنية سلطان مصر المؤيد شيخ): يفبأداة التعر(أبو النصر -
   . ، وقايتباي من المماليك البحرية بايبرس
وهو من األلقاب التوابع المتفرعة عن ، صيغة تفضيل للشريف: األشرف  -

، ودونه ي مصطلح دساتير األلقاب المملوكياأللقاب األصول وهو أعالها ف
ونظراً لعلو هذا اللقب فإنّه يتفرع . لعالي ثم الساميف ثم الكريم ثم االشري

، وكانا يستعمالن للسالطين "المقر"و" المقام"أللقاب األصول على أعلى ا
   .ومن يقربهم في الرتبة 

وهي  .لياء في النهاية للنسبة والتفخيموا صيغة تفضيل لألمير،:  األميري -
  ) .العسكريين(من ألقاب أرباب السيوف

، كان الخاء من ألقاب أرباب السيوفالذُّخر بضم الذال وإس :ي الذخر -
، والذُّخري ه في اللغة لما يذخر من النفائسوأصل. ربما أطلق على غيرهمو

  . نسبة إليه للمبالغة وأكثر ما يستعمله الكُتّاب كذلك
  .كن الشيء لغة هو جانبه األقوى ر:  الركن -
أكابر أرباب السيوف  من ألقاب ، وهوصيغة تفضيل للزعيم:  الزعيمي -
؛ وهو نسبة إلى في العصر المملوكيومن في معناهم نواب السلطنة ك

  .الزعيم بمعنى السيد والكافل ؛ ولم يستعملوا فيه الزعيم بغير ياء 
وهو من يركن إليه ويعتمد  صيغة تفضيل للسند والذخر ،:  السندي -

  .عليه
؛ ال السلطان السيد األجل ونحو ذلكق؛ يمن األلقاب السلطانية:  السيد -

، وهو من لغة، وهو من ألقاب أرباب السيوفوالسيدي نسبة إليه للمبا
  . األلقاب الخاصة بالجناب الشريف فما فوق 



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣٠٨ 
 

لياء في النهاية للنسبة ، واصيغة تفضيل لسيف اإلسالم ونحوه:  السيفي -
  .والتفخيم

لسيوف وربما كُتب به من ألقاب أرباب ا: سيف اإلسالم والمسلمين  -
  .لبعض الملوك

، والياء في النهاية ضيل لمن علت منزلته وارتفع مقامهصيغة تف: الشرفي -
  . للنسبة والتفخيم

هو نعت خاص لبعض الخلفاء و. من الظهور بمعنى الغلبة: الظاهر -
والظاهر غازي بن ، لخليفة الظاهر الفاطمي بن الحاكممثل ا: والملوك

والظاهر ، اهر محمد بن الناصر أحمد العباسي، ثم الظصالح الدين أيوب
  .، والظاهر جقمق بيبرس

كأعيان األمراء من نواب السلطنة من ألقاب كبار العسكريين : ظهير -
بمعنى العون للمبالغة الظهير هو نسبة إلى ، وفي العصر المملوكيوغيرهم 

؛ وهو السيوف سبة بالنسبة ألكابر أربابولم يستعملوه مجرداً عن ياء الن
  .بغير الياء لألدنى منزلة منهم

في ، إال أنّه في الحقيقة من األلقاب المشتركة من ألقاب السلطان: العالم -
وفي عصر . )اإلدارة(السيوف وأرباب األقالم االصطالح بين أرباب

المماليك كان اللقب يأتي غالباً ضمن ألقاب السالطين مجرداً من ياء النسبة 
  .حالة غيرهم من رجال الدولة فكان يرد بصيغة النسبة ؛ أما في 

 ، وهو منشترك فيها أرباب السيوف واألقالمالتي يلقاب األمن : العالي -
، وكان من الجائز أن يصف األلقاب األلقاب الفروع في عصر المماليك
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، وكانت رتبته أعلى من كالمقام والمقر والجناب والمجلساألصول جميعاً 
  . "المجلس"لذي كان يشترك معه في وصف ا" السامي"
وهو اسم للحرب التي كان يشترك فيها  لقب مشتق من الغزو: الغازي -

 أرباب السيوف، وهو من ألقاب وهذا اللقب من األلقاب السنية )صلى(النبي
، وصار يطلق في العصر العثماني على بعض في العصر المملوكي

  .السالطين 
الذي هو موضع نظر " القطب"ية ويطلق على من ألقاب الصوف: الغوثي -

حينما يلتجأ إليه " الغوث" �، ويسمى عالى في العالم في كل زمان ومكاناهللا ت
وقد ورد هذا اللقب في النص الكتابي المنقوش على  .طلباً للعون على الشدة

     .باسم يونس الدوادار الخانقاه اليونسية
مطر الخاص الخير الكثير تشبيهاً له بال لقب يطلق على من يفعل: الغياثي -

وهو من ألقاب أرباب السيوف، وأكثر ما يستعمل في  .بالخير الكثير المنافع
  .الملوك

الد من يتوالها ، وكافل البل لغة هو من يكفل إنساناً ويعولهالكاف: كافل -
وكان ، وهو من ألقاب نائب السلطنة في العصر المملوكي نيابة عن السلطان

  .، والكافلي نسبة إليه للمبالغة "افلبالنائب الك"قَّب يل
 ، والمرادشتركة بين أرباب السيوف واألقالموهو من األلقاب الم: الكبير -

وعني كتّاب المماليك بهذه . هنا الرفيع الرتبة؛ والكبيري نسبة إليه للمبالغة
، أي يزاأللقاب فوضعوها بعد لقب التميالصفة وبينوا ترتيبها في سلسلة 

أو " المقر العالي األميري الكبيري: "ب الدال على الوظيفة فكان يقالاللق
  ." الجناب العالي القاضوي الكبيري"
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يشترك فيه أرباب السيوف ، ومن ألقاب المقر والجناب: الكريمي -
  . ، ومن ثم جعل دون الشريف في الرتبةواألقالم، والكريم لغة خالف اللئيم

  .ق على من يالذ به ويلتجأ إليه لقب يطل: كهف -
  .من ألقاب أكابر أرباب السيوف كنواب السلطنة وغيرهم : كهف الملّة -
، والمراد أنّه يؤيد الملك اء المشددة من األلقاب السلطانيةبفتح الي: المؤيد -

نسبة إلى المؤيد بالفتح ؛ والمؤيدي بالفتح من األلقاب المملوكية وينصره

  .ى المؤيد للمبالغةيوف نسبة إلوبالكسر من ألقاب أكابر أرباب الس؛ للمبالغة
، في سبيل اهللا تعالى، والمراد المجاهد من األلقاب السلطانية: المجاهد -

  . والمجاهدي نسبة إليه للمبالغة
، والمراد من هو في رتبة أن من األلقاب المختصة بالمكاتبات: المخدوم -

  .وسمو محله؛ والمخدومي نسبة إليه للمبالغة و رتبتهيكون مخدوماً لعل
كان هذا اللقب في األصل يطلق من األلقاب السلطانية حيث : المرابط -
صور المتأخرة يحمل ، وصار في العى من يرابط أو يالزم ثغر العدوعل

والمرابطي  ".رباط الصوفية"أو " الرباط"، ومنه جاءت تسمية معنىً  صوفياً
باب السيوف كنواب السلطنة لغة وهو من ألقاب أكابر أرنسبة إليه للمبا

، ورد هذا اللقب في جامع التينبية، وفي المدرسة الجقمقية وقد ،ونحوهم
  .والمدرسة الرشيدية 

أخذاً من الظفر وهو النصر؛ والمظفري ، من األلقاب السلطانية: المظفّر -
  . ، وهو من ألقاب أكابر أرباب السيوف نسبة إليه للمبالغة
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- قَالممي ، ول المشددة من ألقاب أرباب السيوفبفتح الدا: ميدقديختص بم
يستعملوه ، ولم ه مقدم على األمراء واألجناد، والمراد أنّاأللوف من األمراء

  . مجرداً عن ياء النسبة
يان الوزراء من استعمله السلطان باإلضافة إلى كبار األمراء وأع: المقر -

واستعمله أصحاب الوظائف الدينية ومشايخ الصوفية وأهل  ،العسكريين
  .الصالح في المكاتبات غير الرسمية

كان استُعير في المكاتبات لإلشارة إلى صاحب الم: المقر األشرف العالي -
، وُأطلق على كبار األمراء وأعيان الوزراء تعظيماً له عن التفوه باسمه

ش وناظر الدولة وكتّاب الدست وكتّاب السر وناظر الخاصة وناظر الجي
  .وغيرهم 

  .صيغة تفضيل لمن يالذ به ويلتجأ إليه عند الشدائد : المالذي -
  .من ألقاب العلماء والصلحاء : مالذ الطالبين -
  .لقب يطلق على الرئيس األعلى للسلطة الزمنية : الملك -
- لَالمكوبين إليه من الملك وألقاب أتباعه المنسمن ألقاب بفتح الالم  :ي

، وهو اختصار للقب نواب السلطنة المملوكية في دمشق األمراء والوزراء ك
  .، والياء في النهاية للنسبة والتفخيم "ملك األمراء"
- ديمهددة من ألقاب أكابر أرباب السيوف، نسبة إلى بكسر الهاء المش: الم

، ولم يستعملوه مجرداً بالغةالممالك، والنسبة فيه للم ، وهو الذي يمهدالممهد
  .عن ياء النسبة 



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣١٢ 
 

، وهو نسبة يتّبع الطريقة المولوية الصوفية لقب يطلق على من: مولوي -
، وهو من ألقاب أكابر أرباب السيوف )من ألقاب الكُتّاب(لى المولى إ

  .واألقالم 
، أو ينتسب للملك لمؤمنينمن ينتصر للدين أو ألمير ا لقب: الناصري -

  .، والياء في النهاية للنسبة والتفخيم رالناص
ولم يستعملوه مجرداً  .ألقاب الوزراء في العصر المملوكيمن : النظامي -

  .عن ياء النسبة 
- الهمامي :الهوهو من ألقاب أرباب السيوف .ام لغة صفة للشجاعم ،

  . والهمامي نسبة إليه للمبالغة
       ا  هذه األلقابنالحظ أنالذخري:  مثل  عسكرية أن تكون ألقاباًإم ،

صوفياً  تحمل معنى ، أو تكون دينية)قائد العسكر(الغازي، والمقدمي ، ظهير
باإلضافة إلى األلقاب التي تُشير إلى . المرابطي، والمولوي، الغوثي:  مثل

، )نائب دمشق(وملك األمراء  ،، الملكيالزعيمي، كافل: نة مثلنواب السلط
  .العالمي والنظامي : والعلماء مثل  قالماب األأو إلى أرب

ه وكان ونالحظ أيضاً أنّه كلما ارتفعت مكانة األمير و علت مرتبت     
ي ، كلما ازدادت ألقابه الفخرية التي تسبق اسمه فقريباً من السلطان الحاكم

" و " المقر" و" المقام"حيث يوجد ألقاب أصول مثل  .النصوص الكتابية
األشرف ولفظ  ، فيلي المقام لفظ، تتبعها األلقاب التوابع"المجلس"و " الجناب

المقام "و" المقام األشرف العالي"، فالمقام يقال فيه الشريف ولفظ العالي
الشريف  ويلي المقر لفظ األشرف ولفظ. "المقام العالي"و" الشريف العالي

 لمقر الشريفا"و" المقر األشرف العالي"، فيقال ولفظ الكريم ولفظ العالي
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ويلي الجناب لفظ الكريم ولفظ العالي ، ويلي . "المقر الكريم العالي"و" العالي
  .المجلس لفظ العالي والسامي

رف أرفع ، فاألشع بعضها أرفع من بعض على الترتيبواأللفاظ التواب      
والكريم أرفع رتبة من . م؛ والشريف أرفع رتبة من الكريمن الشريف

وقد اصطلح . أن يجعلوا العالي أرفع من الساميلحوا على ، وقد اصطالعالي
، فاألميري على أن يكون ما لحقت به ياء النسبة أرفع رتبة مما تجرد عنها

   . ، والقضائي أرفع رتبة من القاضي أعلى رتبة من األمير
  
نالحظ  في دمشق بالتدقيق في الرنوك الموجودة على األبنية المملوكية -

  : حيث الشكل وبالمقارنة نجد من تشابه بعضها 
  مالحظات  صاحب الرنك  الرنك

  رنك البريدي           

     
  

      
  

  
رنك عالء الدين البريدي 

  في سبيل البريدي  
  
   

رنك سيف الدين كجكن 
في التربة الكجكنية 

  )م١٣١٣/ه ٧١٢(

  
نالحظ تشابه الرنكين 

، لكن بعد عام بشكل
التدقيق يتبين االختالف 

بحيث يكون بينهما 
الشطب األوسط في رنك 

أصغر من الشطبين  كجكن
، أما في العلوي والسفلي

الدين يكون  رنك عالء
. الشطب األوسط كبيراً

باإلضافة إلى اختالف 
  .شكل اإلطار الخارجي
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  رنك الكأس       

     
  

     
  
  
  
  

    
  
  
  

  

  
رنك ألجي بغا في التربة 

المتوفى عام (الجيبغائية 
  )م١٣٥٣/ ه٧٥٤

  
   

رنك تنكز في التربة 
/ ه ٧٣٠(الكوكبائية  

  ) .م١٣٢٩
  
  
  

رنك غُرلو العادلي في 
حكم ( التربة الغرلية 

/ ٦٩٥عام منذ دمشق 
حتى عام  –م ١٢٩٥
  .)م١٣١٩/ ه ٧١٩

  
  
  

رنك المدرسة الرشيدية 
  .في الميدان

  
لرنكين نالحظ تشابه ا

أيضاً من حيث الشكل 
لفان من ،  فكالهما يتأالعام

وحيدة في إطار كأس 
أن االختالف  إال. دائري

، يظهر في شكل الكأس
حيث نجد أن ساق الكأس 

ألجي بغا أطول في رنك 
، أما وذات انتفاخ أصغر

لكأس وحافتها تقعيرة ا
  .فتختلف بين الكأسين

هذا باإلضافة إلى أن رنك 
كز ذو كأس ذهبية على تن

  .خلفية حمراء
  

نالحظ أن رنك غرلو 
ع ن تتوضيتألف من حقلي

الكأس في السفلي األكبر 
، أما شكل الكأس منهما

فيختلف اختالفاً كلياً عن 
الرنكين السابقين سواء في 
شكل تقعر الكأس أو في 

  .شكل الساق
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ويتوضع الكأس في رنك  
المدرسة الرشيدية في 
الحقل األوسط من درع 
ثالثي الحقول ويختلف 

بحيث شكل قاعدة الكأس 
    . ةتكون عريضة وقصير
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  المراجعو المصادر قائمة

  المصادر العربية

، م.، د، تحقيق قسطنطين زريق تاريخ أبي الفدا: )ه٧٣٢ت (أبو الفداء -
   .ت .د
دار الكتاب  ،مختصر في أخبار البشرال: )اسماعيل بن علي(أبو الفداء -

  .ت.مجلد،د٢أجزاء في ٧ بيروت، اللبناني،
بين المماليك   العراك: )ه٨٨١ت () محمد بن محمود الحلبي(ابن آجا  -

الدوادار، تحقيق  األتراك مع رحلة األمير يشبك من مهدي والعثمانيين
  . ١٩٨٦، ، دار الفكر العربي، دمشق١محمد أحمد دهمان، ط

، كنز الدرر وجامع الغرر: )أبي بكر بن عبد اهللا(ابن أيبك الدواداري  -
  .١٩٧١، تحقيق ُأولرخ هارمان، القاهرة 

بدائع الزهور : )م١٥٢٣/ه ٩٣٠ت( ،)محمد بن أحمد(إياس الحنفي  ابن -

، الهيئة المصرية ٤، طأجزاء ٥،، تحقيق محمد المصطفىالدهور في وقائع
  .١٩٩٨، العامة للكتاب، القاهرة

ه ٨٧٤ت (، )جمال الدين أبي المحاسن يوسف(ي ابن تغري بردى األتابك -
يق محمد ، تحقأجزاء٥، افيالمستوفي بعد الوالمنهل الصافي و: )م١٤٧٠/

  .١٩٨٦، محمد أمين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة
،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردى األتابكي -

، دار الكتب العلمية، ١جزء، ط١٦تحقيق محمد حسين شمس الدين، 
  .١٩٩٢بيروت، 
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- ه ٨٥٢ت ) (مدشهاب الدين أحمد بن علي بن مح(ابن حجر العسقالني  -
، تحقيق محمد سيد جاد الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: )م١٤٤٨
  . ١٩٦٦، ، دار الكتب الحديثة ٢ط ج ،٣الحق،

، دار ، تحقيق خليل شحادةمقدمة ابن خلدون: )عبد الرحمن(ابن خلدون  -
  .١٩٨١الفكر، بيروت ،

، الظاهريةالدرة المضيئة في الدولة : )محمد بن محمد(ابن صصرى  -
  .١٩٦٣، برينر، جامعة كالفورنيا، بركلي. تحقيق وليم م

إعالم الورى بمن ولي نائباً من : )محمد الصالحي الدمشقي(بن طولون ا -

، تحقيق أحمد دهمان، المطبعة والجريدة األتراك بدمشق الشام الكبرى
افة، دمشق، ، وزارة الثقوعات مديرية إحياء التراث القديم، مطبالوسمية
١٩٦٤.  

محمد  شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن(ابن العماد الحنبلي  - 
، تحقيق من ذهب شذرات الذهب في أخبار: )١٠٨٩ت ) (الحنبلي الدمشقي

  .١٩٨٦، مجلدات، دار الفكر، دمشق ١٠عبد القادر األرناؤوط، 
: )ه٧٤٩ت ) (ن يحيىشهاب الدين أحمد ب(ابن فضل اهللا العمري  -
، دار ١، ط، تحقيق محمد حسين شمس الدينريف بالمصطلح الشريفالتع

  .١٩٨٨، الكتب العلمية، بيروت
. ، تحقيقمسالك اإلبصار في ممالك األمصار: ابن فضل اهللا العمري - 

، المركز اإلسالمي للبحوث، بيروت، ١مجلد، ط ٢٧دوروتيا كرافولسكي، 
١٩٨٦                                         .                            
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) األسدي الدمشقيتقي الدين أبي بكر بن أحمد (ابن قاضي شهبة  -
، ، تحقيق عدنان درويشتاريخ ابن قاضي شهبة: )م١٤٤٨-ه ٨٥١ت(

  .  ١٩٩٤، دمشق ، العلمي الفرنسي للدراسات العربيةالمعهد 
رشي اسماعيل بن عمر الق الحافظ عماد الدين أبي الفداء(ابن كثير  -

 ٢١ق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ، تحقي والنهاية البداية: )الدمشقي
  .١٩٩٧، ، دار عالم الكتب، الرياض١جزء، ط

، منادمة األطالل ومسامرة الخيال: )ه١٣٤٦ت ) (عبد القادر(بدران  -
  .١٩٨٥، ، بيروتمكتب اإلسالمي، ال٢زهير الشاويش، ط. إشراف 

) و الخير محمد بن عبد الرحمنين محمد أبالحافظ شمس الد(السخاوي  -
، جزء١٢،القرن التاسع في أعيانالضوء الالمع : )م١٤٩٦/ه ٩٠٢. ت(
  .١٩٨٨،نشورات دار مكتبة الحياة ، بيروتم
حسن : )ين عبد الرحمن بن محمد بن عثمانجالل الد(السيوطي  -

، دار ١المنصور، ط ، تحقيق  خليلمصر والقاهرة المحاضرة في أخبار
  .   ١٩٩٧، كتب العلمية، بيروتال
مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال : )عبد الباسط(العلموي  -

، مطبعة صالح الدين المنجد.، تحقيقوالحديث والمدارس دور القرآن
  .١٩٤٧، الترقي، دمشق

  .١٩٨٩، القاهرة، عقد الجمان في أخبار أهل الزمان: )بدر الدين(العيني  -
وصف دمشق في أيام الملك الظاهر : )زكريا ابن محمد(القزويني  -

، "منتخبات من التراث"ات سلسلة ، منشور١، ط، تحقيق أحمد أيبشبيبرس
  .١٩٨٣، دمشق
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، تحقيق صبح األعشى في صناعة اإلنشا) : أحمد ابن علي(القلقشندي  -
، ، بيروت، دار الكتب العلمية١ط ، جزء ١٤محمد حسين شمس الدين، 

١٩٨٧ .  
، تحقيق إحسان فوات الوفيات والذيل عليها: )محمد بن شاكر(لكتبي ا -

  .١٩٧٣، ، بيروت، دار صادرأجزاء ٥، عباس
السلوك لمعرفة دول : )١٤٤٢ -ه ٨٤٥ت ) (تقي الدين أحمد(المقريزي  -

ة لجنة التأليف و ، مطبع٢، ط، تحقيق محمد مصطفى زيادة ٢-١ج ،الملوك
يد عبد الفتاح ، تحقيق سع٤-٣، ج ١٩٧٢الترجمة والنشر، القاهرة ،

  .١٩٧٢- ١٩٧٠عاشور، 
مجلدات، ٥، المواعظ و اإلعتبار في ذكر الخطط و اآلثار: المقريزي -

  .٢٠٠٤،  ؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، متحقيق أيمن فؤاد السيد
، الدارس في تاريخ الدارس: )ه ٩٢٧ ت) (عبد القادر بن محمد(النعيمي  -
  . ١٩٩٠، الكتب العلمية، بيروت ، دار١، طج٢
 الحموي  الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا هابش(ياقوت الحموي  -

، تحقيق فريد عبد العزيز معجم البلدان): ه٦٢٦ت ) (الرومي البغدادي
   .، دار الكتب العلمية ، بيروتالجندي
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  :المراجع العربية 

، ١، ط وحضارة العرب واإلسالمتاريخ : أبو الذهب ، لينة صالح الدين  -
  .٢٠١٠، م.د

تاريخ  –سورية المسيحية  –سورية الشمالية : أثناسيو ، متري هاجي -

  .١٩٩٧، ، دمشق١ط،  وعمران وحضارة
، جامعة عين شمس، الرنوك اإلسالمية: أحمد ، أحمد عبد الرزاق -

  .٢٠٠١،القاهرة
ت المعمارية في المصطلحا: محمد محمد ؛ إبراهيم ، ليلى علي أمين ، -

  .١٩٩٠، دار النشر بالجامعة األمريكية بالقاهرة ، ١، ط المملوكية الوثائق
،  موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى اليوم: األنصاري ، ناصر  -
  .١٩٩١، ، دار الشروق، القاهرة٤ط
، دار الشرق، ١، طدمشق في عصر سالطين المماليك: أيبش ، أحمد -

  .٢٠٠٥، دمشق
، الدار األلقاب اإلسالمية في التاريخ و الوثائق و اآلثار: ، حسنالباشا  -

  .١٩٨٩، القاهرة ،الفنية للنشر
  ،الفنون اإلسالمية و الوظائف على اآلثار العربية: الباشا ، حسن - 
  .١٩٦٥،  ٣، جأجزاء، دار النهضة العربية القاهرة٥
، أجزاء٥، الميةموسوعة العمارة و اآلثار و الفنون اإلس: الباشا ، حسن -
  .١٩٩٩،،  مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة١ط
 تاريخ العراق القديم –مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة : باقر ، طه -
  . ١٩٥٥، ، شركة التجارة والطباعة، بغداد٢، ط١ق –
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، الطينعظمة وسحر الس – الفن المملوكي:  البهنسي ، صالح وآخرون -
  .٢٠٠٦، القاهرة ،نانيةالدار المصرية اللب

، دار الكتاب ١، طالجمالية اإلسالمية في الفن الحديث: بهنسي ، عفيف -
  .  ١٩٩٨، العربي، دمشق

  .١٩٨٦، ، دار طالس، دمشق١، ط الفن اإلسالمي: بهنسي ، عفيف -
، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، الفن والقومية: ي ، عفيفبهنس -

١٩٦٥.  
ديوان العمارة والنقوش  –قصور الحمراء : عبد المنعم الجمل ، محمد -

  . ٢٠٠٤، مكتبة االسكندرية، االسكندرية –العربية 
  .١٩٨١، ، دار الرائد العربي، بيروتفنون اإلسالم :حسن ، زكي محمد -
في عصر الناصر محمد  –تاريخ المماليك البحرية : حسن ، علي ابراهيم -

  .١٩٧٩، مصرية، القاهرة، مكتبة النهضة ال٢ط  -بوجه خاص
العصر العثماني و  -موسوعة الحضارة العربية: الحسين ، قصي -

  . ٢٠٠٤، ، دار البحار،  بيروت١ط  -المملوكي
، دار السويدي، أبو ٢، طتاريخ الفنون اإلسالمية: خضر محمود يوسف -

  .٢٠٠٣، ظبي
، مطبعة رياض، دراسات في اآلثار اإلسالمية: خماش ، نجدة -

  .١٩٨١،دمشق
- فرنسي-عربي(معجم المصطلحات العلمية والفنية: خياط ، يوسف -

  . ١٩٩٣، بيروت ،دار الجيل ،)التيني-انكليزي
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من القرن  –الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية : داود مايسة محمود -

، مكتبة النهضة ١، ط)م١٨-٧(األول وحتى أواخر القرن الثاني عشر 
  .١٩٩١، ، القاهرةالمصرية

، مكتبة ١، طالفنون العربية اإلسالمية في مصر: رزق ، عاصم محمود  -
  .٢٠٠٣، القاهرة ، مدبولي

، معجم مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية: رزق ، عاصم محمود -
  .٢٠٠٠، ، مكتبة مدبولي، القاهرة١ط
خصائصها وآثارها –العمارة العربية اإلسالمية : ، عبد القادر  الريحاوي -

  .١٩٩٩، ، دار البشائر، دمشق٢ط  - وريافي س
بوعات هيئة تدريب القوات ، مطقلعة دمشق :الريحاوي ، عبد القادر -

  .١٩٧٩، المسلحة،  وزارة الدفاع، دمشق
ات الهيئة العامة السورية ، منشورقلعة دمشق: ، عبد القادر الريحاوي -

  .٢٠٠٨، ، وزارة الثقافة، دمشقللكتاب
الحياة االجتماعية في بالد الشام في العصرين : زعرور ، ابراهيم  -

  .  ١٩٩٣، ، مطبعة الجمهورية، دمشقالمملوكي األيوبي و
  .١٩٦٦، مكتبة لبنان، بيروت، دمشق في عصر المماليك: زيادة ، نقوال -
، المطبعة الجديدة، مطبوعات جامعة تاريخ المماليك: زيتون، عادل -

  . ١٩٨١، دمشق، دمشق
ج، دار مكتبة الحياة، ٢، تاريخ التمدن اإلسالمي: زيدان ، جرجي -

  . ١٩٨٠بيروت، 
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، مؤسسة شباب تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي: السيد ، محمود -
  .١٩٩٧، الجامعة، االسكندرية

دار  –المماليك  –السالطين في المشرق العربي  :شبارو ، عصام محمد -
  .١٩٩٤،بيروت ،النهضة العربية

، المؤسسة ١، طفي نقد الفكر األسطوري والرمزي: يبشعبو ، أحمد د -
  .٢٠٠٦، الحديثة للكتاب، طرابلس

، ذوات األضرحة وعناصرها الجمالية مشيدات دمشق: قتيبةالشهابي ،  -
  .١٩٩٥،منشورات وزارة الثقافة، دمشق

، منشورات ١، طالنقوش الكتابية في أوابد دمشق: الشهابي ، قتيبة -
  .١٩٩٧ ،وزارة الثقافة، دمشق

، ، منشورات وزارة الثقافةزخارف العمارة اإلسالمية :الشهابي ، قتيبة -
  .١٩٦٦، دمشق

معجم دمشق التاريخي لألماكن واألحياء والمشيدات : الشهابي ، قتيبة -

ج، منشورات ٢، وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين ومواقعها
  . ١٩٩٩، دمشق، وزارة الثقافة

مالت التي كانت متداولة دراسة تاريخية للع( قود الشامن: الشهابي ، قتيبة -
  .٢٠٠٠،ارة الثقافة، دمشق، منشورات وز)في الشام

الفن والعمارة في العصر األموي والحضارات  :صالح ، جهاد كامل -

  .١٩٩٩ ،، الفن والرموز١، ج حضارة بالد الرافدين –المؤثرة 
األموي والحضارات الفن والعمارة في العصر : صالح ، جهاد كامل  -

  .١٩٩٩ج، ٢،، الفن والتقنيةحضارة بالد الرافدين –المؤثرة 
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 ،)عربي-انجليزي(معجم المصطلحات األثرية: دقي ، محمد كمالص -
  .١٩٨٨، الرياض ،جامعة الملك سعود

، مكتبة الجراكسةعصر دولة المماليك مصر في : طرخان ابراهيم علي -
  .١٩٦٠، ، القاهرةالنهضة المصرية

، ، دار النفائس١، طتاريخ العرب قبل اإلسالم :طقوش ، محمد سهيل -
  .٢٠٠٩، يروتب
، دار ن المماليكالمجتمع المصري في عصر سالطي: عاشور ، سعيد -

  .١٩٦٢القاهرة،  ،النهضة العربية
، دار مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك: عاشور ، سعيد -

  .١٩٧٢، النهضة العربية، بيروت
، "نظم الحكم و اإلدارة في عصر األيوبيين و المماليك: " شور ، سعيدعا -

المؤسسة العربية للدراسات  ،١وعة الحضارة العربية و اإلسالمية، طموس
  .١٩٨٧، والنشر، بيروت

، مطبعة الترقى، مشاهد دمشق األثرية: عبد الحق ، سليم عادل -
  . ١٩٥٠مطبوعات مديرية اآلثار العامة، دمشق، 

منشأة  ،العمارة والفنون في دولة اإلسالم: سعد زغلول: الحميد  عبد -
  . ١٩٨٦، االسكندرية المعارف،

الكتابات والزخارف على النقود والتحف : عبد العظيم ، محمد عبد الودود -

المعدنية في العصر المملوكي البحري في ضوء مجموعة متحف الفن 

فيصل للبحوث والدراسات ، مركز الملك ١ط  ،)دراسة مقارنة(، اإلسالمي
  .٢٠٠٩، اإلسالمية، طباعة الدار العربية للموسوعات، بيروت
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، منهج البحث في اآلثار اإلسالمية: عبد الفتاح ، حسام الدين إسماعيل -
  .٢٠٠٦،دار العلوم، جامعة عين شمس

، ١، طالمتحف الوطني بدمشق: العش ، محمد أبو الفرج ؛ و آخرون -
  .١٩٦٩شق ،، دمدار الحياةمطبعة 

دار المعارف  ،١، طالفن والحياة االجتماعية: ن محمدعطية ، محس -
  .١٩٩٤بمصر، 

، ، دار المعارف بمصر٢، طالفن وعالم الرمز: عطية ، محسن محمد  -
١٩٩٣.  

  .   ١٩٨٩، دار الطباع، دمشق، ١، طخطط دمشق: العلبي ، أكرم حسن -
 ،١، طو العثمانييندمشق بين عصري المماليك : العلبي ، أكرم حسن -

  .١٩٨٢، الشركة المتحدة للطباعة و النشر، دمشق
عية دراسة اجتما – تاريخ بالد الشام: علي ، أحمد اسماعيل علي -

  . ١٩٩٨، ٣م –اقتصادية فكرية وعسكرية 
  . ١٩٧١، مطابع دار القلم، بيروت، ٢، طخطط الشام: علي ، محمد كرد -
المديرية العامة لآلثار  ،مشققلعة د: وجورج دبورة عمران ، هزار -

  . ١٩٩٨، دمشقوالمتاحف، 
، منشورات تاريخ الحضارة القديمة في الوطن العربي: قابلو ، جباغ -

  .٢٠٠٤، جامعة دمشق
، االسكندرية، اآلثار القبطية والبيزنطية: قادوس ، عزت زكي حامد -

٢٠٠٢.  
  .  ٢٠٠٨، دار الحافظ ، الجامع األموي الكبير: القيم ، علي -
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رسائل في النقود العربية و اإلسالمية وعلم : الكرملي ، انستاس -

  .١٩٨٧،، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة٢، طالنميات
وطني  المحفوظ في المتحف الخزف دمشق اإلسالمي : المؤذن ، منى -

، كلية اآلداب )غير منشورة رسالة دبلوم( ١٨ -١٣من القرن  بدمشق
  .٢٠٠٧، ، بيروتامعة اللبنانيةالج، والعلوم اإلنسانية

، ٢، طنظم دولة سالطين المماليك ورسومهم في مصر: ماجد عبد المنعم -
  .١٩٧٩، مكتبة األنجلو المصرية

، ، دار الشروق، عماناريخأديان ومعتقدات ما قبل الت: الماجدي ، خزعل -
١٩٩٧.  

ة طب والسحر واألسطوردراسة في ال – بخور اآللهة :الماجدي ، خزعل -
  .١٩٩٨، منشورات األهلية، عمان، ١ط –والدين 

  .١٩٩٩، دار الشروق، الدين المصري: الماجدي ، خزعل - 
، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، متون سومر: الماجدي ، خزعل -

١٩٩٨.  
، دار الشروق، عمان، ١، طالمعتقدات األمورية: الماجدي ، خزعل -

٢٠٠٢ .  
  . ٢٠٠٠، ، دار الشروق، عمانآلراميةالمعتقدات ا: الماجدي ، خزعل -
، ، دار الشروق، عمان١، طالمعتقدات اإلغريقية: الماجدي ، خزعل -

٢٠٠٤.  
، دار ١ج ، ط٢، العمارة اإلسالمية على مر العصور: محمد سعاد ماهر  -

  .١٩٨٥، البيان العربي، جدة
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  . ١٩٧٧ ن،.د ،، جامعة القاهرةالفن القبطي: محمد سعاد ماهر -
العامة للكتاب،  ، الهيئة المصريةالفنون اإلسالمية: سعاد ماهر محمد -

  . ١٩٨٦، القاهرة
، تاريخه و خصائصه – الفن اإلسالمي :محمد عبد العزيز مرزوق ، -

  .١٩٦٥بغداد ،  ،مطبعة أسعد
الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر : مرزوق ، محمد عبد العزيز -

  . ١٩٧٤، القاهرة ،للكتابالهيئة المصرية العامة  ،العثماني
مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية : مصطفى ، ممدوح درويش -

  .١٩٩٩، االسكندرية – اليونان تاريخ – واليونانية
، أسوارها أبراجها أبوابها –دمشق القديمة : المنجد ، صالح الدين -

  .١٩٤٥، دمشق
  . ١٩٤٩، بيروتطبعة الكاثوليكية، ، المخطط دمشق :المنجد ، صالح الدين - 
نقودهم ، نقوشهم، مسكوكاتهم،  –مماليك مصر والشام : مهدي ، شفيق -

  . ٢٠٠٨، ، الدار العربية للموسوعات، بيروت١، سالطينهم، طألقابهم
الدالالت الرمزية والقيم الفنية لتيجان اآللهة في : نايل ، نهى محمود -

بية الفنية، جامعة ، كلية التر)ماجستير رسالة(النقوش المصرية القديمة 
  .٢٠٠٣حلوان، 

، المديرية سبل المياه في مدينة دمشق القديمة :رحمنالنعسان ، عبد ال -
نمية في وزارة الخارجية الفرنسية، المعهد العامة للتعاون الدولي والت

  .  ٢٠٠٨، ، دمشقالفرنسي للشرق األدنى
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، ورية، مطبعة الجمهالحياة العسكرية عند العرب: الهندي ، إحسان -
  .١٩٦٤، دمشق

مصر منذ ما قبل الفتح اإلسالمي وحتى نهاية العصر : يوسف نبيل علي -

  . ٢٠١٠، ، القاهرةالمملوكي
  .١٩٨٣، بيروت، معجم الفولكلور: يونس ، عبد الحميد  -

  المراجع المعربة

ة محمد حسين يونس، مكتبة ، ترجمآلهة المصريين: بدج ، واالس -
  . ١٩٩٨القاهرة،  مدبولي،

نبيه أمين فارس و  ، ترجمةتاريخ الشعوب اإلسالمية: بروكلمان ، كارل -
  .١٩٦٨، بيروت ، ، دار العلم للمالييين٥، طمنير بعلبكي

، جمة أحمد قدري، ترالديانة المصرية القديمة: تشرني ، ياروسالف -
  .  ١٩٩٦، القاهرة ، ، دار الشروق١ط
أحمد .، ترجمة ن في تاريخ شعوب العالماألديا: توكاريف ، سيرغي -

  .١٩٩٨، دمشق، للطباعة والنشر والتوزيع ، األهالي١فاضل، ط
أحمد  ، ترجمة وصف دمشق في القرن السابع عشر: دارفيو ، لوران -

  .١٩٨٢ق،، دمش، دار المأمون للتراث١أيبش، ط
، ترجمة زكي سوس، الهيئة المصرية آلهة مصر: ديماس ، فرانسوا -

  . ١٩٩٨، ة للكتابالعام
قاسم  ، ترجمةتطور وبنيان مدينة مشرقية إسالمية: زاك ، دوروتيه -

  . ٢٠٠٥، ، دمشق)ifpo(، المعهد الفرنسي للشرق األدنى ١طوير، ط
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، ، ترجمة أكرم حسن العلبياآلثار التاريخية في دمشق: سوفاجيه ، جان -
  . ١٩٩١دمشق ، ،، دار الطباع١ط
لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى  – لشامدمشق ا: سوفاجيه ، جان -

  .١٩٨٩،، دمشق١، طترجمة فؤاد أفرم البستاني –عهد االنتداب 
  . ١٩٩٢، دمشق -الحياة-األديان–الرموز في الفن : سيرنج ، فيليب -
 - شعائر ،تصوف وحضارة– معجم الرموز اإلسالمية: شبل ، مالك  -

  .٢٠٠٠ت، ، دار الجيل، بيروترجمة انطوان الهاشم
دار , ١، طبو علي ياسين ، ترجمة الطوطم والتابو: فرويد ، سيغموند -

  .١٩٨٣، ، الالذقيةالحوار
رجمة أحمد ، تالرمز واألسطورة في مصر القديمة: كالرك ، رندل -

  .١٩٨٨، القاهرة ، صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
ترجمة سهيل ، ملوكيمدن الشام في العصر الم: البيدوس ، ايرا مارفين -

  .١٩٨٥، دمشقزكار، دار حسان، 
اآلثار اإلسالمية في مدينة : لتسينجر ، كارل و واتسينجر، كارلو -

  . ١٩٨٤، دمشق ،ترجمة قاسم طوير ،دمشق
الثقافة بوزارة التربية ، ترجمة إدارة تاريخ العالم: هامرتن ، جون -

  .١٩٥٠، ٥المصرية، القاهرة، م ، مكتبة النهضةوالتعليم
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٣٣٠ 
 

  المجالت و الدوريات 

، "لرنوك على عصر السالطين المماليكا:" أحمد ، أحمد عبد الرزاق -
معية المصرية للدراسات التاريخية، ، الج٢١، مالمصرية المجلة التاريخية
  .١١٥ – ٦٧، الصفحات ١٩٧٤، ، القاهرةمطبعة الجبالوي

، "التحف اإلسالمية  والشارات على الرنوك: " البدر ، سليمان سعدون -
، الوطني، وزارة اإلعالم، متحف الكويت ٤، عالعربي مجلة المتحف

  .  ١١-٨، الصفحات ١٩٨٦، الكويت
، دارة الملك ٣،ع  مجلة الدارة" الرنوك اإلسالمية: "،مايسة محمود داوود -

  . ٤١ – ٢٦، الصفحات ١٩٨٢المملكة العربية السعودية ، عبد اهللا
مجلة الحوليات األثرية ، "المدرسة الجقمقية:" لقادرالريحاوي ، عبد ا -

 – ٦٩، الصفحات ١٩٦٠، وزارة الثقافة، دمشق،١٠، م العربية السورية
٨٦ .  
  مجلة الحوليات األثرية " جامع يلبغا في دمشق: "، عبد القادرالريحاوي -

 – ١٢٥، الصفحات ١٩٧٤زارة الثقافة، دمشق، ، و١٠، م العربية السورية
١٣٨.  
، مجلة الفيصل، "الرنك الفني القديم المتجدد" :عبد اهللا ، عبد الغني محمد -
  .١١٦ – ١٠٧، الصفحات ١٩٨٥ ،٩٤ع 
مية في الفخار غير المطلي من العهود العربية اإلسال: "العش ، أبو الفرج -

، ١٠، م الحوليات األثرية العربية السورية، "المتحف الوطني في دمشق
  .١٨٣ – ١٧٦، الصفحات ١٩٦٠، دمشق، وزارة الثقافة
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٣٣١ 
 

ينا والذهب في العصر الزجاج السوري المموه بالم: "العش ، أبو الفرج -
، ١٩٦٧، ،دمشق ١٧، ممجلة الحوليات األثرية السورية، "٢-الوسيط 

  . ٢٢- ٣الصفحات 
، ٤٠٠، عمجلة الرسالة، "ك في عصر المماليكالرنو: "مصطفى ، محمد -

  .٣٧١ – ٣٦٨، الصفحات ١٩٤١
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  فهرس األشكال

  الصفحة  رقم الشكل

  ٣٧  السواستيكا) :     ١(الشكل رقم 
  ٣٧  سواستيكا النساء العاريات) : ٢(الشكل رقم 
  ٣٨  سواستيكا الجداء حول شجرة ، ونصف السواستيكا) : ٣(الشكل رقم 
  ٣٨  المنداال والصليب) : ٤(الشكل رقم 
  ٣٨  رمز البرق) : ٥(الشكل رقم 
  ٣٨  صليب العصر النيوليتي) : ٦(الشكل رقم 
  ٣٨  رمز الفأس المزدوجة والمثلثان المتقابالن) : ٧(الشكل رقم 
  ٣٨  تليالت الغسول الثمانيةنجمة ) : ٨(الشكل رقم 
  ٤٤  قرص الشمس المجنَّح) : ٩(الشكل رقم 
  ٤٤  اإللهة عناة ورموزها) : ١٠(الشكل رقم 
  ٤٤  رمز الصاعقة المزدوجة) : ١١(الشكل رقم 
  ٤٤  )رمز اإلله حدد(رمز الطير ) : ١٢(الشكل رقم 
  ٤٥  رمز إله القمر) : ١٣(الشكل رقم 
  ٤٧  ) .وادجت(العين رمز ) : ١٤(الشكل رقم 
  ٤٧  رمز الكا) : ١٥(الشكلرقم 

  ٤٧  عمود جِد) : ١٦(الشكل رقم 
  ٤٧  )عنخ(مفتاح الحياة ) : ١٧(الشكل رقم 
  ٨٣  بعض األمثلة من رنوك النساء المملوكيات) : ١٨(الشكل رقم 
  ٩١  رنك السبع) : ١٩(الشكل رقم 
  ٩٩  رنك النسر) : ٢٠(الشكل رقم 
  ١٠١  رنك زهرة الزنبق ) :٢١(الشكل رقم 
  ١٠٢  رنك الوريدة) : ٢٢(الشكل رقم 
  ١٠٨  رنك الكأس) : ٢٣(الشكل رقم 
  ١١١  رنك البقجة) : ٢٤(الشكل رقم 
  ١١٢  رنك السيف) : ٢٥(الشكل رقم 
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٣٣٤ 
 

  ١١٣  نماذج متعددة لرنك الدواة) : ٢٦(الشكل رقم 
  ١١٧  رنك عصوا البولو) : ٢٧(الشكل رقم 
  ١١٨  رنك البريدي) : ٢٨(الشكل رقم 
  ١٢١  رنك البوق والعلم) : ٢٩(الشكل رقم 
  ١٢٥  نماذج من الرنوك البسيطة) : ٣٠(الشكل رقم 
  ١٢٦  نماذج من الرنوك المركبة) : ٣١(الشكل رقم 
  ١٢٧  الطرز الستة للرنوك المركَّبة) : ٣٢(الشكل رقم 
  ١٢٩  رنوك الظاهرية برقوق المركَّبة) : ٣٣(الشكل رقم 
  ١٢٩  رنوك المؤيدية شيخ المركَّبة) : ٣٤(الشكل رقم 
  ١٢٩  رنوك األشرفية قايتباي) : ٣٥(الشكل رقم 
  ١٣٨  رنك الهالل) : ٣٦(الشكل رقم 
  ١٣٩  رنك الصليب) : ٣٧(الشكل رقم 
  ١٤٠  رنك الهدف) : ٣٨(الشكل رقم 
  ١٤١  التمغات المملوكية) : ٣٩(الشكل رقم 
  ١٥٦  تخطيطي لرنك تنبك الحسنيرسم ) : ٤٠(شكل رقم 
  ١٦١  رسم تخطيطي لرنك غُرلو العادلي) : ٤١(شكل رقم 
  ١٧١  )شعار البريدي(رسم تخطيطي لرنك كجكن ) : ٤٢(شكل رقم 
  ١٧٨  رسم تخطيطي لرنك ُألجيبغا) : ٤٣(شكل رقم 
  ١٨٣  رسم تخطيطي لرنك يونس الدوادار) : ٤٤(شكل رقم 
  ١٨٥  لرنك السبع رسم تخطيطي) : ٤٥(شكل رقم 
  ١٩٠  رسم تخطيطي لرنك الدواة) : ٤٦(شكل رقم 
  ١٩٥  رسم تخطيطي لرنك جقمق) : ٤٧(شكل رقم 

  ٢٠٠  الرنك الغامض في المدرسة السيبائية) :  ٤٨(الشكل رقم 
  ٢٠٤  رسم تخطيطي لرنك الكأس في المدرسة الرشيدية) : ٤٩(شكل رقم 
  ٢٠٥  المدرسة القنشليةرسم تخطيطي لرنك ) ٥٠(شكل رقم 
  ٢١٣  رسم تخطيطي لرنك البريدي) : ٥١(شكل رقم 
  ٢١٦  رسم تخطيطي لرنك نوروز الحافظي) : ٥٢(شكل رقم 
  ٢١٩  رسم تخطيطي لرنك شيخ الخاصكي) : ٥٣(شكل رقم 
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٣٣٥ 
 

  

  

  

  ٢٢١  رسم تخطيطي لرنك المؤيد شيخ الكتابي) : ٥٤(شكل رقم 
قايتباي الكتابي على المئذنة رسم تخطيطي لرنك ) : ٥٥(شكل رقم 

  الغربية للجامع األموي
٢٢٣  

رسم تخطيطي لرنك الناصر محمد بن قايتباي ) : ٥٦(شكل رقم 
  الكتابي

٢٢٩  

  ٢٣١  )١٠(رسم تخطيطي لرنك السبع على البرج ) : ٥٧(شكل رقم 
  ٢٣٣  رسم تخطيطي لرنك الغوري) : ٥٨(شكل رقم 
  ٢٤٧  جاني بكرسم تخطيطي لرنك ) : ٥٩(شكل رقم 
  ٢٥٠  رسم تخطيطي لرنك خاير بك) : ٦٠(شكل رقم 
  ٢٦٧  رسم تخطيطي لرنك بايزيد) : ٦١(شكل رقم 
  ٢٨٤  رسم تخطيطي لنقوش درهم بيبرس) : ٦٢(شكل رقم 
  ٢٨٥  رسم تخطيطي لرنك بركة خان) : ٦٣(شكل رقم 
  ٢٨٦  رسم تخطيطي لرنك السبع على العملة المملوكية) : ٦٤(شكل رقم 
  ٢٨٧  رسم تخططي لرنك النسر على العملة المملوكية) : ٦٥(شكل رقم 
رسم تخطيطي لرنك زهرة الزنبق على العملة ) : ٦٦(شكل رقم 
  المملوكية

٢٨٩  

  ٢٩١  رسم تخطيطي لرنك الوريدة على العملة المملوكية) : ٦٧(شكل رقم 
  ٢٩٢  رسم تخطيطي لرنك الكأس على فلس العادل كتبغا) : ٦٨(شكل رقم 
  ٢٩٣  رسم تخطيطي لرنك الكأس على النقود المملوكية) : ٦٩(شكل رقم 
رسم تخطيطي لرنك الشطب على فلس نحاسي باسم ) : ٧٠(شكل رقم 

  الجين
٢٩٤  

  ٢٩٥  رسم تخطيطي لرنك الشطرنج على فلس قايتباي) : ٧١(شكل رقم 
  ٢٩٧  رسم تخطيطي لرنوك مركبة على العملة المملوكية) : ٧٢(شكل رقم 
رسم تخطيطي لرنك الناصر محمد الكتابي على ) : ٧٣(شكل رقم 

  الفلس النحاسي
٣٠٠  
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  فهرس الصور
  الصفحة  الصورة

  ١٥٢  جامع التينبية) : ١(صورة رقم 
الحشوة الهندسية المربعة وفي مركزها رنك تنبك ) : ٢(صورة رقم 

  الحسني من القاشاني األزرق
١٥٦  

الحسني المحفور في الحجر ضمن الشريط رنك تنبك ) : ٣(صورة رقم 
  الكتابي

١٥٦  

رنك قانصوه الغوري الكتابي على واجهة مسجد ابن ) : ٤(صورة رقم 
  هشام

  الرئيسية 

١٥٧  

رنك قانصوه الغوري الكتابي في مسجد ابن هشام ) : ٥(صورة رقم 
١٩٩  

١٥٨  
  

  ١٦٠  بوابة تربة غُرلو) : ٦(صورة رقم 
  ١٦٣  األمير غُرلو التوأمرنكا ) : ٧(صورة رقم 
  ١٦٣  شمعدان كتبغا العادلي ورنك الكأس) : ٨(صورة رقم 
  ١٦٤  تربة بهادر آص من الخارج) : ٩(صورة رقم 
النصوص الكتابية الثالثة الموجودة في تربة بهادر ) : ١٠(صورة رقم 

  آص تُحيط بها الوريدات السداسية البتالت
١٦٧  

على أحد القبور في ) أو الخنجر(رنك السيف ) : ١١(صورة رقم 
  ضريح  بهادرآص   

١٦٧  

سلطانية نحاسية لبهادر آص يظهر عليها رنك ) : ١٢(صورة رقم 
  الكأس مع السيفين

١٦٨  

  ١٦٩  التربة الكجكنية) : ١٣(صورة رقم 
  ١٧١  )رنك البريدي(الرنك التوأم ) : ١٤(صورة رقم 
  ١٧١  النقش الكتابي المحصور بين الرنكين التوأمين ) :١٥(صورة رقم 
  ١٧٢  التربة الكوكبائية) : ١٦(صورة رقم 
  ١٧٥  رنك الكأس في التربة الكوكبائية) : ١٧(صورة رقم 
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٣٣٧ 
 

  ١٧٥  رنك الكأس في جامع تنكز) : ١٨(صورة رقم 
رنك تنكز على مشكاة في المتحف اإلسالمي ) : ١٩(صورة رقم 

  بالقدس
١٧٥  

  ١٧٦  التربة الجيبغائية) : ٢٠(قم صورة ر
  ١٧٨  رنك الكأس الخاص باألمير ُألجيبغا) : ٢١(صورة رقم 
  ١٨٠  بوابة خانقاه اليونسية الشرقية) : ٢٢(صورة رقم 
  ١٨٣  رنك يونس الدوادار ضمن الشريط الكتابي) : ٢٣(صورة رقم 
  ١٨٤  بوابة التربة القلندرية) : ٢٤(صورة رقم 
  ١٨٥  رنك السبع في الزاوية القلندرية ) :٢٥(صورة رقم 
واجهة التربة اإلخنائية التي تتضمن الرنك ضمن  ) : ٢٦(صورة رقم 

  الشريط الحجري األسود
١٨٧  

  ١٩٠  رنك الدواة في اإلخنائية) : ٢٧(صورة رقم 
رنك الدواة على اللوح الحجري الذي وجِد في حي ) : ٢٨(صورة رقم 
  الكلّاسة     

١٩٠  

  ١٨١  بوابة المدرسة الجقمقية) : ٢٩(رقم صورة 
رنك جقمق ضمن الحلية الحجرية المزررة على ) : ٣٠(صورة رقم 

  واجهة المدرسة الجقمقية الشرقية
١٩٥  

  ١٩٦  المدرسة السيبائية) : ٣١(صورة رقم 
مدخل المدرسة السيبائية بمقرنصاته التي تحوي ): ٣٢(صورة رقم 

  الرنوك الثالثة   
١٩٩  

رنك سيباي على الصحن النحاسي المحفوظ في ) : ٣٣(صورة رقم 
  متحف اآلثار اإلسالمية بالقدس

٢٠٠  

  ٢٠١  مدخل المدرسة الرشيدية) : ٣٤(صورة رقم 
رنك الكأس ضمن الحشوة الهندسية المربعة في ) : ٣٥(صورة رقم 

  بوابة المدرسة الرشيدية
٢٠٤  

  ٢٠٤  شقتمر الماردينيرنك الكأس على شمعدان أل) : ٣٦(صورة رقم 
  ٢٠٥  الرنك الغامض في مدخل المدرسة القنشلية) : ٣٧(صورة رقم 
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٣٣٨ 
 

مدخل حمام السلطان بمقرنصاته ورنك قايتباي ) : ٣٨(صورة رقم 
  الكتابي

٢٠٧  

  ٢١٠  رنك قايتباي الكتابي في حمام السلطان) : ٣٩(صورة رقم 
شمعدان من النحاس األصفر في متحف الفن ) : ٤٠(صورة رقم 

  اإلسالمي يتضمن رنك قايتباي الكتابي  
٢١٠  

  ٢١١  سبيل البريدي وعلى جانبيه رنك البريدي) : ٤١(صورة رقم 
  ٢١٣  رنك البريدي في سبيل البريدي) : ٤٢(صورة رقم 
  ٢١٦  ويرنك نوروز الحافظي على باب الجامع األم) : ٤٣(صورة رقم 
  ٢١٩  باب الجامع األموي الشرقي ورنك شيخ الخاصكي) : ٤٤(صورة رقم 
رنك المؤيد شيخ الكتابي على باب الجامع األموي ) : ٤٥(صورة رقم 

  الشرقي
٢٢١  

رنك قايتباي الكتابي على المئذنة الغربية في الجامع ) : ٤٦(صورة رقم 
  األموي

٢٢٣  

بالكتابة التأسيسية على  سبعا بيبرس يحيطان) : ٤٧(صورة رقم 
  )٢-١البدنة (الواجهة الشرقية 

٢٢٥  

  ٢٢٥  )١،٢البدنة(الكتابة التأسيسية على الواجهة الشرقية ): ٤٨(رقم  صورة
سبع بيبرس على واجهة البرج الشمالي الشرقي ) : ٤٩(صورة رقم 

  )١برج(
٢٢٥  

رنك نوروز الحافظي المركب على باب القلعة ) : ٥٠(صورة رقم 
  الشمالي ضمن الشريط الكتابي

٢٢٧  

  ٢٢٧  رنك نوروز على باب القلعة الشمالي) : ٥١(صورة رقم 
رنك الناصر محمد بن قايتباي الكتابي على برج ) : ٥٢(صورة رقم 

  )٥برج(الزاوية الجنوبية الشرقية 
٢٢٩  

رنك قانصوه الغوري الكتابي ضمن الشريط الكتابي ) : ٥٣(صورة رقم 
بسبعي بيبرس وبرنك نوروز من األسفل على الواجهة األوسط محاط 
  )   ١٠(الشمالية للبرج 

٢٣١  

  ٢٣٣  )١(رنك قانصوه الغوري الكتابي على البرج ) : ٥٤(صورة رقم 
  ٢٣٣  )١(رنك قانصوه الغوري الثاني على البرج ) : ٥٥(صورة رقم 
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٣٣٩ 
 

اللوح الحجري الذي يحمل رنكا السبع يحيطان ) : ٥٦(صورة رقم 
  بالدرع المدبب في المتحف الوطني بدمشق   

٢٣٦  

رنكا السبع وزهرة الزنبق على حجر في المتحف ):٥٧(صورة رقم 
  الوطني بدمشق      

٢٣٧  

كرسي عشاء باسم السلطان الناصر محمد بن ) : ٥٨(صورة رقم 
  نوك الكتابية للسلطان في عدة خراطيش    قالوون وهو يحمل الر

٢٤٢  

طست صنع لطبطق عليه رنك الكأس في درع ) : ٥٩(صورة رقم 
  )     درع ١٢(دائري مقسم إلى ثالثة أقسام 

٢٤٢  

مرش ماء ورد من النحاس المكفت بالذهب والفضة ) : ٦٠(صورة رقم 
  للسلطان حسن يتضمن الرنك الكتابي له   

٢٤٣  

شمعدان من النحاس األصفر في المتحف الوطني ) : ٦١(صورة رقم 
  )   غير معروض)(١٥٥١/ ع (رقم بدمشق 

٢٤٦  

  ٢٤٧  )    ١٥٥١/ ع(رنك جاني بك على الشمعدان ) : ٦٢(صورة رقم 
قصعة من النحاس األصفر في المتحف الوطني ) : ٦٣(صورة رقم 

  )  ١٥٨٦/ ع (رقم  بدمشق
٢٤٩  

  ٢٥٠  )  ١٥٨٦/ ع(رنك خاير بك على القصعة ) : ٦٤(صورة رقم 
زبدية من النحاص األصفر في المتحف الوطني ) : ٦٥(صورة رقم 

  )    غير معروضة) (١٣١٠٩/ ع (رقم بدمشق 
٢٥١  

  ٢٥١  )  ١٣١٠٩/ ع(رنك قايتباي الكتابي على الزبدية ) :٦٦(صورة رقم 
  ٢٥١  )١٣١٠٩/ ع(على الزبدية رنك قايتباي المركب ) : ٦٧(صورة رقم 
ملعقة من النحاس في المتحف الوطني بدمشق رقم ) : ٦٨(صورة رقم 

  )         ١٧١٧/ع (
٢٥٣  

مزهرية من النحاس المكفت بالذهب والفضة في ) : ٦٩(صورة رقم 
  متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة عليها رنك طقزتمر    

٢٥٤  

/ ع(مطرة فخارية في المتحف الوطني بدمشق رقم ) : ٧٠(صورة رقم 
١٤١٥   (  

٢٥٩  

مطرة فخارية في المتحف الوطني بدمشق رقم ) :  ٧١(صورة رقم 
  )     ٧٥٢/ع(

٢٦٠  
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مطرة فخارية في المتحف الوطني بدمشق رقم ) : ٧٢(صورة رقم 
  )    ١٥٥٧/ع(

٢٦٢  

ف الوطني بدمشق رقم مطرة فخارية في المتح) : ٧٣(صورة رقم 
  )    ٩٧٧١/ع(

٢٦٤  

  ٢٦٥  رنك السيف على مشكاة باسم طغيدمر السلحدار  ) : ٧٤(صورة رقم 
بالطة خزفية في المتحف الوطني بدمشق رقم ) : ٧٥(صورة رقم 

  )١٤٦٨/ع(
٢٦٦  

  ٢٦٧  القاعدة النحاسية التي تحمل رنك بايزيد المركب  ) : ٧٦(صورة رقم 
  ٢٦٨  الرنك المركب الموجود في متحف فكتوريا والبرت) : ٧٧(صورة رقم 
  ٢٦٨  كسر فخارية في المتحف الوطني بدمشق  ) : ٧٨(صورة رقم 
  ٢٧٢  رشاشة عطر تحمل رنك السبع والخطوط المائلة) : ٧٩(صورة رقم 
  ٢٧٣  مقلمة باسم أبو الفداء عليها رنك الخطوط المائلة) : ٨٠(صورة رقم 
  ٢٧٣  الخطوط المائلة في جامع أبي الفداء بحماةرنك ) : ٨١(صورة رقم 

آنية من الزجاج المموه تحمل رنك الوريدة ) : ٨٢(صورة رقم 
  الخماسية

٢٧٤  

  ٢٧٥  رنك الوريدة الخماسية على صندوق نحاسي) : ٨٣(صورة رقم 
  ٢٧٦  مشكاة من الزجاج تحمل رنك عصا البولو) : ٨٤(صورة رقم 
  ٢٧٧  ولو على صينية نحاسية باسم ألملكرنك عصا الب) : ٨٥(صورة رقم 
  ٢٧٨  مشكاة زجاجية تحمل رنك السلطان حسن الكتابي) : ٨٦(صورة رقم 
الرنك الكتابي للسلطان الناصر محمد بن قالوون ) : ٨٧(صورة رقم 

  على طست نحاسي
٢٧٩  

  ٢٨٣  رنك السبع على درهم باسم السلطان بيبرس) : ٨٨(صورة رقم 
  ٢٨٤  نصف درهم فضي باسم بركة خان) : ٨٩(صورة رقم 
  ٢٨٥  رنوك مملوكية تحمل رنك السبع) : ٩٠(صورة رقم 
  ٢٨٧  نقود مملوكية تحمل رنك النسر) : ٩١(صورة رقم 
فوق البقجة على مبخرة باسم بهادر  رنك النسر): ٩٢(صورة رقم 

  الحموي
٢٨٨  

  ٢٨٨  رنك النسر على مخطوط باسم الناصر محمد) : ٩٣(صورة رقم 
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٣٤١ 
 

  ٢٨٩  رنك زهرة الزنبق على النقود المملوكية) : ٩٤(صورة رقم 
  ٢٩٠  نقود مملوكية تحمل رنك الوريدة) : ٩٥(صورة رقم 
  ٢٩٢  فلس للعادل كتبغا عليه رنك الكأس  ) : ٩٦(صورة رقم 
  ٢٩٣  رنك الكأس على النقود المملوكية  ) : ٩٧(صورة رقم 
  ٢٩٤  رنك البقجة على العملة المملوكية  ) : ٩٨(صورة رقم 
  ٢٩٥  رنك الهالل على العملة المملوكية  ) : ٩٩(صورة رقم 
  ٢٩٥  رنك الشطرنج على فلس لألشرف قايتباي) : ١٠٠(صورة رقم 
  ٢٩٧  الرنوك المركبة على العملة المملوكية) : ١٠١(صورة رقم 

الرنك الكتابي المختصر  فلس نحاسي يحمل) : ١٠٢(صورة رقم 
  للناصر محمد

٢٩٩  

  ٣٠٠  الرنك الكتابي على العملة المملوكية) : ١٠٣(صورة رقم 
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  فهرس المصطلحات األثرية

لق على مداميك األلوان تسمية تُط :)Ablaq, Motley,Pied(أبلق  -
سود ، وهي الصفوف الحجرية األفقية التي تتناوب فيها األلوان كاألالمتناوبة

، أو رابي، أو األحمر والتواألبيض، أو األحمر واألبيض، أو األسود األصفر
  .البني والترابي ونحوها 

ى لمطوق والبارز في أعلهو اإلطار الخارجي ا: )Frieze(إفريز  -
  .، ويعرف  مثل اإلفريز المورق في خانقاه اليونسية الجدار

هو عبارة عن وحدة معمارية مربعة أو مستطيلة ذات : )Iwan(إيوان  -
ها ثالثة جدران من ثالث جهات سقف مقبى غالباً ومسطّح أحياناً تُحيط ب

  .، أما الجهة الرابعة فهي مفتوحة بعقد أياً كان نوعه فقط
، نه إلى داخل البناء أو المشيدةهو المدخل الذي يولج م: )Door(باب  -

ف في ، ويعرع واحد أو مصراعين، وربما أكثرويتألف عادة من مصرا
  .بعض األحيان على ألسنة الناس خطأ باسم بوابة 

اسم يطلق عادة على أبواب المشيدات الهامة : )Gate, Portal(بوابة  -
وتشتمل هذه . ، وفخامة زخارفها واتساع رقعتها التي تتميز بضخامة بنائها

 التسمية أيضاً ما حول الباب من عقود مقرنصة وعناصر زخرفية متعددة
  .تؤلف ما نُطلق عليه اسم البوابة

        مة فارسية من مقطعين كل: )Marstan, Lunatic asylum(بيمارستان  -
عصر في الكانت البيمارستانات .مستشفى = ، ستان مريض= بيما 

، وفي الوقت نفسه مكاناً لتدريس اإلسالمي مخصصة لعالج المرضى
  .الطب 
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تفريغ الخشب لتشكيل لوحات كتابية أو مناظر ) : Piercing(تخريم  -
  .طبيعية أو طيور أو حيوانات وما شابه

  .إضافة الذهب إلى مادة أخرى  :)Gilding( تذهيب -
دمة في الخزف أو الزجاج أو إحدى الطرق المستخ: )Marbling( ترخيم -

  . .في غيرهما لتقليد الرخام بتجزيعاته المثيرة للطبيعة 
تداخل الخطوط : )Enlacement , Netting , Interlacing( تشبيك -

من الصعوبة بمكان التمييز بين أول  صبحالهندسية أو المتعرجة بحيث ي
  .الخط ومساره ونهايته 

، مادتين مختلفتين بهدف الزخرفةين الجمع ب: )Jaggling(تعشيق  -
  . كتعشيق الزجاج في الجص أو الخشب 

تغطية معدن بمعدن آخر ): Marquetry, Damascening( تكفيت  -
  .، مثل تلبيس الفضة  بالذهب أو النحاس بالفضة أثمن منه

  .تسمية مرادفة للتكفيت ) : Incrustation(تلبيس  -
  .لتطعيم تسمية مرادفة ل) : Inlaying(زيل تن -
  .أوراق الشجر و النباتاتمستقاة من أشكال  زخارف) : Foliate(توريق  -
، أو ة مؤطّرة ، أو هيكل زخرفي مفرغمساحة تزييني ):Panel(حشوة  -

، ص أو الخشب أو المعدن أو ما شابهلوح مؤطر من الحجر أو الج
ة يختلف منقوش بالزخارف النباتية أو الهندسية أو الكتابية أو الحيواني

  .مستديرشكلها بين المربع المستطيل أو المستدير او نصف ال
م كواسطة عنصر معماري سبيه بالمحراب يستخد: ركنية )Groin(حنية  -

  .انتقال في أركان القباب
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ين المدن كلمة فارسية تعني فنادق التجار ب: )Khan(خانات ج خان  -
، المسافرين وقوافل التجارإلقامة  ، وهي مخصصةوتُسمى الوكاالت أيضاً

وكانت ذات مداخل ضخمة وصحن تُربط فيه الدواب ، واألدوار العليا 
  .للسكن

 ، ويسكنسية معناها دار العبادة والتصوفكلمة فار: )Khanqah( خانقاه -
  .بها الصوفية في المدن اإلسالمية

، وهي \مكان = ، كاه مدخل= در : كلمة فارسية من مقطعين: دركاه -
  .ة المدخل خلف البابصال

  . مصطبة : دكّة   -
الممر الداخلي الذي يفضي من الدركاه الى : )Corridor(ممر  –دهليز  -

  .الصحن أو من الردهة التي تلي المدخل الرئيسي إلى داخل المبنى 
ية دينية حصن على الحدود يتلقى فيه المدفعون عن البالد ترب: رباط -

  .بجانب التربية العسكرية
، أو هي الجزء الواصل ه القبةهي القسم الذي ترتكز علي: ) Drum(رقبة  -

  .بينها وبين سطح المبني
، أو عارضة من الحجر تمتد كالجسر لوح حجري أفقي): Lintel(ساكف  -

  .أعلى الباب أو النافذة أو الفتحةفي 
  .خال من النقوش أو الكتابة : ساكف أملس -
صل لتشكيل معماري دفاعي لرماة السهام باأل أقيمت ):Merlon(شُرافة  -

ن و األبراج و القصور و من فوق األسوار و جدران القالع و الحصو
سطحها وغير ذلك من المميزات الهامة و أصبحت هذه الشرافات في أ



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣٤٥ 
 

، ومنها الشرافات المورقة فوق د المملوكي على شكل أوراق نباتيةالعه
  .المدرسة الجقمقية في حي الكالسة جدار

عنصر تزييني يتألف من صف واحد من الحجارة على : )Band(شريط  -
ابات ، ويمتد عبر جدران البوشريط أفقي أو مدماك مطوق وشكل نطاق أ

شريط مزرر أو : وواجهات المشيدات التاريخية، ويزخرف على شكلين
  .شريط كتابي

مساحة مكشوفة أو مغطاة تتصل من الناحية الجنوبية : )Court(صحن  -
 .برواق القبلة،  ومن النواحي الثالث الباقية باألروقة الثالث األخرى 

عنصر زخرفي يشبه القوقعة أو المحارة البحرية يعلو : )Shell(صدفة  -
  .البوابات بدمشق بدالً عن الطاسة المحراب أو مقرنصات

لى المحراب الغائر منه أو هي ربع الكرة في أع:)Calotte( الطاسة -
إما ملساء أو مزخرفة بالنقش أو الطالء أو الرصف  وهي، المسطح

  .الرخامي الملون 
  .ة وغرفة أو غرفتين مع دورية مياهمسكن يتكون من قاع: )طباق(طبقة  -
ماش ثم على الخشب ، وجِد أوالً على القنص كتابي بشكل إطار: طراز -

، ويشتمل على اسم صاحب المبنى وتاريخ اإلنشاء والمعدن والحجر
  .حيان مذهباًفي بعض األ ويكون

المكون من اسم وألقاب  كلمة تركية تعني الختم: )Tughra(طُغْراء  -
  .السلطان
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؛ المينا كلمة فارسية لكلمة الدهانكلمة : )Enamel War(طالء بالمينا  -
وهي وضع طبقة من التزجيج على الجدار الخارجي لإلناء ثم يوضع في 

  .ج ثم يوضع في النار مرة أخرىا تزجيالفرن ويغطى بطبقة أخرى فوقه
 ر معماري مقوس أو منحنٍ وله أشكال عديدة عنص: )Arch= Arc(عقد  -

  .يعتمد على نقطتي ارتكاز
أو الوسائد قوسه مرصوفة بنسق من الحجارة كالكتب : عقد وسائدي -

  .المتراصة بجانب بعضها
اب و مهمته تخفيف الوزن أو الحمل عن سواكف األبو: عقد عاتق -

  .النوافذ
زف الملون المطلي بالزجاج عنصر زخرفي من الخ: )Faience(قاشاني  -

  .لواح اآلجر المكسو بطبقة رقيقة من الغضار الطيني الملونأو من أ
نصف الكرة التي تعلو المشيدة أو بمعنى أدق هي البناء : )Dome(قبة  -

أشكال  ، و هي علىدب من الخارج و المقعر من الداخلالدائري المح
مدببة و كالقباب المضلعة والبصلية و الهرمية والمخروطية و ال

  .المتجاوزة و ذات القبيبة
  .، وقد يعلوه مساكن به عدة أسواق وله مداخل متقابلة مبنى: قيسارية -
، وهي كلمة تُطلق حنية في حائط القبلة: )Niche-Mihrab( محراب -

  .ثل له على محراب الصالة وأحياناً على أي شكل مما
عنصر زخرفي عربي ينفذ من : )Interlocked , Muzarrar(مزرّر  -

ها البعض بتناوب متعاكس في حجارة مقصقصة األطراف تدكك ببعض
  .الشكل
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أو محراب تُخصص عادة لوضع  كوة غير نافذة: )Niche(مشكاة  -
  .على القنديل أو المصباح الزجاجي ، وهي تُطلق خطأ مصباح

ظهر . يخصص لألولياء أو أقارب الرسول مدفن: )Shrine( مشهد -
   .بمصر في العصر الفاطمي 

حلية معمارية تتألف من : )Stalactite , Muqarnas(مقرنص  -
مجموعة من المحاريب والحنايا الصغيرة المتراكبة والمترابطة بصفوف 
و أنساق مدروسة التوزيع والتجميع و التراص بحيث تشبه أقراص الشهد 

  .ا النحل أو خالي
أقدمها . خشب يحاط به المكان خلف المحرابحاجز من ال: مقصورة  -

  .ول من القرن الحادي عشر الميالديموجود في القيروان من النصف األ
  .مصطبة على جانبي المدخل في المساجد : مكسلة -
لحفظ البضائع ، وجار القادمين من البالد المجاورةمبنى إلقامة الت: وكالة -

  .بهم  الخاصة
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٣٤٨ 
 

  جدول بأسماء سالطين المماليك

  )م ١٣٨١ -١٢٥٠/  ه٧٨٣-٦٤٨(سالطين دولة المماليك البحرية 

      شجر الدر

  م ١٢٥٧- ١٢٥٠  ه٦٥٥ -  ٦٤٨  المعز أيبك التركماني - ١

  ١٢٥٩  - ١٢٥٧  ه٦٥٧ -  ٦٥٥  المنصور نور الدين علي - ٢
  م١٢٦٠ - ١٢٥٩  ه٦٥٨ -  ٦٥٧  المظفر سيف الدين قطز - ٣
الظاهر ركن الدين بيبرس -٤

  البندقداري
  م١٢٧٧ - ١٢٦٠  ه٦٧٦ -  ٦٥٨

  م ١٢٧٩ -١٢٧٧  ه٦٧٨ -  ٦٧٦  السعيد ناصر الدين بركة خان-٥

  م١٢٧٩  ه٦٧٨  العادل بدر الدين سالمش-٦
  م١٢٩٠ – ١٢٧٩  ه٦٨٩ - ٦٧٨  المنصور سيف الدين قالوون-٧

  م١٢٩٣ – ١٢٩٠  ه٦٩٣ -  ٦٨٩  األشرف صالح الدين خليل-٨
  م١٢٩٤ – ١٢٩٣  ه٦٩٤ - ٦٩٣  الناصر ناصر الدين محمد-٩

  م١٢٩٦ – ١٢٩٤  ه٦٩٦- ٦٩٤  العادل زين الدين كتبغا-١٠

  م١٢٩٩ -١٢٩٧  ه٦٩٨- ٦٩٦  المنصور حسام الدين الجين-١١

  م١٣٠٨ -١٢٩٩  ه٧٠٨ - ٦٩٨  )٢(الناصر ناصر الدين محمد   -

المظفر ركن الدين بيبرس -١٢
  الجاشنكير

  م١٣١٠- ١٣٠٩  ه٧٠٩-  ٧٠٨

  م١٣٤١ – ١٣١٠  ه٧٤١ - ٧٠٩  )٣(الناصر ناصر الدين محمد -١٣

  م١٣٤١  ه ٧٤١  المنصور سيف الدين أبو بكر-١٤

  م١٣٤٢  ه٧٤٢  األشرف عالء الدين كجك-١٥
  م ١٣٤٢  ه٧٤٣ -  ٧٤٢  الناصر شهاب الدين أحمد- ١٦
  م١٣٤٥ – ١٣٤٢  ه٧٤٦ -  ٧٤٣  الناصر عماد الدين إسماعيل-١٧
  م١٣٤٦ – ١٣٤٥  ه٧٤٧ -  ٧٤٦  الدين شعبان الكامل سيف-١٨
  م١٣٤٧ – ١٣٤٦  ه٧٤٨ -  ٧٤٧  المظفر سيف الدين حاجي-١٩
  م١٣٥١ – ١٣٤٧  ه٧٥٢ - ٧٤٨  الناصر ناصر الدين حسن-٢٠
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٣٤٩ 
 

  م١٣٥٤ – ١٣٥١  ه٧٥٥ -  ٧٥٢  الصالح صالح الدين صالح-٢١
  م١٣٦١-  ١٣٥٤  ه٧٦٢ - ٧٥٥  )٢(الناصر ناصر الدين حسن  -

  م١٣٦٣ – ١٣٦١  ه٧٦٤ -  ٧٦٢  الدين محمد المنصور صالح-٢٢
  م١٣٧٧ – ١٣٦٣  ه٧٧٨ - ٧٦٤  األشرف ناصر الدين شعبان-٢٣

  م١٣٨١ – ١٣٧٧  ه٧٨٣ -  ٧٧٨  المنصور عالء الدين علي-٢٤

  م١٣٨٢ – ١٣٨١  ه٧٨٤ -  ٧٨٣  الصالح صالح الدين حاجي-٢٥

  
  
 

  )م ١٥١٧-١٣٨٢/  ه٩٣٢-٧٨٤(سالطين دولة المماليك الجراكسة 

  م١٣٩٩ -  ١٣٨٢  ه٨٠١ - ٧٨٤  الظاهر سيف الدين برقوق -٢٦/ ١

  م١٤٠٥ - ١٣٩٩  ه٨٠٨ -  ٨٠١  الناصر ناصر الدين فرج -٢٧/ ٢

  م١٤٠٦ - ١٤٠٥  ه٨٠٩ -  ٨٠٨  المنصور عز الدين عبد العزيز -٢٨/ ٣

  م١٤١٢ - ١٤٠٦  ه٨١٥ -  ٨٠٩  )٢(الناصر ناصر الدين فرج  -
 العادل المستعين باهللا أبو الفضل العباس -

  )مؤقت(
  م١٤١٢  ه٨١٥

  م١٤٢١ -  ١٤١٢  ه٨٢٤ - ٨١٥  المؤيد سيف الدين شيخ -٢٩/ ٤

  م١٤٢١  ه٨٢٤  المظفر شهاب الدين أحمد -٣٠/ ٥
  م١٤٢١  ه٨٢٤  الظاهر سيف الدين ططر -٣١/ ٦
  م١٤٢٢ – ١٤٢١  ه٨٢٥ -  ٨٢٤  الصالح ناصر الدين محمد -٣٢/ ٧

  م١٤٣٨ – ١٤٢٢  ه٨٤١ - ٨٢٥  األشرف سيف الدين برسباي -٣٣/ ٨

  م١٤٣٨  ه٨٤٢ -  ٨٤١  العزيز يوسف -٣٤/ ٩

  م١٤٥٣ – ١٤٣٨  ه٨٥٧ - ٨٤٢  الظاهر سيف الدين جقمق -٣٥/ ١٠

  م١٤٥٣  ه٨٥٧  المنصور فخر الدين عثمان -١١/٣٦

  م١٤٦١ – ١٤٥٣  ه٨٦٥ -  ٨٥٧  األشرف سيف الدين إينال -٣٧/ ١٢

  م١٤٦١  ه٨٦٥  المؤيد شهاب الدين أحمد -٣٨/ ١٣
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٣٥٠ 
 

هر سيف الدين خوشقدم الظا -٣٩/ ١٤
  األحمدي

  م١٤٦٧ – ١٤٦١  ه٨٧٢ -  ٨٦٥

  م١٤٦٧  ه٨٧٢  الظاهر سيف الدين يلباي -٤٠/ ١٥
  م١٤٦٨ – ١٤٦٧  ه٨٧٢  الظاهر تمر بغا -٤١/ ١٦

  م١٤٩٦ – ١٤٦٨  ه٩٠١ - ٨٧٣  األشرف سيف الدين قايتباي -٤٢/ ١٧

  م١٤٩٨ – ١٤٩٦  ه٩٠٤ -  ٩٠١  الناصر محمد بن قايتباي -٤٣/ ١٨
  م١٥٠٠ – ١٤٩٨  ه٩٠٥ -  ٩٠٤  الظاهر قانصوه أبو سعيد -٤٤/ ١٩

  م١٥٠١ – ١٥٠٠  ه٩٠٦ -  ٩٠٥  األشرف جان بالط -٤٥/ ٢٠
  م١٥٠١  ه٩٠٦  العادل طومان باي -٤٦/ ٢١
  م١٥١٦ – ١٥٠١  ه٩٢٢ - ٩٠٦  األشرف قانصوه الغوري -٤٧/ ٢٢

  م١٥١٧ – ١٥١٦  ه٩٢٣ -  ٩٢٢  األشرف طومان باي -٤٨/ ٢٣
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٣٥١ 
 

  دول بأسماء نواب الشامج

  ه ٦٥٩ – ٦٥٨  سنجر الحلبي

  ه ٦٦٠ – ٦٥٩  طيبرس الوزيري
  ه ٦٧٠ – ٦٦٠  جمال الدين آقوش النجيبي

  ه ٦٧٦ – ٦٧٠  أيدمر الظاهري
  ه ٦٧٩ – ٦٧٧  سنقُر األشقرشمس الدين

  ه ٦٩٠ – ٦٧٩  حسام الدين الجين
  ه ٦٩١ – ٦٩٠  سنجر الشجاعي

  ه ٦٩٥ – ٦٩١  أيبك الحموي عز الدين
  ه ٦٩٦– ٦٩٥  شجاع الدين غُرلو العادلي
  ه ٦٩٨ – ٦٩٦  سيف الدين قبجق المنصوري

  ه ٧٠٩ – ٦٩٨  آقوش األفرم
  ه ٧١١ – ٧٠٩  سيف الدين قراسنقر المنصوري
  ه ٧١١  سيف الدين كراي المنصوري
  ه ٧١٢ – ٧١١  جمال الدين آقوش األشرفي

  ه ٧٤١ – ٧١٢  سيف الدين تنكز
  ه ٧٤٢ – ٧٤١  طنبغاعالء الدين ال

  ه ٧٤٢  قطلوبغا الفخري
  ه ٧٤٣  عالء الدين أيدغمش الناصري

  ه ٧٤٦ – ٧٤٣  سيف الدين طقزدمر الناصري الحموي
  ه ٧٤٨– ٧٤٦  سيف الدين يلبغا اليحياوي
  ه ٧٥٠ – ٧٤٨  سيف الدين أرغون شاه

  ه ٧٥٢ – ٧٥٠  سيف الدين أيتمش الجمدار الناصري
  ه ٧٥٣ – ٧٥٢  مليسيف الدين أرغون الكا
  ه ٧٥٤ – ٧٥٣  أمير علي المارداني
    سيف الدين منجك
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٣٥٢ 
 

  ه ٧٦٠  )مرة ثانية ( أمير علي 
  ه ٧٦١ – ٧٦٠  أسندمر

  ه ٧٦٢ – ٧٦١  سيف الدين بيدمر الخوارزمي
  ه ٧٦٣ – ٧٦٢  )مرة ثالثة ( أمير علي 
  ه ٧٧٠ – ٧٦٣  )مرة ثانية(بيدمر 
  ه ٧٧٥ – ٧٧٠  )مرة ثانية(منجك 
  ه ٧٧٥  )مرة ثالثة(ر بيدم

    طشتمر الدوادار
  ه ٧٨٠ – ٧٧٩  سيف الدين أقطمى الحنبلي

  ه ٧٨٠  )مرة رابعة(بيدمر 
  ه ٧٨٣ – ٧٨٠  سيف الدين كمشبغا اليلبغاوي الحموي

  ه ٧٨٣  )مرة خامسة(بيدمر 
  ه ٧٨٣  سيف الدين أشقتُمر

  ه ٧٨٣  )مرة سادسة(بيدمر 
  ه ٧٩٠ – ٧٨٩  عالء الدين الطنبغا الجوباني
  ه ٧٩١ - ٧٩٠  سيف الدين طرنطاي الحاجب

  ه ٧٩١  سيف الدين بزالر
  ه ٧٩٣ – ٧٩١  سيف الدين جردمر

  ه ٧٩٣  )مرة ثانية(الطنبغا الجوباني 
  ه٧٩٣  يلبغا الناصري الدوادار

  )شهرين( ه ٧٩٤ – ٧٩٣  سيف الدين بطا الدوادار الظاهري
  ه ٧٩٤  سيف الدين سودون الطرنطاي

  ه ٧٩٥ – ٧٩٤  ين كمشبغا الخاصكيسيف الد
  ه ٨٠٢ – ٧٩٥  سيف الدين تنبك الحسني الظاهري
  ه ٨٠٣  شرف الدين سودون الدوادار
  ه ٨٠٤ – ٨٠٣  تغرى بردي الظاهري

  ه ٨٠٥ – ٨٠٤  عالء الدين أقبغا الجمالي األطروش
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٣٥٣ 
 

  ه ٨٠٨ – ٨٠٥  شرف الدين شيخ الخاصكي
  ه ٨٠٨  سيف الدين نوروز الحافظي

  ه ٨٠٨  )رة ثانيةم(شيخ 
  ه ٨٠٨  بيغوت

  ه ٨١٠ – ٨٠٨  )مرة ثالثة(شيخ 
  ه ٨١٧ – ٨١٠  نوروز

  ه ٨١٨ – ٨١٧  قانباي المحمدي
  ه ٨٢٠ – ٨١٨  عالء الدين الطنبغا العثماني

  ه ٨٢٠  أقباي الدوادار
  ه٨٢١  تنبك ميق العالئي
  ه ٨٢٣ – ٨٢١  جقمق الدوادار

  ه ٨٢٦ – ٨٢٤  ) مرة ثانية( تنبك ميق 
  ه ٨٢٧ – ٨٢٦  نبك النجاسيت

  ه ٨٢٧  سودون الظاهري الدوادار
  ه ٨٣٩ -٨٣٧  قصروه الظاهري
  ه ٨٤٢ – ٨٣٩  إينال الجكمي
  ه ٨٤٣ – ٨٤٢  أقبغا التمرازي

  ه ٨٥٩ - ٨٤٣  ديسيف الدين جلبان المؤي
  ه٨٦٣ -  ٨٥٩  قانباي الحمزاوي

  

  
  

         
  

  ه٨٦٥ -  ٨٦٣                    جانم الجركسي            

  ه٨٦٨ - ٨٦٥              تنم المحتسب الظاهري         
  ه٨٧١ -  ٨٦٨           برسباي البجاسي           
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  .واألشكال  جدول يوضح تمييز الرنوك المتشابهة مع بعضها من خالل األلوان

  مالحظات  اسم صاحب الرنك  رنك الكأس

         

          
                

ه ٧٤٢المتوفى سنة (رنك قوصون الناصري

  .، وابنه حسين بن قوصون  )م١٣٤٢/
  
  

ه ٧٤٤المتوفى سنة (رنك الطنبغا المارداني 
  )م١٣٤٣/

                      
  

من حيث  نالحظ الشبه بين الرنوك
الشكل ،فقد قُسم الدرع إلى حقلين 
العلوي فارغ ، والسفلي األكبر يحوي 

  . الكأس 
لكن هناك اختالف من حيث   

األلوان مما يشير إلى أن كل رنك 
لشخص مختلف وذلك اعتماداً على 

  .األلوان 
هؤالء إلى أن  هذه الرنوك تُشيرو

وظيفة  األشخاص كانوا قد شغلوا
اقي في البالط السلطاني الس

                            .المملوكي

  

  

  
  رنك بكتومان –رنك طان يرق 

  
-١٢٩٤/ه ٦٩٦-٦٩٤(رنك كتبغا المنصوري 

  .،وابنه محمد بن كتبغا ) م١٢٩٦
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٣٥٥ 
 

  

  

  

  

     

    

  
  
  
  
  
  
  
  

رنك طاز  –رنك أشقتمر األشرفي المارديني 
رنك  –رنك الجمالي المظفري  -الناصري

صكي رنك يلبغا العمري الخا - أيدمر األنوكي  
 –رنك أرغونشاه  –رنك يلبغا اليحياوي  –

  .رنك علي بن أحمد  –رنك ألجاي اليوسفي 
  
  

  رنك بكتمر الناصري وابنه أحمد بن بكتمر 
  
  

  رنك تنكز بغا
  
  

  رنك زين الدين مبارك
  
  

  رنك شيخو الناصري 
  

  رنك أقسنقر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنوك األشخاص المذكورة أسماءهم 
معروفة  في الشكل المجاور غير

لذلك تم إدراجهم تحت ، األلوان
  .الشكل ذاته

  
  

نالحظ تشابه الرنوك من حيث 
فة من درع مقسم ؛ فهي مؤلالشكل

علوي إلى ثالثة حقول؛ الحقلين ال
، بينما يحتوي الحقل والسفلي فارغان

األوسط على كأس وحيدة يختلف 
  .شكلها قليالً بين رنك وآخر 

، لوانتختلف الرنوك من حيث األ  
وهي تُشير أيضاً إلى أن هؤالء 

خاص كانوا قد شغلوا وظيفة األش
، أو أنّهم ورثوها عن آبائهم الساقي

ر ومحمد بن كتبغا مثل أحمد بن بكتم
  . بن قوصون وحسين
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٣٥٦ 
 

  
  رنك البقجة

  

     
  

      

      
  

  

  

    

  
  

    

  
  
  
  

ه ٧٥٨المتوفى سنة (لكاملي ا رنك أرغون
  ك طيبرس العالئي رن –) م١٣٥٧/
  
  

ه ٧٤٤المتوفى سنة (رنك أقبغا بن  عبد الواحد 
  )م١٣٤٣/
  

ه ٧٣١المتوفى سنة (رنك أرغون الناصري 
  )م١٣٣٠/
  

ه ٧٧٢المتوفى سنة (رنك علي المارداني 
  )م١٣٧٠/
  

ه ٧٥٩المتوفى سنة (رنك صرغتمش الناصري 
  )م١٣٥٨/

  رنك عزيز العالوي 
  

ه ٧٤٨المتوفى سنة (رنك أرغون العالئي 
  )م١٣٤٧/
  
  

رنك موسى بن  –منكويرش الجمدار رنك 
  رنك أيدمر   -أرقطاي 

  

  
  
  
  

  .الرنك  هنا غير معروف األلوان 
  
  
  
  

تشابه الرنوك من حيث الشكل نالحظ 
، فهي تتألف من درع دائري العام

مقسم إلى ثالثة حقول يحتوي 
لى بقجة يختلف لونها األوسط منها ع

 ، باإلضافة إلىمن رنك آلخر
 اختالف ألوان  الحقول الثالثة، فكل

شخاص المذكورة شخص من األ
أسماؤهم كان يحمل نفس تصميم 
الرنك لكن األلوان  ميزت بين هذه 

  .الرنوك
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  .١٩٩٩،  ، عن الريحاويدمشق في العصر المملوكي) ١(مخطط 
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  .  ٢٠٠٥زاك ، دمشق ، . ر المملوكي ، عن د

                                           

٣٥٨ 

ر المملوكي ، عن دأبنية تاريخية وأحياء تعود إلى العص) : ٢(خارطة 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خارطة   
  
 
 



 الرنوك المملوكية في دمشق                                           

 

٣٥٩ 
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Mamluk Heraldry in Damascus  
This paper deals with the subject of Damascus, both those existing on 
fixed ruins (architectural structures), or on movable ruins (metal 
objects,pottery,porcelain,glass and coins). The heraldry were 
widespread in the Mamluk era and were considered as a military honor 
attributed exclusively to the princes and sultans, where they were 
inscribed on their property. 
The importance of this research lies in the fact that the subject of 
Islamic Heraldry is one of the important topics in the study of Islamic 
Monuments that had not been tackled highly by Arab historians who 
lived during the Mamluk era. Thus, this study is of an important 
dimension to identify the forms and different kinds of Heraldry and how 
to use it, and to show its psychological, symbolic and intellectual 
meanings through the social and military life and its role in the 
emergence and use. 
In this research, I will try to document the Heraldry pictured on the 
historical constructions of Damascus, study the functional and 
decorative implications and the symbolic meanings of the Heraldry, and 
count the artifacts in the National Museum in Damascus, which date 
back to the Mamluk period and carry Heraldry and slogans. Moreover, I 
will attribute some unknown Heraldry to their owners through reading 
the biographies of princes and staff and linking these existing posts with 
the Heraldry found on their property after comparing them with the book 
(Islamic Heraldry) by professor Mayer. 
In conclusion, the most important findings of this research is that it gives 
reasons for the lack of Heraldry on all Mamluk buildings in Damascus 
despite the widespread of Heraldry on all properties and belongings of 
Mamluks. The research also analyzes the written inscriptions 
associated with Heraldry, which carry political and social implications 
and indicate the status of the person and his position in the society. In 
addition, it compare similar Heraldry on Mamluk buildings in Damascus 
with each other in terms of shape.    
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THE MAMLUKE HERALDRY IN DAMASCUSE.  
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