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 چکيده

 تـوان  مـی هـا   ادب را بـر ايـن سـنگ نوشـته     تأثير ،های مختلف در دوره سنگ قبرها ۀمشاهد با
عقايد بر زندگی افـراد و دوران پـس از زنـدگی     تأثيرای از  آينه توان میمشاهده کرد. سنگ قبرها را 

هـای مختلـف    در زمينـه  محققـان سنگ قبرها همـواره مـورد توجـه     گفت که توان می دانست. يقيناً
هـا محـدود بـه دوره يـا مکـانی       اند و اين پژوهش دهکرآن را بررسی ن های گوناگو و جنبه است بوده

پردازند. جسـتار حاضـر    های مختلف به بررسی اين منابع تاريخی می و افراد با ديدگاه شود میخاص ن
به بررسـی و تحليـل    ،سنگ قبرها و اشکال مختلف آن بارۀصری درکوشد تا پس از توضيح مخت می

بـا   جايگاه افراد را در دو دوره ذکر نمايد. تأثيرهای سنگ قبر و ميزان  نظريات مختلف پيرامون جنبه
 يکی از مواردی است که فرد به آن يک ديـد و  قبرهاکه سنگ  شود میمختصر روشن  پژوهشاين 

آن را بـا   کنـد  میپردازد و سعی  اويد ساختن نام خود و اطرافيان خود میميراثی دارد و آن را برای ج
کوشد تا با مغتـنم   و هنرمند میمقداری هنر و به دور از تقليد از گذشتگان به نمايش آيندگان بگذارد 

جاويدان سازد و  قبرهاشمردن فضای موجود اثر خود را که نوعی موجود زنده است، روی اين سنگ 
کارگيری بيشـترين مضـامين بـرای     خلفای اين دوره با بهنر زرين خود را بر جای گذارد. ردّی را از ه

مـردم عـادی    ۀباشـد و طبقـ   آن دوره در اين زمينه مـی  ۀترين طبق برجسته ،جاودان ساختن نام خود
 ت.اس مضامين ادبی برده کمترين بهره را از اين ،جامعه

 .مصر بر،ق سنگ مماليک،، يوبيانا نری،ه ادبيات ادبيات تطبيقی، :ها واژهکليد
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 مقدمه. 1
گذشـته تـا    هـای  دورهايجاد اثرهای زيبا و باشکوه از  پيشرو در های ملتمصريان يکی از 

به جا مانده از بناهای تاريخی در کشور مصر دليلی بر اثبـات ايـن    آثار .اند بودهزمان حال 
ايـن   بيشـتر  .دانسـتند  میه شکوعزت را در خلق بناهای عظيم و با . آنان شکوه وستادعا

اجتماعی و ادبی مشاهده کرد. ايـن   ،فرهنگی ،دينی ی،سياس های زمينهتوان در  آثار را می
هـايی را   تفاوت و گرفت میمختلف اشکال مختلفی را به خود  های دوره درهنری  اثرهای
 کـه مصـريان بـرای گـذران زنـدگی      دهد میاين نشان  .کنيم میمشاهده  ها دورهبا ساير 

شـرايط محيطـی يکـی از     و گرفتند میخويش تحت تأثير شرايط محيط اطراف خود قرار 
شود. ايـن آثـار هنـری را     مختلف می های دورهتفاوت در  پيدايشعواملی است که باعث 

 ،ايـن ميـان   در آن دوره مشـاهده کـرد.   بناهـای بـر   موجود های نوشتهتوان با بررسی  می
برای فهم اثرهـای  نه تنها منابعی  زيرا ند؛داراوانی سنگ قبرها اطالعات هنری و ادبی فر

. هسـتند ميان ادب و آثار باستانی و هنری  ۀبلکه منابعی برای درک رابط ،هنری آن دوره
کـه محققـان را    رونـد  مـی ارزشمندی به شـمار   سندهایسنگ قبرهای دورهای گذشته 

و بـه   يسندنوبمتعددی را سنگ قبرها مقاالت  های نوشتهتأثير جامعه بر  ۀزميندر  داشتهوا
 علم وارد کنند. ۀعرص

 .هاسـت  آننوشـتار روی   ،مهم در شناخت تفاوت ميان سنگ قبرها های جنبهيکی از 
وضـعيت افـراد و چگـونگی عقايـد      دهندۀ نشانايوبيان و مماليک  ۀدوراين نوشتار در دو 

ين گونـاگونی  را در مضـام  هـا  نوشـته  سـنگ افراد حاضر در ايـن دو دوره   .است بوده ها آن
و  هـا  خـانوادگی آن  هـای  رابطـه  افـراد،  ۀپيش همچون مدح خدا و انبيا، آوردن القاب خود،

تا بـا اسـتفاده از ايـن مضـامين بتواننـد شـکل        کنند میطلب مغفرت از بازماندگان بازگو 
پژوهشـگر را بـا    آن دوره زندگی خود را از ديگران تمييز دهند. حال، اين سبک نوشتار در

زنـدگی هـر    هـای  تفـاوت که به بررسـی   سازد میرو  به جديدی رو های ظرفيتو  ها چالش
. از لحاظ گستردگی طبقات اجتمـاعی گونـاگون در   پردازد میطبقه از افراد در آن دو دوره 

 اجتماعی ۀطبقسنگ قبر از هر چهار  نوشتار بيست ۀمشاهددر اين جستار با  ،آن دو دوره

صـوفيه و مردمـان عـادی( آن دو     ۀعقيد پيروان مندان،)سالطين و خلفا، فقيهان و انديش
و عقايـد   هـا  زبانقبرها اهميت چندانی را برای محققان  سنگ .پردازد میدوره به بررسی 

از . تحرير درآيند ۀرشتکه مقاالت و منابع مختلفی به  است شدهمختلف دارند و اين باعث 
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ـ   ۀنام پايانتوان به  می ها آن ۀجمل بـا   1314در دراجـی کـه در سـال    کارشناسی ارشـد حي
در  .اشـاره کـرد  « در قم و نجف در قرن بيستم ها نوشته قبر تطبيقی سنگبررسی »موضوع 
دو سنگ قبرهای افراد مختلـف در   های نوشتهبه بررسی تطبيقی  نويسنده ،نامه اين پايان

 دو هـای  نوشته سنگو وجوه تشابه و تفاوت در  است جهان اسالم پرداخته پايتخت مذهبی
 1313 سـال خانی در  که از نينا صفی ای مقالهکند. در  شهر را از حيث مضامين بررسی می

کيـد بـر نقـوش    أبـا ت  اصـفهان  فـوالد  قبرستان تخت شناسی سنگ قبور نشانه»موضوع با 
سـنگ   پژوهشگر به بررسـی و رمزگشـايی نقـوش دو حيـوان بـر     ، «شير و ماهیحيوانی 

و تـأثير عقايـد مـردم را در     پـردازد  مـی الد اصـفهان  فو ن تختقبرهای موجود در گورستا
 2913 سـال که در  Alina Feleaاز خانم  ای مقاله در .سازد میاين نقوش روشن  ۀاستفاد

 Epitaph In Romanian, Russian, Polish And Lithuanian»عنـوان   مـيالدی بـا  

Historiography»  موجـود در   یقبرهـا سـنگ   بـر  به بررسی و تبيين تأثير عقايد دينـی
و  11چهار کشور رومانی، روسـيه، لهسـتان و ليتـوانی در قـرن      کليساهایو  ها گورستان
 اهـا ر  نوشـته در اين  1شناسی انسان استفاده از تأثير نيزو  پردازد میميالدی  29 قرناوايل 

 هـای  پـژوهش . اين پژوهش تسليم کارآمد بـودن  دهد میشرح  پس از جنگ جهانی دوم
اسـت   پرداخته هاقبر  سنگاز  یخاص ۀجنباز مقاالت به بررسی  کي و هر باشد میگذشته 

 بـا رويکـرد تـاريخی بـه     ،و از نظر نوشـتاری  است بودهمستثنی ن ها آنو اين مقاله هم از 
بـرای درک   شـود  ابتدا سـعی مـی   ،اين مقاله در .پردازد میسنگ قبرهای دو دوره  بررسی

 و پـس از  داده شـود  ومت ايوبيان و مماليکدو حک بارۀتوضيح مختصری در، بهتر شرايط
هـر يـک از مضـامين     ،با توضيح سنگ قبرها و استفاده از منابع موجـود درکتابخانـه   ،آن
آوری عناصـر مشـترک ميـان     سپس با جمـع  ،را بررسی نموده رفته بر سنگ قبرها کار به
و  پـردازد رک عناصـر مشـت   ۀمقايساختصار به  به تحليلیی توصيف ۀشيوبا استفاده از  ها آن

 مضامين را مشخص نمايد. پرکاربردترين ،با استفاده از روش آماری ،بعد از آن

 ايوبيان و مماليک. 2
 قمـری، هجـری   299 تـا  924 سـال بودند که از  نژاد ايرانی اصالتاًرد و ايوبيان حاکمان کُ

ميالدی بـر مصـر، سـوريه و يمـن حکومـت کردنـد و ايـن دوران         13 و 12 قرنبا  برابر
ايـوبی مؤسـس    الدّين صالحکومتی برابر با به قدرت رسيدن سلجوقيان در ايران است. ح
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وی آخرين آثار حکومـت فاطميـان را در مصـر     چراکه ؛شود حکومت ايوبيان محسوب می
 ۀپايـ حکومتی را مبتنی بـر تعـاليم اسـالمی و بـر      ،حکومت آنان ۀمحدودمحو کرد و در 

بـه   ،ايـوبی  الـدّين  صـالح با روی کار آمدن  ،ورهدر اين د .مذهب تسنن را در پيش گرفت
تغيير طرز تفکر مصريان شد نيز  و باعث گسترش ادب و هنر ،دليل ذوق هنری که داشت

اين را زمانی که در  یحتّ و ذوق و هنر را با الهام از تفکر و ادب را به مصريان تقديم کرد.
: 1399)ر.ک؛ طقـوش،   يـد د تـوان  مـی  ،کرد میحکومت فاطميان به عنوان وزير فعاليت 

322.) 

 تـا  249کـه از سـال    ايوبيان در مصر و شام بودند ۀشد مماليک وارثان حکومت ترک
برای پشـتيبانی از   ها حکومتمانند ساير  ايوبيان .حکومت کردند .(م 12ـ13)قمری  122

 در از غالمان را بـه خـدمت خـود درآورنـد.     ای عدهقلمرو و منافع خويش الزم ديدند که 
آن  جـۀ ين ايـوبی شورشـی آغـاز شـد و نتي    الـدّ  الملک الصـالح نجـم   ان حکومت ترکزم

دست داشت و دولتی مـنظم   ی منطقه را دريسال فرمانروا 279حکومتی شد که در مدت 
های سياسی متعدد به وجود آمد که هنوز  داخلی و آشوب های جنگرغم  بهو با عظمت را 
 تـوان عصـر طاليـی رشـد     و ايـن دوره را مـی  است  سوريه باقی مانده ور آثار آن در مص

تـوان تمايـل    مـی  ،در پـس ايـن درخشـندگی    .هنرهای مختلف در مصر در نظـر گرفـت  
 مشـاهده کـرد.  های متعدد مانند مساجد و مدارس  به بنای ساختمانرا پادشاهان مملوک 

تـوان بـه مهـاجرت هنرمنـدانی از      مـی  يکی ديگر از عوامل پيشـرفت هنـر در ايـن دوره   
قـرن   ۀزيرا حمالت زياد مغوالن در نيم ؛ای ايران عراق و شام به مصر اشاره کردکشوره

را وادار بـه   هارمنـدان شـاخص ايـن کشـور    ( به کشـورهای مـذکور هن  م. 13) هجری 7
امنـی بـه دور از خطـرات نـابودی بـه نمـايش        ۀمهاجرت کرد تا آنان آثارشان را در سـاي 

سـنگ قبرهـای سـالطين بـه نمـايش       ود را برپاهايی از هنر خ همگان بگذارند، آنان ردّ
 ؛ر.ک) هـای مختلـف مشـاهده کـرد     هـا را در مـوزه   تـوان آن  گذاشتند که تا به حال مـی 

؛ شـاکر الحرسـتانی،   19: 1371، بوسـورث ؛ 332: 1391، شاندرو ؛993: 1391ان، خلک ابن
 .(Shilington, 2012: 339و 179: 1323؛ گروسه رنه، 394: 2999
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 در اسالم. سير تاريخی هنر 3
( رنـگ و بـوی ديگـری را بـه خـود      م. 1) راستی که هنر اسالمی از قرن سوم هجری به

خود جدا شد و تحولی نـوين را   ۀهای گذشت قديمی و کالسيک دوره ۀگرفت و از آن پيکر
 به خود گرفت.

 قبر و سنگ قبر. 4
جايی اسـت  »است و در اصطالح به معنای  «و مزار گور آرامگاه،»در لغت به معنای  «قبر»

و بـر آن نـام    دهنـد  میقبر سنگی است که روی قبر قرار  سنگ .«شود دفن می که کسی
سنگی است که محل يـک   ،شناسی از نظر باستان .کنند میمتوفی و تاري  وفاتش را ذکر 

 منقوش اسـت يـا دارای نوشـته اسـت.     معموالًکند و  تدفين را در دل خاک مشخص می
مختلـف معـانی و    های گويشو  ها زباندر  ،همچنيندارد. فراوانی  های تعريفسنگ قبر 

اشـاره   حاضـر  عصـر  ا درتوان به چهار زبان پوي می هجملاز  ؛برند می کار بهالفاظ خاصی را 
ر.ک؛ ) شـود  مـی  يـاد   Gravestone يا Tomb Stone که در زبان انگليسی به عنوانکرد 
اسـتفاده   «معالم القبور»يا « هد القبورشوا» های واژهدر زبان عربی از  (.171: 1319، کراولی
و در  Stele Funirare ۀ واژدر زبان فرانسـوی از   ( و922: 1311)ر.ک؛ آذرنوش،  شود می

اصطالحاتی را برای فهم بهتر  ،هر زبان رشود. د میاستفاده  Grab Steineزبان آلمانی از 
گـذاری  ررسـی داليـل نام  اين جسـتار بـه ب   ۀگسترو با توجه به  برند می کار بهاين معانی 

 .پردازيم میبرخی از اصطالحات در زبان عربی 

 سنگ قبرها رۀبارفته در زبان عربی در کار اصطالحات به. 9
فـاوت اصـطالحات زيـادی را بـرای     مت هـای  گـويش گسـتردگی  به دليل  ،در زبان عربی

ی گونـه کـه در منـابع تـاريخ     و همـان  گيرنـد  کـار مـی   بهگذاری يک شیء يا يک اثر نام
توان اصطالحات فراوانی را يافـت کـه بـه چنـد      در موضوع اين مقاله می ،مشخص است
. اهـالی مـراکش از   کنـيم  مـی در کشور مراکش و الجزاير اشـاره   ها گوناگونیمورد از اين 
يـاد  « التـأري  » و« المقبريـة » ،«الجنابيـة » ،«الروؤسـية » ،«الشـاهد » هـای  نـام سنگ قبر به 

 «الروؤسية»مواقعی از  ،مثالعنوان به  ؛نددارگذاری  ی برای اسمداليلاين کلمات . کنند می
د که سنگ قبر باالی سر قبر قرار دارد و اطالعات شخص متـوفی بـر آن   نکن استفاده می
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 يـا  2 مرمـر جنس شود که سنگی از  اطالق می «الجنابيه»موجود است. به سنگ قبرهايی 
و  اسـت  يا کنـار آن قـرار گرفتـه   ضلعی روی محل دفن  چوبی که به شکل منشور سه تکه

 «تـأري  » ،در کشور عمان به اين نوع سنگ قبـر  .باشد شامل اطالعات مختلف متوفی می
سـنگ   ،کنند و در کشور الجزاير به دليل اشتقاق از قبر استفاده می «مقبرية»گويند و از  می
يـان  يـات م با وجود گستردگی آرا و نظر ند.هست «الروؤسية»شکل و از نوع  مستطيل قبرها

در ايـن   کـه  وجـود دارد  زمينههای متفاوتی در اين  ديدگاه ،افراد مختلف و مردمان جهان
 (.Diamond, 2010: 78)از اين نظريات رجوع گردد  ای شود به گوشه جستار سعی می

 . ديدگاه برخی از مورخان، محققان و بزرگان مسلمان دربارۀ سنگ قبر2
و تاکنون باقی  اند را ارائه کرده رهای متفاوتیختلف نظدر موارد م ، مورخاندر طول تاري 

 ۀهای گوناگون باعث شده تا پرنـد  پديده ۀ نظر دربارۀمحققان با ارائ ،همچنين .است مانده
سنگ قبرها  ۀاتی که دربار. نظربه پرواز درآيد وی پيگيری اين نظرهاتفکرات انسان به س

يکی از محققـان در   .رست عقايد مردم باشدای برای فهم د تواند نقطه می است، شدهارائه 
رغـم مکـروه و    و به است کردهبر سنگ قبرها  قرآنای به استفاده از آيات  ه اشارهزميناين 

ـ     منازل، بر ديوارهای قرآن کريمناپسند بودن نوشتن آيات  ل دور بناهـا و مسـاجد بـه دلي
شـود   ها مشـاهده مـی   کاندر بعضی از م ،ها به آننکردن احترامی  ماندن از نجاسات يا بی

که افراد برای دور ماندن قبرهای متوفيان خـود از اذيـت ديگـران و مصـونيت از خـراب      
و يــا حجــاری  نوشــتند را روی ســنگ قبرهــا مــی قــرآنهــا آيــاتی از  شــدن در جنــگ

 (.11م.: 1112و ابراهيم الفقيه،  173م.: 2993)ر.ک؛ رزق، کردند. می

بـه   دفن ابراهيم فرزنـد پيـامبر اسـالم    بارۀدر لالمراسي سجستانی در کتاب ،همچنين
مقداری آب پاشـيدند و   روی قبر ابراهيم )ص(پيامبر خدا» نويسد: میخود آن حضرت دست 
و نميـری،  12ــ 11م.: 1112 ،فقيـه ) «سالم خدا بر تو باد دور شدن از قبر فرمودند: هنگام
 .(11ق.:  1419

و امثال آن راهـی   قرآنکه نوشتن آيات  رسيم از بيان اين دو ديدگاه به اين نتيجه می
شود. مستحب  بلکه عمل انسان است که باعث آرامش او می ،برای نجات از عذاب نيست

شناسـايی قبـور   است باالی قبر عالمتی از سنگ يا چوب قرار گيـرد تـا مـانع اشـتباه در     
در  3ونبـن مظعـ   يکی از اصحاب خود به نـام عثمـان   هنگام دفن )ص(پيامبر .مختلف شود
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باالی قبر ايشان سنگی را قرار دادند تا اين قبر را برای زيـارت مجـدد بشناسـند. سـنگ     
ند ا داشتهاشتباه در شناسايی جلوگيری از که دو شاخصه برای  است شدهقبرهايی مشاهده 

. بررسی است شدهترين قسمت قبر قرار داده  قبر و ديگری در پايين رِکه يکی در باالی سَ
برد کـه   نوشتن روی سنگ قبرها پی بارۀها در توان به اعتقاد آن تلف مینظريات افراد مخ

عرفه به حاکم زمان  را دارند. ابنخاص خود  ۀعقيد ،در مذاهب مختلف بزرگان هر مذهب
با وجود احاديث مبتنی بر منع نوشتار روی بناها و قبـور، مسـلمانان در   » گويد: می خويش

 :2 ج م.،2919 المـالکی، ) «کنند ايی را استفاده میه شرق و غرب عالم بر قبور خود نوشته
242). 

کنـد و   های مختلف افراد مـی  ای به ديدگاه اشاره اين کتاب ۀنويسند شرح السنةبغوی 
عاونـانی را بـرای   را از ميان مـا برگزيـد و م   )ص(مرتبه محمدهمانا خداوند بلند» نويسد: می

نزد خدا هم خوب و نيکو يافتنـد   ،ديدندمنان هر آنچه را که خوب پيامبر قرار داد. پس مؤ
 البغـوی، ) «در نزد دين خدا هم ناپسند يافتنـد  ،و آنچه را در نزد خود زشت و ناپسند ديدند

 .(219 :2 ج ،م.1193
، اين سخنان و با توجه به استناد صحت مقبول عموم نسبت به کتاب ديگـر  با بررسی

نبايد مـورد اخـتالف    ،جود هستهای اجمالی که روی سنگ قبرها مو مشخصات و نوشته
نور کـه خداونـد    ۀای از سور و برخورد به آيه قرآن کريمآياتی از  ۀبا مطالع .نظر واقع شود
هايی خدا اجازه داده که در آنجا رفعت يابـد و در آن بـه ذکـر     در خانه» فرمايند: متعال می

پروردگـار متعـال در    .(32/ نورال) «خدا پرداخته شود و صبح و شام تنزيه ذات پاک او کنند
و سـاخت خانـه و    اسـت  کـرده های باشکوه را به ما عطا  ساخت خانه ۀشريفه اجاز ۀاين آي

ه در دوران زنـدگی و  چ ؛کند صدق می های زندگی بشر جنبه امش در تماممکانی برای آر
شـرح  در همين راستا به برتری کتاب  4صحيح بخاریبا نظری بر کتاب چه دوران مرگ. 

قبـول  ، ولـی اکنـون م  اگر عملی را علمای دين در آن اتفاق نظر دارند ،بريم می پی السنة
اگـر تعارضـی بـا احکـام      چراکه ؛در آن اختالف نظر جايز نيست ،عموم افراد جامعه است

پرداختنـد و   دين و علمای قرون اول ظهور اسالم با آن به مخالفت مـی  ۀائم ،الهی داشت
های متفاوت  باشد. ديدگاه ق اسالمیرَفِ ختالفات در تمامۀ اتواند دليلی برای خاتم اين می

توان آن را حتی در اشکال  میکنند و  های گوناگون خودنمايی می به دفعات زياد در عرصه
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؛ بخــاری، 322م.: 1117هـم مشــاهده کـرد )ر.ک؛ ســيد سـابق،     مختلـف سـنگ قبرهــا  
 (.497: 1م.، ج 2993و جزيری،  72: 1372؛ غالمی، 19ق.: 1422

 . اشکال سنگ قبرها در دو دوره7
سنگ قبرهـايی  خود و التزام به عقايد  فراد به تناسب موقعيت اجتماعیا ای، در هر جامعه

هنری  های زيادی را شاهد هستيم. اثرهای کند که تفاوت را با اشکال مختلف انتخاب می
معابـد و   ه مصـريان از کـ  دهـد  نشـان مـی   ايوبيان و مماليک به مـا  ۀمانده از دو دور باقی

هايشان را با اسـتفاده از   کنند و خانه های بزرگ برای خلق آثار هنری استفاده می مجسمه
 يشانتوان در بنای سنگ قبرها تأثيرات اشکال هندسی را می. کنند اشکال هندسی بنا می

 .های مختلفی به خـود گرفـت   سنگ قبر بر اساس مرور زمان شکل ،ايوبيان ۀديد. در دور
، پس از آن .شد مانند بود که از سنگ تشکيل می به صورت جسم ستون رهاابتدا سنگ قب

شکل  سپس سنگ قبر مربع .و ارتفاع کمتری به خود گرفتشد شکل  سنگ قبر مستطيل
حالـت  سـنگ قبرهـا    ،آن دورههـای فـوت حاکمـان     بـا نزديـک شـدن بـه تـاري       شـد. 

و  يافـت ای چـوبی رواج  هـ  اسـتفاده از تـابوت   ،در ايـن دوره  به خود گرفت. 9گونه محراب
اشاره کـرد. در   2قاهرههنرهای اسالمی  ۀدر موز ايوبين الدّ به تابوت صالح نجم توان می
بردند که بيشترين ميزان  ايوبيان از شکل مستطيل بهره می ۀهمانند دورنيز مماليک  ۀدور

در اين  .ردگي استفاده را در ميان ساير اشکال دارد و پس از آن مربع مورد استفاده قرار می
 ۀاز هنرمندانی از جوامع مختلف شکل سنگ قبر جديدی پا بـه عرصـ   یمند ، با بهرهدوره

هنر گذاشت که به صورت ستونی از جنس سنگ يا چوب روی زمين بـود و بـه روی آن   
آيـد. خـط از زمـان پيـدايش خـود       با اسـتفاده از خطـوط مختلـف پديـد مـی      هايی نوشته

 ۀو از زمـان پيـدايش اسـالم تـا پايـان دور      اسـت  ود گرفتههای فراوانی را به خ گوناگونی
 .(92 م.:2999 ،جهينی ؛)ر.ک است خود گذاشته رِر از تغيير را پشت سَدورانی پُ ،مماليک

 . گوناگونی خط9
های گوناگون مشـاهده   خط يکی از عناصر مهم در ميراث و تاري  اسالم است و به شکل

آثـار هنـری خـود     وکی از خـط در تمـام  ان ايوبی و مملپادشاه ،بر همين اساس .شود می
ـ      را آنـان  ۀاند و اسـتفاد  استفاده کرده  ۀدر بناهـای دينـی و اجتمـاعی و همچنـان در زمين
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 ۀتـوان ديـد. مـوز    و سـنگ قبرهـا مـی    ها، چوب ،7ها گارگریجمله نهنرهای تطبييقی از 
 ،برهـا توان در آن سـنگ ق  هايی است که می در قاهره از پربارترين موزه هنرهای اسالمی

تـوان   به ويژه سنگ قبرهای اسالمی را مشاهده کرد که با استفاده از اين سنگ قبرها می
به بررسی خـط   اندکی اين، های مختلف مشاهده کرد. با وجود فت و خيز خط را در دورهاُ

 .(249 م.:2991، أحمد ؛)ر.ک پردازيم می

ـ    ،جمعيـت آن عصـر   29%با انتشار و گسـترش اسـالم در ميـان     وب زبـان عربـی مغل
نشد و خط عربـی روی سـنگ قبرهـا بـه يکـی از       مفتوحه شمشيرهای مردم کشورهای

مسلمانان آن را در جاودان ساختن يادهايشـان  تبديل شد که مسلمانان و غير هايی فرصت
رغم اينکه سنگ قبر برای ثبت مشخصات متـوفی   استفاده کردند. به و ياد گذشتگان خود

يا با يـک  دهد که گو ای اهميت می گونهيک هنرمند از آن به  شود ولی مشاهده می ،است
سـاده ديـده    9ا خـط ثلـث  مماليک ب ۀ. اين آثار تا پايان دورسترو به اثر هنری ارزشمند رو

خط کوفی از ابتدای ظهورش تـا   دارد. شباهت 1کوفی در برخی از آثار به خطشود که  می
متيـازات هنـری خاصـی را بـه دسـت      و ا اسـت  هايی داشته پايان دوران مماليک پيشرفت

نقاط جهان اسالم در شش قرن پيدايش اسالم بود  . اين خط، خط برتر در تماماست آورده
و شـروع  زمان بـا پايـان حکومـت فاطميـان     هم ميالدی( 12) هجری 2و از شروع قرن 
گذاری اين خط . برخی برای نامشود اين خط با نام خط ثلث شناخته می ،حکومت ايوبيان

های جزئی را با هـم دارنـد، در خـط     کنند که اين دو خط تفاوت هم استفاده می 19نس از 
ولی خط ثلث آرامش و شـيوايی   ،کنند تر و بدون کشيدگی رسم می نس  حروف را خميده

م.: 1194، شيحة)ر.ک؛  دهد می نشان گيری حروف را از خودکار بهتنوع بيشتری در  نيزو 
 هـای  فاده از نقوش برای زيباتر ساختن نوشتهتبه فکر اسهنرمندان  ،با پيشرفت خط .(22

؛ سـالم،  72م.: 1121از هنر خود بروز دادند.)ر.ک؛ جمعـه،  در مراحلی خود افتادند و آن را 
 (.42م.: 2999و عواجی،  193م.: 1111؛ باشا، 239م.: 1111

 ها . نقش1
روح  يک جسم بـی  توان بهشود که با آن ب در اصطالح هنری به آثاری اطالق می «نقش»

در  سنگ و چوب باشد. تواند گچ، روح می ن را زنده نشان دهد و اين جسم بیآ جان داد و
 :شود تاريخی تبديل می ۀها به سه دور گيری نقشکار به ،تاري  اسالم
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اثر مهمـی   نقوش بر بناهای مقدس اسالم م.( که 1ـ 7) هجری 3ـ1( از قرن 1ۀ دور
کارگيری نقـوش همـراه    به ۀدور م.( که 13ـ1) هجری 7ـ3ۀ دوم از قرن در دور .گذاشت
تا  7سوم که از قرن  ۀدر دور .پذيری از عقايد مردم شخصيت جديدی به خود گرفتبا اثر
رت افـراد  زمانی يورش مغوالن و مهاج با هم ،جريان داشت (ميالدی 12ـ13هجری ) 19

المی و سـاير  به کشورهای اسالمی باعث آن شد که اصطکاک عظيمی بـين نقـوش اسـ   
را که از فرهنگ يونـان   توان نقوشی های آن زمان رخ دهد و در آثار اين دوره می فرهنگ

م.: 2999؛ عثمـان،  23م.: 1199)ر.ک؛ شـيحة،   مشاهده کـرد  است، شده و روم وام گرفته
 (.Rested, 1909: 39و  37م.:  1112؛ نوصير، 131م.: 2992؛ ياسين، 97

 
 

 
 
 

 ر استفاده از نقوش در تاري  اسالم تا پايان حکومت مماليکنمودا :1جدول 
های گياهی و هندسی اشاره  توان به نقش های مختلفی دارد که می بندی نقوش، دسته
ها و نمادی است که بـر اسـاس تمـام اجـزای      نقش ، تمام«نقوش گياهی»کرد. مقصود از 

در است.  ز تخيل افراد صورت گرفتهگيری ا با بهره ها ها و ميوه گل مانند ساقه، برگ، ،گياه
، از کنـار  به طـور مثـال   ؛کردند از اشکال هندسی گوناگون استفاده می ،های هندسی نقش

الهـام   ،های حصير بافته شده ها با خطوطی که از رشته و ارتباط آن ها هم قرار دادن مثلث
به ديگران بهره برای معرفی شغل فرد متوفی  ها افراد از اين نقش گاهی. است شدهگرفته 
 ،اسالمی ۀ. در آغاز دوربودکردند که به شغل فرد مربوط  فاده میاستبردند و از اشکالی  می

ولـی   ،داد های گياهی به بناهـای موجـود زينـت مـی     معماران مسلمان با استفاده از نقش
اهميت اين امر در دوران حکومت مماليک بيشتر شد و نقوش را با انسجام بيشـتری روی  

 .(93م.:  1111، وزيریر.ک؛ ) کردند میرسم  بناها

و  هـا  هـا روی بناهـای اسـالمی بـا اسـتفاده از حفـاری       ها و نقـش  گيری نوشتهکار به
هـا بـا    در ابتـدا ايـن حفـاری    .گيرد عمق کم يا زياد صورت می با های سطحی کاری کنده

معـروف   «جريد»يا  «بوص»محکمی از درخت نخل که در زبان محلی به  ۀاستفاده از شاخ

ق. 3ـ1قرن  ق. 7ـ3ن قر  ق. 19ـ7قرن    

نقوش اسالمی 

 دسقبر اماکن م

مغوالن و  ۀحمل

نقوش ديگر 

 هافرهنگ

پذيری از تأثير

 عقايد مردم
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 سـوم در قـرن   11عباسـی متوکل روی کار آمدن در زمان  ،پس از آن شد. میاستفاده  ،بود
هـای   ها با استفاده از ميله اين حفاری ،هنر ۀميالدی( با ورود آهن به عرصهفتم هجری )

 کـرد  اش را به تناسب نقش مورد نظر خود انتخاب می مختلف آهنی که فرد هنرمند اندازه
بـا   آنگـاه کـرد و   ها را در محل مورد نظر ايجاد می اين نقش ،روی آن گو با کوبيدن سن

 .گذاردتا نقش منظمی را بر جای  کرد طرف میرا بر ها و ناخوانی ها ابزارهای ديگر سختی
زمـان بـه اوج خـود رسـيد و بـرای      نقش نگاری روی سـنگ قبرهـا در آن    ،از اين دوره

از حالـت غيرمنسـجم خـود خـارج     را  ها آنتعاريف و قوانينی وضع شد که  ها نگاری نقش
 12(Epigraphy) هـا  ونه نگـارگری به اين گ ،است مند شدن سوق داده کرده، به سوی نظام

 داشـت؛ مشـکالتی   ،شود. اين نقش و نگارهايی که روی سنگ قبرها وضع شده می گفته
ـ  های مختلف برای قرار دادن روی قبر استفاده می در آن زمان از سنگ چراکه د کـه  کردن
نـام بـرد کـه     19ازلتو سنگ ب 14ای سهسنگ ما ،13گ آهکمرمر، سن های توان سنگ می

 :کنيم مشاهده می( 2را در جدول زير )جدول  ها ۀ آنميزان استفاد
 
 
 
 
 

 های معدنی در ساخت سنگ قبرها ميزان استفاده از سنگ :2جدول 
 نيـز و  فراوان در اطراف مصـر سنگ مرمر به دليل استحکام باالی خود و وجود منابع 

ترين سـنگ   راستفادهپُ ،ن رنگ طبيعیشتپاکيزگی آسان و دا و براق، ین سطح صيقلشتدا
لت به دليـل اسـتحکام و وجـود منـابع     ا. سنگ بازشد های فراوانی می و از آن استفاده بود

 شتننداای به دليل  دو سنگ آهکی و ماسه .داشتهای فراوانی  کافی در آن زمان استفاده
توان بـه   در ضمن می داشت.کمتری  ۀها استفاد روی آن نشدنگری نگارت کافی و ممقاو

هـا   از اين نوع سنگ شدهعوامل مختلفی مانند فرسايش يا گذشت زمان نام برد که باعث 
، گـر باشـيم. در دو دوره   نظارهها  را در موزه ها بتوانيم آنکمتر به عصر حاضر برسد و فقط 

ردنـد  ک شأن اجتماعی پايين از اين دو نوع سنگ استفاده مـی  صاحبان بضاعت و افراد کم

 ایسنگ آهکی و ماسه سنگ بازلت سنگ مرمر

بیشترین استفاده 

 در دو دوره

ها  کمترین استفاده

 کنیم را مشاهده می

دومین سنگ 

 پرطرفدار دو دوره
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که قيمت کمتری نسبت به دو نوع ديگر دارد. با دقت بر مضامينی که روی سنگ قبرهـا  
و 47م.: 2999، شـحاتة پـی بـه جايگـاه آن افـراد بـرد )ر.ک؛       توان می است، شدهاستفاده 
 .(Luz, 2010: 60و  Carol, 2008: 74؛ 191م.:  2912، الشريف عزت

 . مضامين روی سنگ قبرها19
فـرد متـوفی در    بـارۀ به حقايقی در بيشتر شد، مضامينی که روی سنگ قبرها استفاده می

توان به تاري  فوت، القاب متـوفی، بيـان    از اين مضامين می .گردد میايام زندگانی فرد باز
ارهای خود و استفاده از آيـات  ها با زندگی اجتماعی و رفت کاری آن ۀرابط ،ها نام اجداد آن

هايی از اين مضامين را روی سـنگ قبرهـای آن دوره را مشـاهده     اشاره کرد. نمونه قرآن
 کنيم. می

 های سنگ قبر . نمونه11
هنرهـای   ۀايـن قبـر در مـوز    اسـت.  ايوبی ۀاولين سنگ قبر متعلق به يکی از اميران دور

هـای   پهلـو و در کنـاره   سه های ند برگاشکالی همان باشود و  اسالمی قاهره نگهداری می
 .است آمده قرآن کريمآياتی از  ،شود و در ابتدای آن هايی از نخل ديده می نقش ،آن

 1هللا الرحمن الرحيم ا بسم1 سطر اول:

 1یقَْبيَ ان وَا فَهَْیلَعَ ْنمَ کل1ّ سطر دوم:
 1وجه ربک ذوالجالل1 سطر سوم:
 /(27 /حمنلرّ)ا واإلکرام سطر چهارم:
 .لطان األجلالسّ قبرُ اهذ سطر پنجم:
 .المسلميناإلسالم و ين عزّالدّبهاء  سطر ششم:
 .العدل السالطين محيی الجم سطر هفتم:
 .العالمين أبوالفاضل المالک سطرهشتم:
 .السداد الموفق بن يحيی بن أبی سطر نهم:
 .هناصر اإلسالم رحمة األبرار و وفاة بمنّ سطر دهم:

 .يوم الخميستوفی  سطر يازدهم:
 .الخامس و عشرين من شهر رجب سنة سطر دوازدهم:
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 .سبع و ستين و خمس مائة سطر سيزدهم:
 ۀبرای نشـان دادن طبقـ   ،شده، عالوه بر مضامين ذکرسنگ قبر باال ۀبا توجه به نمون

انـد. در   افراد از القاب متعـددی اسـتفاده کـرده    ۀاجتماعی متوفی و متمايز کردن آن از بقي
هـا   ايـن نوشـته   که کنيم ها مشاهده می مملوک ۀم، سنگ قبری را از اميران دوردو ۀنمون

 خورد. روی سنگ مرمر به چشم می
 .حيمحمن الرّهللا الرّابسم  سطر اول:
 ن عليها فان و يبقی وجهمَ کلّ سطر دوم:
 ک ذوالجالل واإلکرامربّ سطر سوم:
 هللا تعالیالی إ هذا ضريح العبد الفقير سطر چهارم:

 السعيد الشهيد الملک الظاهر أبی سعيد ر پنجم:سط
 هللا روحه و نوّر ضريحه بمحمد و آلهابرقوق قدس  سطر ششم:
 ذاناهللا تعالی قبل أی إلی رحمة امر بوصية منه توفّ سطر هفتم:
 ن شوال سنة احدیالخامس عشر مِ ةالفجر صبحة يوم الجمع سطرهشتم:
 و آلهخير بمحمد  تعالی ختامها فی هللااو ثمان مائة هجرية أحسن  سطر نهم:
ن المسـلمين و  ن يومه بحضور الجمع الغفير مِو دفن بعد صالة الجمعه مِ سطر نهم:
 أئمتهم
ن ريا  الجنة بمحمد و آلـه  هللا قبره روضة مِاو کان يوماً مشهوداً جعل سطر دهم: 
 أمين

تـه و تابعيـه إلـی    و آله و صـحبه و ذري  دنا محمدی سيّلَی هللا عَو صلّ سطر دوازدهم:
 .م آمينين و سلّالدّ يوم

 .است بودهتصوف و عرفان فرد  ۀدهند نشان« هللاالی فقير إ»ای مانند  گيری جملهکار به

است و در حضور بسـياری از   که فرد به شهادت رسيده شود از اين سنگ قبر مشخص می
اسـت و ايـن    شـده مردمان شهر به همراه بزرگانشان مراسم تدفين و خاکسـپاری انجـام   

دهـد کـه امـر شـهادت در آن دوران اهميـت       يک امر مهم است و نشان می ۀدهند نشان
سنگ قبر متعلق است به يک فـرد کـه در زمـان حکومـت      ۀ. سومين نمونداشتخاصی 

هـذا  »اسـت:   شدهو روی سنگ قبر فرد به اين اشاره  است بودهايوبيان به قضاوت مشغول 
الوهاب بن أبی الطاهر إسماعيل بـن مظفـر   محمد عبد بیين أالدّ قبر القاضی األمين صفی
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 ؛ر.ک) «و ثمـانين و خمـس مأئـة    بن الفرات وفاته مشهورة فی شهر ربيع اآلخر سنة ستّ
 .(111م.: 2913، الحميدعبد

. اسـت  شـده خانوادگی آن فرد مشخص  ۀرابط ،روی اين سنگ قبر عالوه بر شغل فرد
دار قضـاوت   به فردی که در دوران مماليک عهـده قبر متعلق است سنگ  ۀچهارمين نمون

الــت هــا روی ســنگ قبــری از جــنس باز . ايــن نوشــتهاســت بــودهميــان مســائل مــردم 
ـ    ميان سطرهای آن را نقش که  شدهشکل يافت  مستطيل اسـت و   کـرده ر هـای گيـاهی پُ
ترين قسمت سنگ قبر در باال ، شدهحمن الرحيم با همان خطی که متن نوشته هللا الرّا بسم
 است: شدهنوشته نيز 

 Hحيمحمن الرّهللا الرّابسم H سطر اول:
 .(22 /يونس)H هللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنوناأولياء  أال إنّ H سطر دوم:
 هذا قبر العبد الفقير إلی سطر سوم:
 ينالدّ العدل جمال هللاا سطر چهارم:
 محمد ابن القاضی العدل سطر پنجم:
 بیين محمد ابن الشر أالدّ شرف سطر ششم:
 توفی يوم األربعاء مستهل سطر هفتم:
 ين و ستمائة.عسو ت صفر سنة ستّ سطر هشتم:

اسـت و در   ، قضاوت از اجداد به فـرد رسـيده  شود گونه که از نمونه مشخص می  همان
مـاه صـفر    بارۀتواند ريشه در عقايد برخی در و ذکر اين می ستا اوايل ماه صفر فوت شده

 داشته باشد.
 پنجمين نمونه متعلق است به سنگ قبر فردی که متعلق به دوران حکومـت ايوبيـان  

آن از مرمـر اسـت و اکنـون در مـوزه      ۀسازند ۀشکل و ماد ای اين سنگ قبر استوانه است.
 :ددارهای گياهان  خط کوفی است که نقوشی از برگ ،رفته کار بهخط . شود نگهداری می

سطر اول:
H
 Hحيمحمن الرّالرّ هللاابسم  
سطر دوم:

 H  ه ال اله إالّهللا أنّاشهدH 
سطر سوم:

 H
 H هو و المالئکة و أولو 

سطر چهارم:
 H

 Hالعلم قائماً بالقسط ال 
سطر پنجم:

H
 Hهو العزيز الحکيم الّإ لهإ  
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 .(11 ۀو قسمتی از آي 19 /آل عمران) Hهللا اإلسالماين عند الدّ إنّ H ششم: سطر
 ينجل الصالح الدّقبر الرّهذا  سطر هفتم:
 العفيف المستور الحاج سطر هشتم:
 هللا الحراماإلی بيت  سطر نهم:
 هللاابراهيم بن عبدا سطر دهم:

 هللا بن الحرقابن رزق  سطر يازدهم:
 توفی يوم األربعاء فی سطر دوازدهم:
 ن شوالالعشر األخير مِ سطر سيزدهم:
 سنة ثلث و سبعين و خمس مائةسطر چهاردهم: 
 اهللا وحده الال إله إ الهو يشهد  سطر پانزدهم:
 شريک له و أن محمداً عبده. سطر شانزدهم:

هللا االحـاج إلـی بيـت    » مانند ای توان متوجه شد که جمله می رفته کار بههای  از نوشته
علم فرد باشـد. ششـمين و آخـرين    مقبوليت، زهد و  تصوف، ای از تواند نشانه می «الحرام
و  اسـت  شـده مصـر يافـت    12يۀاست به سنگ قبری که از قبرستان اسکندر مربوط ،نمونه
 شود. های آن به خط ثلث در شش سطر ديده می نوشته

 سطر اول:
 H ی محمدلَهللا عَای حيم و صلّحمن الرّهللا الرّابسمH 

سطر دوم:
H
 Hما توفون أجورکمنفس ذائقة الموت و إنّ کلّ 

سطر سوم:
H
 Hلنار و أدخل الجنةعن ا يوم القيامة فمن زحرج 

سطر چهارم:
H
 .(199 /متاع الغرور )آل عمران نيا إالّفقد فاز و ما الحياة الدّ 
 بن عبدزالعزيتوفی محمد المدعو بشرف ابن عبد سطر پنجم:
 .ئةالشريف سنة ثمان و سبعين و سبع مايوم األحد سابع شهر شعبان  سطر ششم:
توان به کشف  ت اجتماعی آن دوره میگرفته و با توجه به وضعي صورت های با بررسی

هـای اجتمـاعی را روی    ای کـه ميـزان تـأثير کـنش     رابطه علت و معلولی پرداخت؛ ۀرابط
توان آن را به وضوح مشـاهده کـرد. در آن دو    دهد و می های ديگر زندگی نشان می جنبه
 به دليل حکمرانی حاکمان مسلمان و به رسميت شناختن اسـالم بـه عنـوان ديـن     ،دوره

 ،گذاری افراد آن عصر مشاهده کـرد آن را در نام تأثير توان می مناطق مورد حکومت خود
، بيشترين اسـتفاده  گذاری افرادبرای نام« محمد»استفاده از اسم  در عصر حکومت ايوبيان



 دار نيا و امين بخت فویسيد محمدرضی مصط /های طبقات مختلف مردم  نوشته تطبيقی سنگبررسی  /94

 

شـود. در   مشاهده مـی  «ياسين»و « محمود»نام  ،و پس از آن« احمد»نام  را داشت، سپس،
 حکومت ايوبيان مشاهده کرد. ۀاز اين اسامی را در دور د استفادهتوان درص می 1 نمودار

 
 ميزان استفاده از اسامی پيامبر اسالم در دورۀ ايوبی :1 نمودار

، اسـم   شدهگرفته  اسالم بيشترين اسامی که از اسامی مبارک پيامبر ،مماليک ۀدر دور
ار . در نموداست بوده «محمود»و  «مصطفی»و  «احمد» به ترتيب،سپس  است. بوده «دمحم»
 توان مشاهده نمود. ميزان استفاده از اين اسامی را می ،2

 
 در دورۀ مماليک ميزان استفاده از اسامی پيامبر اسالم :2 نمودار
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تواند اثر مسـتقيمی روی اسـامی افـراد     رسميت دين در يک فرمانروايی می تفاوت در
هـای   گذاری افراد بر نامنامدرک کرد. دتوان جزئی می ۀباشد و آن را با يک مشاهدداشته 
، بـه صـورتی کـه    مثال بارزی برای اثبات ايـن موضـوع باشـد    دتوان می 17راشدينخلفای 
ز نـام خلفـای راشـدين کـاربرد     ايوبيان بـيش ا  ۀدر دور )ع(گيری از اسم حضرت علی بهره
راشـدين   و نام سـاير خلفـای   است شدهمماليک کمتر  ۀدر دورگيری  ، ولی اين بهره داشته

ميزان استفاده از اسامی خلفای راشـدين را   3نمودار  .است شدهبيشتری واقع  ۀمورد استفاد
 :دهد ايوبيان نشان می ۀدر دور

 
 گيری از اسامی خلفای راشدين در دورۀ ايوبيان : ميزان بهره3نمودار 

يشـه در  تـوان ر  ايوبيـان را مـی   ۀدر دور )ع(يکی از داليل کثرت وجود افراد با نام علی
حکومت پيش از ايوبيان يافت که حکومتی را با مذهب تشيع تشکيل داده بودند. افـرادی  

کردند و در عصر حکومـت ايوبيـان    حکومت فاطميان و ايوبيان زندگی می ۀکه در دو دور
 ،توان نام علی را مشاهده کـرد. در حکومـت ايوبيـان    ها می در تاري  فوت آن ،فوت شدند

هـا را   کند و آن بر سيارات و ستارگان داللت می مردان بارۀشده در ادهبرخی از اسامی استف
و « نجـم » ،«بـدر »به طـور مثـال    مشاهده کرد؛توان به صورت مشترک در اين دوران  می
برخی  مانند: جماعة، صحاب ؛کند توان مشاهده کرد که بر کثرت داللت می را می «هالل»

که اسـتفاده از   استد و اين يک باور عاميانه کن ت داللت میاز اسامی بر پيروزی و فتوحا
هـای فـراوان در زنـدگی افـراد      پيـروزی موجـب کسـب موفقيـت     ۀجنب بااسامی مثبت و 
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ان مردمــ در باورهــای «نصــر»، «ناصــر»، «مظفــر»، «فتــوح»مثــال  عنــوان بــه ؛شــود مــی
های مختلف و بر اساس تعاليم دينی و مذهبی کـودک و فرزنـد يکـی از اسـبابی      فرهنگ

که فرزندان خـويش   شدهشود و آن باعث  ست که باعث خير و برکت در زندگی افراد میا
تـوان بـه    مـی  ،گذاری کنند و در ميان اين اسـامی رزق و روزی نامهای برکت و  را به نام
توان مشاهده  مانده می آثار باقیاسامی را بر برخی اشاره کرد. «کرم»و « هللاا رزق» های اسم

 ،در ايـن زمينـه   اسـت.  هبـود و در آن دوره مـورد اسـتفاده    است ين رفتهکرد که اکنون از ب
اشاره  «طوق»و 19«سنجر»، «السحنون»، «روح المکنا»، «دری»، «خطلبا» به اسامی توان می
ست که از اسامی ترکيبی ا« طوق»از اسامی فارسی هستند،  «دری»و  «خطلبا»اسامی  .کرد

ست که همزمـان بـا حکومـت سـلجوقيان     می ااسااز  «سنجر»ريشه در زبان ترکی دارد و 
هـای   گيـر از برخـی از وزن  ربی و وامانتشار يافت. برخی از اسامی بر اساس قواعد زبان ع

مبالغـه   ۀکـه بـر صـيغ    یهـاي  توان به اسـم  می ،در اين زمينه است.مشهور در زبان عربی 
خـی از اسـامی بـر وزن    . بر«حميد، حمود، منيع، قطاّم و حسّان»: ؛ مثلاشاره کرد ،اند آمده

. برخـی از اسـامی بـر    «قاسم و ناصـر جابر، واقع، شافع، طاهر،»مانند:  ؛اند اسم فاعل آمده
برخی از اسامی بر وزن اسم منصور اشاره کرد.توان به که می است آمدهوزن اسم مفعول 
)فـرد  « اعسـر »و  (تـرين  خجسـته )بهترين و« اسعد»توان به  که می است آمدهاسم تفضيل 

شمشير( در ميـان  « )سيف»مانند  ،رفته از آالت جنگی کار بهاسامی  .اشاره کرد«دست چپ
گـردد   میبيشتر به مواردی بازها  اسم ،شود. در اسامی بانوان های افراد مذکر ديده می اسم
اسـامی در   «.امت المنة» :مانند ؛توان خضوع و فروتنی را نسبت به خدا يافت آن می که در

عظمـت و نافـذ بـودن     بـه بزرگـی،   هـا  يکی از آن :و صورت ديگر هم داردميان بانوان د
ق ارزش اطـال بـا  هـای  سنگ ، و ديگری به اسامی که به«الملوک ستّ»مانند  گردد؛ می باز
 .«زمرد»مانند:  ؛شود می

توان به اين دست  ايوبيان می ۀشده ميان اسامی زنان و مردان در دور در بررسی انجام
ـ  نيـز پيـروزی و   ابزاری برای کسب موفقيت ويافت که پسران را  بزرگداشـت يـک    ۀماي

و  کردنـد  راه خود با بهترين صفات ياد می ۀدهند و از آن به عنوان ادامه دانستند جامعه می
دختـران را همچـون گـوهر     کردنـد.  را از ابتدا با امـور جنـگ و زعامـت آشـنا مـی      ها آن
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پاک و مطهر جايگاهآن را صاحب ود و کردند که حفاظت از آن واجب ب سنگی ياد میگران
 دانستند. می

کـه در اسـامی مـردان آن دوره     شـد  هايی تقسيم می ايوبی به قسمت ۀاسامی در دور
اسامی ، در اين دوره .کردند حکومت ايوبيان از ستارگان و سيارات استفاده می ۀهمانند دور
 مروان، معاوية»مانند:  ؛دکردن مشاهير آن دوره و مشاهير گذشتگان استفاده میمنسوب به
کـه    بـود های مشهور سال قمری به عنوان اسم روی افراد دليلی  . استفاده از ماه«و الوليد

گيری کـار  بـه  ،. در ايـن دوره «شعبان»مانند  کرد؛ ماه تولد شخص را به همگان گوشزد می
ده بـر  خضر، خضـراء. اسـامی مـورد اسـتفا    مانند: ؛شود ها روی افراد ديده می اسامی رنگ

حکومـت ايوبيـان از    ۀخود را داشت و مانند دور ۀاساس اوزان عربی در اين دوره هم بهر
اسـتفاده   «منصـور »ماننـد   ،و اسـم مفعـول   «حاتم، طاهر، فاتح و ناصـر »مانند  ،اسم فاعل

ست که ارتباطـات فرهنگـی زيـادی را بـا سـاير      ا ای ۀ حکومت مماليک دورهاند. دور کرده
اسـامی  از  . برخیاست داشته آن را روی اسامی افراد سهم هایتأثير توان ديد و جوامع می
 ؛شـود  کنون روی افـراد ديـده مـی   تـا  هـا  شـود کـه برخـی از آن    مشاهده مـی نيز فارسی 
شـده در ايـن دوره    اسامی ترکـی اسـتفاده   همچنين،«. ارسالن، جام، بکتمر، بلبان»مانند:
دليل کثرت اسامی )فاتح( که  شبک فاتيحي ، أغلمش وأيديکن» مانند: ؛ای ويژه دارند جلوه

ترکــی در ايــن دوره بــه دليــل اســامی پادشــاهان ســلجوقی و القــاب شــاهان مملــوک  
 :ماننـد  اسـت؛  فروتنی و نياز به درگاه الهـی گرفته ازدوره براسامی بانوان در اين باشد. می
 شد ستفاده میدر اين دوره ا ،اسامی که اشاره به بزرگی و عظمت دارد «.صالحة» و «برکة»

هـای   صـفت  ها برخی از موقعيت دراشاره کرد. «البهاء ستّ»توان به عنوان نمونه به  و می
؛ «زهـرة، سـعاد و فرحـة   »ماننـد:   است؛ شدهمختلف در اين دوره جايگزين اسامی دختران 

و همسران آن حضـرت در برخـی از   و اهل بيت مبارک )ص(استفاده از اسامی ياران پيامبر
هـای   اسم.«حفصة، خديجة، زينب، فاطمة و عائشة»مانند:  ؛خورد به چشم می سنگ قبرها
شـود کـه    در ميان اسامی منحوت روی سنگ قبرها ديده می ،ايرانی دارند ۀزنانی که ريش

 اشاره کرد. «ملکة خاتون»و  «دنيا خاتون» ،«أصال خاتون»ها به  توان از ميان آن می
سازد اسـامی پسـران از    مماليک روشن می ۀدوربررسی ميان اسامی زنان و مردان در 

که بيشتر به ارتباط فرزند پسر خود به جامعه و تالش برای  است بودههايی برخوردار  جنبه
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. در ميـان اسـامی   بـود که در آن زمان داليل اصلی برای بقا در جامعه   بودهکسب اموری 
بخشـی و آرامـش در    دیشـا  هـای  خورد که بيشتر از جنبه هايی به چشم می اسمنيز زنان 
گـذاری دختـران خـود    ناماز صفات نيکو و برتر بـرای    شدهاست و سعی  کار رفته بهها  آن

 استفاده کنند.
هـا و اشـتراکات    توان پـی بـه تفـاوت    ايوبيان و مماليک می ۀاسامی در دور ۀبا مقايس

های زياد  گبنا بر جن ،ايوبيان ۀدر دور که يت اجتماعی در آن دو دوره پرداخت؛ چنانوضع
هـايی را ديـد     نامتوان  می ،است اشتهها د هايی که دولت ايوبيان با ساير حکومت و درگيری

ـ  ،کنـد  حتی ابزار جنگی داللـت مـی   يا فتح و که بر پيروزی و ، بـا  مماليـک  ۀدر دور یول
 ۀفرصـت ايجـاد رابطـ    و روحـانی و اوضاع و توجه بيشتر مردم به مسائل معنـوی   آرامش

ربی بيشـتر شـود   عاست که ميزان استفاده از اسامی غير شدهها باعث  نگمثبت ميان فره
 (.297م.: 1111)ر.ک؛ سامح، 

بر که افراد عالوه بر انتخاب اسامی پيام ديدتوان  می ،ايوبيان ۀدر بررسی القاب در دور
)ماننـد   نـد کرد مـی پيامبر برای القاب خـود اسـتفاده    (های بر اسامی خود از القاب )و کنيه

و  علی)ماننـد: ابـو  گرفتـه از اسـامی خلفـای راشـدين اسـت      بربرخی از القاب سحاق(.ابوا
و اضـافه   «أب» ۀشود که افـراد بـا اسـتفاده از کلمـ     القاب مشاهده می ۀدر مشاهد.(بکرابو

هـای گونـاگون    اين ترکيب در زمينـه  .آوردند لقب خود را به وجود می،کردن نام يا صفت
 ،در اين زمينه وند(.با يکی از اسامی مبارک خدا «أب» ۀلمترکيب ک)مثل شود  مشاهده می

با نام يا لقب يکـی از   «أب» ۀترکيب کلم ،در اين ميان اشاره کرد.« هللااعبدابو»به  توان می
 «أب» ۀترکيـب کلمـ  بوطالـب. ؛ مانند: ابوالحسن و اشود افراد اهل بيت پيامبر مشاهده می

شغل های فرد، يکی از ويژگی ۀدهند د نشاننتوا می دارد،که معنای صفتی اسم شخصبا
و  «أب» ۀترکيب کلم .أبوالفوارس المحاسن و أبوالطاهر،؛ مانند: أبوفرد يا مهارت فرد باشد

 ۀو ترکيـب کلمـ   (حرمی)مانند: أبو سازد نام يک مکان تعلق فرد به مکانی را مشخص می
)ماننـد:  مشـخص سـازد   تولـد آن فـرد را   د فصل توان های سال می با يکی از فصل «أب»
و اسـم شـغلی    «إبـن » ۀب از کلمـ که مرکّشود  القابی مشاهده می ،در اين دوره (.الربيعابو

 محافظ با (.: الخولی )مانند: ابنسازد  ارتباط فرد را با آن امور مشخص میاست و 
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 افراد از القاب مختلف در دورۀ ايوبيان ۀميزان بهر :4نمودار 

و از آن به عنوان ارتباط فرد با محيط اطـراف   داشتدينی  ۀبايوبيان جن ۀلقب در دور
 ۀوجـود القـاب متعـدد دينـی پـيش از سلسـل       ،شود که مشخص می چناند. ش میاستفاده 
کـه بـرای    استشرايط سياسی، جنگی و دينی  ۀها در اين دوران نتيج آن ۀادامايوبيان و

داللـت بـر    ، شـده دين يا دنيـا وارد  القابی که به آن  .شود اولين بار در اين دوران ديده می
نيا و الـدّ ين والـدّ  ين، سـيف الـدّ  ين، سـيف الدّ: أسـد مثالً ؛است داشتهشجاعت و قدرت فرد

ين، الدّ مانند: رضی ۀ دينی و به تقوای فرد داللت دارد؛خی از اين القاب جنبين. برالدّنصير
؛ باشـد  فرد مشـخص مـی   استفاده در نشان دادن شرف و بزرگیين. الدّ ين و معينالدّناصر

ين. در بررسی القاب سالطين و پادشـاهان  الحق والدّين و فخرالدّ ين، جمالالدّ مانند: شرف
از کرد؛ پادشاهان را مشخص می ۀتوان به القابی اشاره کرد که نفوذ و مرتب ايوبی می ۀدور
ـ د الملـوک و المسـلمين، سـيّ  اإلسـالم و  سلطان»به  توان ها می آن ۀجمل و وارث الطين السّ

نـد  کرد مـی اشاره کرد. برخی از شاهان ايوبی از القابی استفاده  «الملک عن آبائه األکرمين
توان نتيجه گرفت که اين پادشاه  و از اين میجهاد در راه خدا اشاره داشت  که به جنگ و

ای از ايـن   نمونـه  .اسـت  ش اسالم در زمان حکومت خود داشـته هايی را برای گستر جنگ
را نام بـرد. برخـی از القـاب     «المجاهدين سيّد ملوک»و  «المجاهدين علم»توان  القاب را می

هـايی کـه در زمـان     تـوان روی سـکه   مـی  ،هـا  پادشاهان را عالوه بر روی سنگ قبـر آن 
به صورت مشترک مشاهده کرد. القاب دينی در ميان سـنگ   ،اند حکومت خود رواج داشته
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 ی همچـون القـاب  احکـام الهـی داللـت دارد کـه    قوانين و قبرهای زنان بر جايگاه زن در 
ـ   اند ز آن جملها «الفاضلة و والدةالحرة، الزکية، السيدة، الشهيدة،» دينـی   ۀ. القـابی کـه جنب

بـه بزرگـی پادشـاه اشـاره      اند، کار برده بهمماليک برای پادشاهان  ۀرا در دور ها دارند و آن
 ۀه در ميان اهل علم در دورکار رفت بهاإلسالم القاب  اإلسالم و سلطان ؛ مانند: شرفداشت
 کار بهالمتصدرين. القاب العصر، طلبة العلم ومانند: فريد اه آنان اشاره دارد؛به جايگمماليک

 ؛اشاره به مکـان زن در اسـالم دارد   ،گفته شد ۀ ايوبيان کههمانند دور، رفته در ميان زنان
م.: 2991ة و المصـونة )ر.ک؛ عبـدالعظيم،   لمکونة، زهرمانند: الجليلة، ريحانة الجنة، الدرّة ا

41.) 
های مختلف و با داليلی  شود که افراد با جنسيت مشخص مینيز مختلف  های لقباز 

، در آنجـا بـه   از کشورها و شهرهای خود به مصر مهاجرت کـرده  نظير جنگ، علم و هنر
هـا از   از آنبرخـی   کـه  انـد  و دفن شده اند سپس در همان جا وفات يافته زندگی پرداخته،

سوريه( مانند: الدمشقی، و برخی نيز از حجـاز  ) مانند: الفارسی، برخی از شام ؛اند ايران بوده
تفـاوت چنـدانی در    ،مماليـک  ۀدر بررسـی القـاب دور   ماننـد: المکـی و المـدنی.    ؛اند بوده
لقاب گيری اکار بهجز در مواردی مانند  ،شود ايوبيان مشاهده نمی ۀگيری القاب با دورکار به

ديـن و   ۀين و استفاده از کلمـ الدّ ؛ مانند: صارمنظامی برای اشاره به شجاعت و قدرت فرد
 ين.الدّ مانند صفی رفت؛ می کار بههای مدنی و فرهنگی  دنيا برای القابی که در زمينه

توان به مواردی اشاره کـرد کـه    ايوبيان می ۀهای خانوادگی افراد در دور در بررسی نام
 ،اند ای داشته های خانوادگی که رابطه نام الً؛ مثاند ها داشته هايی به آن جنبه گیافراد وابست

شـود   های خانوادگی مشـاهده مـی   الخزرجی. نام و افراد مانند: األسدی، األنصاری ۀبا قبيل
ماننـد: الحسـنی،    ؛شود که از اسامی اجداد يک فرد يا يک خانواده يا يک طايفه گرفته می

و « حرمـی »گـردد؛ ماننـد    مـی  بازهای خانوادگی به مکانی  ی. برخی از نامالمهران و القيسی
و  «اإلسـالمی » :ماننـد  شـد؛  مـی هـای مختلـف نسـبت داده     و برخـی بـه ديـن    «الرکنی»
 .«المسيحی»

خانوادگی به اين صورت در  های تعداد نام ،مماليک ۀهای خانوادگی افراد در دور نام در
مانند: الشـامية، العراقـی، القرشـی، المغربـی و      است؛ ورروستا يا کش نسبت افراد به شهر،

الکنـانی.   و ماننـد: أشـعری   گردد؛ می بازای که نام خانوادگی افراد به قبيله  رابطه .النابلسی
ماننـد:   ؛شـود  های خانوادگی که نام فردی از اجداد و نياکـان فـرد در آن ديـده مـی     رابطه
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آن نام يک مذهب يا يک فرقـه بـه چشـم     های خانوادگی که در نام .الصالحی و أحمدی
ـ    المولوی. نام و الشافعی، الصوفی مانند: ؛خورد می  ۀهای خانوادگی که بر شـغل و يـا حرف

 .مانند: الخازنداری، الناس ، النقاش، الواعظ و الخطيبی ؛کند فرد داللت می
در  ومورد نظر با توجه به وضعيت اجتمـاعی   ۀهای خانوادگی در دو دور در بررسی نام

ـ األ نيمصر فـی العصـر   فی ةيالفکر حرکةهای حاصل از کتاب برآورد و المملـوکی   وبیي
ق مختلـف باعـث انتشـار و    رَرسيم که وجود مذاهب گوناگون و فِ اين نتيجه می به األول

خـانوادگی   هـای  که در عصـر مماليـک نـام    چنان ؛شود های متعدد می بسط استفاده از نام
 (.72م.: 1112زه، بيشتری را شاهديم )ر.ک؛ حم

های خود استفاده  ها در نوشته شاهد عناصر مشترکی هستيم که از آن ،دو دورهاين در 
تـرين   مانند درخواست طلب آمرزش برای متوفی از رهگذران. ولی يکی از مهـم  ؛کنند می

هـای   استفاده از آيات قرآنی است کـه ايـن آيـات بـا تناسـب جنبـه       ،موارد اين مشترکات
بسـمله در سـنگ    ويـژه  بـه  ،قرآنشد. آيات  ه روی سنگ قبر او نگاشته میمختلف فرد ب
اين آيـات بـه    و گاهی شدند ايوبی در باالترين سطح سنگ قبر مشاهده می ۀقبرهای دور

يشـتر بـه   در ايـن دوره ب  قـرآن شدند. مضامين آيـات   همراه نقش و نگارها زينت داده می
سـرزنش گناهکـاران و    الهـی،  های عدهو پاداش اعمال نيکوی انسان، توصيفات بهشتی،

شود که به پايان زندگی  ياتی مشاهده میآ ،همچنين است. بودهها و گناهان  دوری از بدی
کند و بيشترين آياتی که روی سنگ قبرهای اين دوره اسـتفاده   همگان با مرگ اشاره می

ـ نـور، آ  ۀسور 22و  21آل عمران، آيات  ۀسور 199 ۀعبارتند از آي است، شده  ۀسـور  19 ۀي
آل عمران  ۀسور 199 ۀآي ص. ۀسور 93 تا 99انسان و آيات  ۀسور 22 تا 11آيات ، فرقان

د که زنـدگی دنيـايی فريبنـده    فرماي میکند و  که خداوند در آن به مرگ همگان اشاره می
و  21شـود. آيـات    به بهشت می یفرد از جهنم و نزديک یاست و اعمال انسان باعث دور

 ۀسور 19 ۀکنند. در آي ای هشدار به کسانی است که از شيطان پيروی مینور بر ۀسور 22
بينيم که در آن به نهرهای جـاری و قصـرهای بهشـتی     فرقان توصيفاتی را از بهشت می

پـاداش   کـه   شدهانسان از توصيفات بهشتی گفته  ۀسور 22ـ11در آيات  .است شدهاشاره 
ص به توصيفات بهشت و بـه   ۀسور 93ـ99. آيات اند کسانی است که کار نيک انجام داده

ها آياتی ديده  برخی از نوشته . دراست شدهاشاره ، اند ای که همگان در انتظارش بوده وعده
ـ  توان بـه  می که به جهاد ارتباط دارند که از جمله شود می  79عنکبـوت و   ۀسـور  21 ۀآي
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مملـوکی مشـاهده    ۀهـای دور  شده در نوشته در بررسی آيات استفاده حج اشاره کرد. ۀسور
و کلمـاتی را از   و تنهـا آيـات   شـود  بسمله ديـده نمـی   ،در اواخر اين حکومت که شود می

نـدگی  به پايان ز ۀ اين دوره بيشتراستفاد مورداند. آياتی که  مصحف شريف استفاده نموده
افراد و باقی ماندن  ۀاز بين رفتن هم های بهشتی، ، وعدههمگان، شهادت به يگانگی خدا

 199و  149 ،19آيـات   شده در اين دوره عبارتند از: بيشتر آيات استفادهکند.  شاره میاخدا 
آل عمـران   19 ۀاحزاب. آي ۀسور 24 ۀالرحمن و آي سورۀ 27و  22 آيات آل عمران، ۀسور

آل عمران اشـاره بـه مـرگ هـر      149 ۀآي دهد. شهادت می اوبه يکتايی خدا و توانا بودن 
و  22کند. آيـات   به جزای سپاسگزاران از اوامر الهی اشاره میکس در زمان معين خود و 

ـ  حمن اشاره به فنای همگان و بقای ذات مقدس الهی اشاره میالرّ ۀسور 27  24 ۀشود. آي
، در ادامـه  باشـد.  احزاب به مهر خداوند و پاداش خوبکـاران و جـزای منافقـان مـی     ۀسور

 کنيم. دو دوره مشاهده میاين  دررا رفته  کار بهمضامين  نموداری از تمام

 
 های سنگ قبرها در دو دوره ميزان استفاده از مضامين گوناگون در تشکيل نوشته: 9 نمودار
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 ميزان استفاده از القاب و اسامی مختلف در دو دوره :2نمودار 

 گيری نتيجه. 11
هـای روی   هنـر و نوشـته   فرهنگ، را پيرامون رنتايج زي توان شده می انجام های با بررسی

 به دست آورد:ايوبی و مملوکی  ۀسنگ قبرها در دو دور
 .ددار ای دوره اهميت ويژهدو زندگی پس از مرگ در ـ 1
 پذيرد. مضامين هر دوره تحت تأثير شرايط حاکم بر آن دوره شکل میـ 2
 کردند. يار میايوبی از وظيفه و مهارت خود لقب اخت ۀافراد برای دور ـ3
نسـبت بـه ايوبيـان    مماليک انتشـار بيشـتری    ۀعلم و فرهنگ در دورـ مضامين دربارۀ 4

 است. داشته
 ايوبيان بيشتر مشاهده کرد. ۀتوان در دور و مترادفات آن را می «شهيد» ۀواژـ 9
هـای   بيشـتر افـراد از نـام    ۀمماليک باعث استفاد ۀهای دينی بيشتر در دور وجود فرقهـ 2

 .است شدهدينی  ۀادگی با جنبخانو
جهاد در راه خدا و کشته شدن در اين راه را يکی از عوامل تعدد آيات قرآنی پيرامـون  ـ 7

 ايوبيان دانست. ۀسنگ قبرهای دور برموضوع جهاد 
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بيشـتری   هـای  آمـدن الفـاظ و ترکيـب    پديدها باعث  گسترش روابط خارجی حکومتـ 9
 شود. می
فرهنگی مثبت حکومـت مماليـک    ۀکی نشان از برقراری رابطوجود اسامی ايرانی و ترـ 1

 های ديگر است. با فرهنگ
مهاجرت افراد ازکشورهای خود به ساير کشورها باعث گسـترش هنـر آن تمـدن در    ـ 19

 شود. مکان ديگر می
ولـی   اسـت،  بودهبه مسائل فرهنگی همراه  یتوجه بیايوبيان همواره با جنگ و  ۀدورـ 11
 است. ۀ ايوبيان داشتهنگ و هنر جايگاه بهتری نسبت به دورمماليک فره ۀدور
 .است بودهمثبت و روحانی  ،ديد نسبت به زنان در هر دو دورهـ 12
 کردند. خود را به عنوان لقب انتخاب می ۀبومی نام شهر اوليـ افراد غير13

 ها: نوشت . پی12
اجتماعی است و علـم   بخشی از علوم (Anthropology) شناسی يا آنتروپولوژی ـ انسان1

ای از فرهنگ تا تاري  تکامل  گسترده ۀتوضيح ابعاد وجودی انسان در حوز بارۀگسترده در
 گيرد. انسان را در بر می

های دگرگونی است که از دگرگونی سنگ آهک به  خام( از سنگسنگ مرمر )حجر الرّ ـ2
 باشد. کلسيت می ،آن ۀدهند است و کانی اصلی تشکيل آمدهوجود 
 رببن مظعون يکـی از اصـحاب پيـام    سوم هجری عثمانبن مظعون متولد قرن  عثمان ـ3

 بود. و فردی عابد و زاهد )ص(اسالم
بـن   محمـد  بـه وسـيلۀ   کـه  اسـت های حديث نزد اهل سنت  يکی از معتبرترين کتابـ 4

 .است شده( نوشته ق. 292ـ114بن بردزبه بخاری ) بن ابراهيم اسماعيل
 دايره و از پايين به شکل مستطيل است. آن نيم ر که باالیای از سنگ قب گونهـ 9
محـل نگهـداری بزرگتـرين مجموعـه از هنرهـای       ،مصر ۀهنر اسالمی در قاهر ۀموز ـ2

نيـز  ی و نادر از آثار باستانی چوبی و گچـی و  استثنائ ای اسالمی در جهان است. مجموعه
های تـاريخی در سراسـر    دوره ۀشده از فلز، سراميک، شيشه، کريستال از هم اشياء ساخته

 باشد. جهان اسالم می
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رنگ يا نقش روی يـک سـطح ايجـاد موجوديـت      ،آن درنگارگری فرايندی است که ـ 7
و قـدمت آن شـش برابـر زبـان     اصلی هنر تجسـمی   های کند. نگارگری يکی از رشته می

 نوشتاری است.
گانـه   خطوط شـش  وشنويسی اسالمی و يکی ازهای مهم در خ خط ثلث يکی از شيوهـ 9

 خورد. هجری به چشم می سوماست و ابداع آن در قرن 
در  شـود  و گفته مـی  استمنسوب به شهر کوفه  وخط کوفی يکی از خطوط اسالمی ـ 1

خط کوفی کمتر  هجری با فراگيری خط ثلث و نس ، سوم. از قرن است آنجا شکل گرفته
ـ    هجری تقريباً منار  پنجماستفاده شد تا اينکه در قرن  زينتـی   ۀگذاشـته شـد و تنهـا جنب

 .يافت
اولين برداری و اين خط  ، يعنی نسخهو نس  شدهجری ابداع  ـ خط نس  در قرن سوم19

عراب به وجـود  نواقص و اشتباهات خط کوفی و اضافه کردن اِ خطی بود که برای تکميل
 آمد.
ـ  292) هـای  دهمين خليفه از خلفای عباسی است کـه در سـال  ـ 11 مرا ( در سـا ق.247ـ

 حکمرانی کرد.
سنگ کاشی يا سـطح ديگـری گفتـه     ه تختهنبشته و يا کتيبه ب سنگ يا  Epigraphyـ12
 شده باشد.کاری يا نوشته  ۀ تاريخی بر آن کندهشود که واقع می
 .است شدهکربنات تشکيل  ـ سنگ رسوبی با منشاء شيميايی که بيشتر از کلسيم13
هـای مختلـف تشـکيل     گرد ماسه ايـو کـانی  نوعی سنگ رسوبی که عمدتاً از ذرات ـ 14
 .است شده
 رنگ است. ی محکم و سياهسنگ آذرين و های ترين نوع از سنگ فراوانـ 19
 شهر بندری مهم و دومين شهر بزرگ مصر است. ـ12
خلفای راشدين اصطالحی است که از سوی پيروان اهل تسـنن در اشـاره بـه چهـار     ـ 17

 ابـوبکر،  اين چهار تـن عبارتنـد از:   .فت رسيدندبه خال )ص(پس ازپيامبر شخصی است که

 .)ع(عثمان و علی عمر،
سـال بـر واليـات شـرقی      19فرزند سلطان ملکشـاه سـلجوقی بـود کـه بـه مـدت       ـ 19

 (.است «گر رخنه»امپراطوری سلجوقی حکومت کرد )سنجر به زبان ترکی به معنای 
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 منابع و مآخذ. 13
 .قرآن کريم

 .نی نشر . تهران:12. چ فارسیـ   هنگ معاصرعربیفر (.1311آذرنوش، آذرتاش. )
 .انخلک ابن وفيات األعيان و انباء ابناء الزمان ۀترجم. نسانمنظر اإل (.1391. )خلکان، احمدبن محمد ابن

 .دانشگاه اروميه :اروميه.1چ  .بن احمد سنجری بن علی احمدبن محمدبن عثمان ۀترجم
 .ی نهاية العصر المملوکیسالمية فی مصر منذ فتح العربی حتّاإل ةالعمار م.(.2991. )أحمد، أحمدعبدالرزاق

 .دار الفکر العربی :قاهرة. 1ط 
 .مؤسسة الرسالة ت:بيرو . ط .لمراسيلا ق.(.1419. )بن األشعث سليمان أزدی السّجستانی،

 .العربية للکتاب مکتبة الدار :قاهرة. ال1ط  .نشأة الخط العربیم.(. 1112) .حسن ،باشا
 .دار طوق نجاة :بيروت. 1ط  .صحيح البخاری ق.(.1422. )بن اسماعيل محمد ری الجفعی،بخا

 سسـۀ مؤ :تهـران . 1. چ ای فريدون بـدره  ۀترجم. اسالمی های سلسله(. 1371. )بوسورث، کليفورد ادموند
 .العات و تحقيقات )پژوهشگاه(مط
 .الکتب العلمية دار : بيروت .ربعةالفقه علی مذاهب األم.(. 2993. )عبدالرحمن جزيری،

الکتابات الکوفية علی األحجار فی مصرفی القـرون الخامسـة األولـی     دراسة فی تطور م.(.1121.)جمعة، ابراهيم
 .دار الفکر العربی :القاهرة. للهجرة
. 1ط  .(الجودريـة، المسـطاح، المحموديـة   ) اهرة القديمة و آثارها األسالميةأحياء القم.(. 2999) .، محمدجهينی
 .األکاديمية الحديثة للکتاب الجامعی :قاهرةال
 :قاهرة. ال9ط  .الحرکة الفکرية فی مصر فی العصرين األيوبی و المملوکی األول م.(.1121. )عبداللطيف مزة،ح

 .العربی الفکر دار
 .مکتبة مدبولی القاهرة: .أطلس العمارة اإلسالمية والقطبية بالقاهرة م.(.2993رزق، عاصم محمد. )

 .مرکزالکتاب للنشر . القاهرة:1ط . 1ج  .الفنون اإلسالمية فی العصر األيوبی م.(.1111م، عبدالعزيز. )سال

 .الهيئة المصرية العامة للکتاب :القاهرة. 4ط  .العمارة اإلسالمية فی مصرم.(. 1111) .ينالدّ کمال سامح،
 .یدار الکتاب العرب :بيروت. 3ط  .فقه السنة م.(.1117. )سابق، سيّد

 .المکتب اإلسالمیجا:  . بی2. ط 7ج .التاري  اإلسالمی م.(.2999. )، محمودشاکر الحرستانی
 .انتشارات زرين :تهران. 1چ .محمد قاضی ۀترجم .الدّين ايوبی صالح (.1391. )آلبر شاندرو،
 صـرين المملـوکی  المدنيـة فـی الع  قوش الکتابية بالعمائر الدينية والن م.(. 2999. )عبدالحميد علی عزة شحاتة،
 .التوزيعشر ويمان للنّالعلم واإل :دسوق .(الزجاج، الخشب، المعادن، الجص، الرخام، علی الحجر) العثمانیو

 .مکتبة مدبولی :قاهرةال .ن جبانة صعدة باليمنشواهد القبور اإلسالمية مِ م.(.1119. )هللااشيحة، مصطفی عبد
 سم اآلثاربمتحف قِالقاهرة:  .سالميةإ يخية و أثرية لشواهد قبورارت دراسة م.(.1194ـــــــــــــــــــــ .)
 .صنعا بکلية اآلداب جامعة
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پژوهشگاه حوزه و  :قم. 1چ  .هللا ناصری طاهریاعبد ۀترجم .دولت ايوبيان(1399) .طقوش، محمدحسين
 .دانشگاه

 .نشر الهادی :قم .1چ  .بنای بر قبور (.1372. )بغالمی، حسين غي
نشـر   :اصـفهان . 1چ  .خيام فوالدی تاالری ۀترجم .مقدماتی فرهنگ آکسفورد(. 1319. )الکراوالی، آنج
 .سپاهان
. 1چ .صـادق سـجادی   ترجمـۀ . 1. ج گر اسالمی و خاندان حکومت های دولت تاري  (.323. )گروسه، رنه
 .نشر تاري  ايران :تهران

مکتبـة   :اإلسکندرية .المملوکية فی مصروبية والقبور األي شواهد م.(.2913. )العالعبد ينالدّعالء الحميد،عبد
 .اإلسکندرية

خارف علی النقود والتحف المعدنية فی المصر المملـوکی  الکتابات والزّ م.(.2997محمد عبدالودود. ) العظيم،عبد
 .مرکز الملک فيصل و الدراسات اإلسالمية . ريا :البحری

. الوظيفـة الدينيـة المملوکيـة وعالقتهـا بـالتخطيط و     مسـميات المنشـآت   م.(.2999. )عبدالستّار ، محمّدعثمان
 .دار الوفاء اإلسکندرية:
 .دار دجلة :عمان .القبة فی العصر المملوکی م.(.2912صفا محمد. ) عزت الشريف،

 .طوقة دار . ريا :1. ط جماليات الخط العربی م.(.2999ناصر. ) منصوربن عواجی،
 .مطابع الفرزدق التجاری :ريا . 1ط  .ثرية فی تهامةمواقع أ م.(.1112. )بن ابراهيم فقيه، حسن

 .الفکر دار :قم .اخبار المدينة المنورة ق.(.1419. )شبه ، ابننميری
مکتبـة   ة:قـاهر ال .عصر األيـوبيين والمماليـک(  ) العمارة اإلسالمية فی مصر م.(.1112محمد. ) حسنی نوصير،

 .زهراء الشرق
 .مکتبة مدبولی :قاهرةال. 1ط  .العمارة اإلسالمية موسوعة عناصر م.(.1111. )وزيری، يحيی

ـ     الفنون الزخرفية اإلسالمية فی مصر م.(.2992عبدالناصر. ) ياسين، ی نهايـة العصـر   منـذ الفـتح اإلسـالمی حتّ
 .الوفاء دار . اسکندرية:1ط  .2ج  .الفاطمی
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