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  :ملخصال

 نأ مایر. ا. ل الراحل سالمیةاإل اآلثار لعالم سبق يالذ الجمقدار شعار الدبوس على الضوء البحث هذا یلقى

 يالرم تآال وكأحد الفردیة األسلحة كأحد للدبوس وأثریة تاریخیة دراسة خالل من وذلك م١٩٣٧ عام يف اكتشفه

 من وذلك الوظیفیة، الرنوك وكأحد ،يالمملوك العصر إبان المختلفة االحتفاالت أثناء البارود أو النفط أو بالنیران

 أشارت يالت بها الخاصة المختلفة واألشكال الرسوم وكذا إلینا، وصلت يالت القتالیة الدبابیس أهم استعراض خالل

 ضافةإ عن فضالً  هذا الممالیك، سالطین زمنفي  وضعت يالت الحربیة والفنون الفروسیة وكتب المخطوطات الیها

 جاء ومن مایر عن غاب الجمقدار، شعار بالدبوس زینت بالمینا المموه والزجاج يالمطل الفخار من جدیدة تحف

 األمر البوق، رنك أشكال من شكالً  خطأ عدها أو الرنك، هذا اكتشاف عند لیهاإ والوصول علیها التعرف بعده،

 اآلثار علماء من دربه على سار ومن مایر فیه وقع يالذ والخطأ اللبس وكشف اللثام إماطة على ساعد يالذ

 بین الشدید التشابه بسبب له وجود ال الواقع يف یعد يالذ البوق ورنك الدبوس رنك بین الخلط حیث من سالمیةاإل

 كما البوق وشكل اللوتس، زهرة تشبه يالت الشكل المثلثة أو الناقوسیة الرؤوس ذات المملوكیة الدبابیس بعض أشكال

   .البحث هذا بها المذیل الصور من یتضح

  . الدبابیس المملوكیة ،اآلثار االسالمیة ،الجمقدار :الكلمات الدالة

  

The Mace Emblem as the Sign of Gumqdār: A Reconsideration 

 

Ahmad Abd el razek Ahmad 

Faculty of Arts, Ain shams University, Egypt 

 

Abstract: 

This paper reconsiders the emblem of gumqdār or mace bearer during the mamlūk 
period, which was first discovered by L. A. Mayer in 1937. It examines the mace in its 
historical and archaeological context as an individual weapon during wars; as a means 
for releasing cartridges of fire, naphtha, and gunpowder during mamlūk ceremonies; as 
well as being a mamlūk emblem representing a military office in the mamlūk court. It 
inspects a number of the most important military maces, and represents various figures 
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and illustrations often referred to in mamlūk manuscripts and treatise on chivalry or 
warfare. Moreover, it explores a number of mamlūk glazed earthenware and enameled 
glass with this emblem that had previously been either overlooked, or had been 
identified as the emblem of trumpet by Mayer & those writing after him. The method 
followed here has revealed the confusion & error Mayer and those who followed his 
footsteps fell into. This paper seeks to distinguish between the mace as a mamlūk 
emblem and the trumpet, which is not an emblem at all as had once been believed. The 
confusion is mainly due to the great similarity between the trumpet and the mamlūk 
maces represented either having a bell-shaped head, a triangular form, or lotus_shaped; 
all of which have been demonstrated in the illustrations attached. 

Key Words: gumqdār, mamlūk pins, Islamic archeology.  

  

الذى أضافه ) ٥٠(شافه للرنك رقم اكت Mayer -مایر.ا.سالمیة الراحل لأعلن عالم اآلثار اإل ١٩٣٧عام  يف

، وهو رنك الدبوس )٢(١٩٣٤، )١(١٩٣٣ يعام يسبق له نشرها والتعریف بها ف يلى بقیة الرنوك المملوكیة التإ

استعراض  واستخداماته، وأهم أشكاله، ینبغي علینا أوالً  )٤(بید أنه قبل إلقاء الضوء على الدبوس. )٣(شعار الجمقدار

أهم أنواع الدبابیس المملوكیة التى وصلتنا، وأهم أشكالها التى أشارت الیها المخطوطات الحربیة وكتب الفروسیة 

التى وضعت إبان العصر المملوكى، وكذا أهم األشكال المختلفة لهذا الرنك التى نقشت على بعض التحف 

قاب عن بعض األخطاء التى وقع فیها أغلب المشتغلین المملوكیة التى أمكن حصرها واإللمام بها بهدف كشف الن

من حیث عدم القدرة على التعرف على بعض أشكال الدبابیس التى  باآلثار االسالمیة عامة وبعلم الرنوك خاصة،

، ذلك الرنك الذى سوف نثبت باألدلة )٥(رمز البوق لىإرنك الجمقدار، واعتقدوا خطأ أنها تشیر  لىإترمز وتشیر 

   :وفیما یلى عرض ألهم هذه التحف. أنه ال وجود له، وٕانما كان یقصد به رنك الدبوس على القاطعة

  ا/١اللوحة 

  الزخارف بالحفر البارز                                                    حجر اردواز 

   سم ٤٢ x ٦٤: المقاییس                                 . م.ق ٣٠٠٠مصر حوالي 

  .٣٢١٦٩فى المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم محفوظة 

                                                             

(1) Leo Ary Mayer, Saracenic heraldry, a survey. (Oxford: Clarendon Press, 1933), 8. 

  .رمزا، ترك العدید منهم دون تفسیر) ٤٧(لى إأشار فیه  يالذ

(2) L. A. Mayer "Huit objets inédits à blasons mamluks en Grèce et en Turquie." In Mélanges Maspero. 
97-104. (Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 1940.), III, 97, nos. 1,2.  

.أضاف شعارین جدیدینحیث    

(3) L. A. Mayer, L. A.. "A New Heraldic Emblem of the Mamlūks." Ars Islamica 4, (1937), p. 349-351.    

،  ١، ج١٩٦٠نظر المعجم الوسیط، القاهرة، اة مدملكة الرأس، والجمع دبابیس، الدبوس فى المعاجم اللغویة هو عمود على شكل هراو  (٤)

  ؛٢٦٩
 Reinhart P.A. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leide, Paris ,1927, I, 423.     

(5) L. A. Mayer, Saracenic Heraldry , 5, no. (20). 
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ا التاج األبیض، تاج الجنوب، وتنورة قصیرة یتدلى منها ذیل ثور، رمز ا للملك مرتدیً وجه لوحة نعرمر تمثل منظرً 

القوة، یرفع یده الیمنى بدبوس كروى الرأس، له مقبض قصیر، یهوى به على رأس أحد أعدائه من أهل الشمال، مثل 

 .)١(أمامه، على حین یظهر خلفه بحجم أصغر حامل نعلیها راكعً 

  ب/١اللوحة 

   الزخارف بارزة                                                   دبوس من الحدید

   سم ٦٠رتفاع اإل: المقاییس               م ١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

  .٢٣٤٥/١محفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم 

الشكل، ویزینها زخارف بارزة  يدبوس قتال له رأس كروى الشكل على هیئة رمانة، یعلوها عنق قصیر ناقوس

ا الى أسفل، مزّود بمقبض أسطوانى، یزین نصفه العلوى شوكات معدنیة مدببة، على حین یزین مضلعة تتجه عمودیً 

  .)٢(لى نهایة مقبض الدبوسإاألسفل تضلیعات بارزة تنساب  صفهن

  ا/٢اللوحة 

   الزخارف بارزة                                                دبوس من الحدید

   سم ٥٩رتفاع اإل: المقاییس                    .م١٥-١٤/هـ٩-٨مصر القرن 

   .معروض فى المتحف الحربي بالقاهرة بدون رقم سجل

لى قسمین بواسطة حلقة مستدیرة بارزة، یصله إوى أملس، غفل من الزخرفة، ینقسم دبوس قتال له رأس كر 

لى أسفل رقبة قصیرة یحدها حلقة ثالثة تصل الرأس بمقبض الدبوس إبالمقبض حلقة ثانیة أصغر قطرا یلیها 

االسطوانى الشكل، المستدق الطرف، والمغطى فى قسمیه األوسط واألسفل بكسوة فضیة ذات زخارف حلزونیة 

  .)٣(بارزة

 ب/٢اللوحة 

  الزخارف بارزة                                             من الحدید دبوس 

   سم ٦١رتفاع اإل: المقاییس                م١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

   .٢٩٦٧محفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم 

                                                             

أحمد عبد الرازق، هبة یوسف، تحف مختارة من  ؛ ا/ ٢٢، لوحة ٣٢، ١٩٦٥، الفن المصرى القدیم، القاهرة يمحمد أنور شكر  (١)

  ).١(، لوحة رقم ١٢، ٢٠٠١المتاحف األثریة، القاهرة 

، كلیة غیر منشورةرسالة دكتوراه ( حسین عبد الرحیم علیوة، السالح المعدني للمحارب المصرى فى عصر الممالیك، دراسة أثریة (٢)

 .٦٧لوحة  ،)١٩٧٤ ،جامعة القاهرة ،اآلثار

 (3  ) Lamya‘ Yu‘qup  Sinûsî, , Fireworks during the Mamlûk Sultanate in Egypt (648- 923A.H/ 1250-1517 
A.D), (Thesis Submitted for the Degree of the M. A, Faculty of Arts - Ain Shams University, Cairo, 
2017), 312, pl. LVII. 
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ا ریضة، تتجه عمودیً الشكل، یزینه زخارف مضلعة ع يسطوانإمضلع، یعلوه نتوء  يدبوس قتال له رأس كمثر 

خطوط منتظمة بارزة، على  یزین أعاله ومنتصفه يالشكل الذ يسطوانلى أسفل الرأس لتتصل بمقبض الدبوس األإ

   .)١(المقبض خطوط مائلة على هیئة أضالع متالحقة يیغطى باق حین

 ا/٣اللوحة 

   الزخارف بارزة وغائرة                    .دبوس من الصلب والخشب والفضة

   مس ٥٨.٥االرتفاع : المقاییس             م ١٥-١٤/هـ٩-٨مصر القرن 

    .٦٧١٢محفوظ فى متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة تحت رقم 

یعلوها قبة  دبوس قتال له رأس مجنح یشتمل على ستة نصال مشطوفة رباعیة األضالع غفل من الزخرفة،

منتصفه كسوة جلدیة، تم  يیغط يدبوس الخشبي، الذصغیرة، وتنتهي من أسفل برقبة أسطوانیة تتصل بمقبض ال

، وبحلقتین من األسالك الفضیة )٢(تثبیتها بواسطة شریحتین جانبیتین من المعدن بواسطة ستة مسامیر مكوبجة

المنتظمة، ویكتنف الكسوة الجلدیة من أعلى المقبض وأسفله كسوة فضیة یغطیها زخارف بارزة على هیئة أضالع 

  .)٣(طارات تزدحم بحبات لؤلؤ متماسةإمائلة یتخللها حلقات دائریة ذات 

 ب/٣اللوحة 

   الزخارف مذهبة                                            دبوس من الحدید 

   سم ٥٩رتفاع اإل: المقاییس                          م ١٦/هـ١٠مصر القرن 

   .)؟(بطرسبرج تحت رقم یتاج فى سان محفوظ فى متحف االیرم

من أسفل،  من أعلى وضیقة دبوس قتال له رأس مجنح یشتمل على ست صفائح ذات شكل مستطیل عریضة

له مقبض أسطوانى مضلع، یمتد على جانبیه شریحتین یعلوهما نقط  ،قبة صغیرة  یزینها رسوم نباتیة مذهبة، یعلوها

لى إا نقط منتظمة، نسبه بریس دافن أسطوانى یزینه أیضً  منتظمة بالحفر الغائر، ویكسوه من أعلى وأسفل جسم

  .)٤(السلطان األشرف طومان باى

  ا/٤اللوحة 

   الزخارف غائرة وبارزة                                           دبوس من الحدید

                                                             

 .٦٦حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، لوحة  (١)

 :القاهرة(م ١٥١٧-١٢٥٠/هـ ٩٢٣ -٦٤٨براهیم، المصطلحات المعماریة فى الوثائق المملوكیة إمحمد محمد أمین، لیلى على  (٢)

 .١٠٥، )١٩٩٠ الجامعة األمریكیة بالقاهرة،

 .                                 ٦٥حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، لوحة  (٣)

(4)  Prisse d'Avennes ,  L'Art arabe d'après les monuments du Kaire depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du 
XVIIIe (Paris, 1973), vol. I, 280, pl. 155. 

.                                                              ٦٢، لوحة ٢٩٣حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني،   
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   سم ٦١رتفاع اإل: المقاییس                   م١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

   . ٨٤٠العسكري فى اسطنبول تحت رقم محفوظ فى المتحف 

شكل ناقوس صغیر، یزینه أضالع  دبوس قتال له رأس مضلع على هیئة كتلة مستطیلة، یعلوها نتوء بارز على

أعلى وتضیق من أسفل لتتصل ببدایة تضلیعات القسم العلوى من مقبض   طولیة وعریضة محفورة بعمق، تتسع من

المائلة الحلزونیة الشكل التى تكسو بقیة   تنساب بدورها فى التضلیعات البارزةالدبوس المجوف الطولیة الشكل التى 

قسم به زخارف طولیة تشبه زخارف القسم العلوى للمقبض المتصل  مقبض الدبوس، التى یحدها من أسفل

  .)١(بالرأس

 ب/٤اللوحة 

    بارزة وغائرةالزخارف                                                دبوس من الحدید 

   سم ٦١رتفاع اإل: المقاییس                  م١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

   ) ؟(محفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم 

دبوس قتال مضلع الرأس، یعلوه نتوء بارز على هیئة ناقوس صغیر، یزینه زخارف مضلعة نفذت بالحفر الغائر 

بمقبض أسطوانى مجوف یزین ثلثیه مناطق مستطیلة یكسوها تضلیعات  ن أسفلبحیث تبدو كأنها مفرغة، تتصل م

   .)٢(بارزة مائلة على التوالي، على عكس بقیة المقبض السفلى الذى یبدو غفال من الزخرفة

 ا/٥اللوحة 

   الزخارف محزوزة وبارزة                                       دبوس من الحدید

   سم ٦٠رتفاع اإل: المقاییس                 م١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

  ٢٣٥٧/١محفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم 

یزینها زخارف محزوزة تضم مثلثات  شبه بزهرة لوتس كبیرةألوب، دبوس من الحدید له رأس على هیئة ناقوس مق

له ذیل طویل، لعله أسد أو كلب صید  تمثال معدني لحیوان ضامر ومعینات متداخلة، یعلوه على غیر العادة

یرجح  ؛سلوقي، ویتصل بالرأس مقبض أسطوانى یزینه تضلیعات محزوزة وبارزة، رأسیة ومائلة ذات شكل حلزوني

ا ن یكون مثل هذا الدبوس كان مخصصً أذ ال یعقل إ أنه كان یستخدم كصولجان ألحد سالطین الممالیك،

   .)٣(للقتال

 ب/٥اللوحة 

                                                             

 .                   ٦٨، لوحة ٢٦٩حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، (١) 

(2)  Hans Stocklein, "Die Waffen- schatze im Topkapu Sarayi Miizesi zu Istanbul," Ars Islamica I (1934), 
fig. 14. 

 .٦٩، لوحة ٢٩٦حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، 

 .٧٠، شكل ٣٠٢، ٢٩٢-٢٩١حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني،  (٣)
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   الزخارف محزوزة ومضافة                             والحدید  دبوس من الخشب

   سم ٥٩رتفاع اإل: المقاییس                            م١٦/هـ١٠مصر القرن 

  .٣٩٧٢/١محفوظ فى متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة تحت رقم 

بكة، یتصل به من حدیدیة متشا دبوس له رأس كروى من الخشب یزینه مجموعة من السالسل ذات حلقات 

مستدق الطرف، یحلى بدنه حلقات حلزونیة محزوزة، یخرج من منتصفه  أسفل مقبض من الحدید رباعي األضالع

للتدریب على القتال بسبب رأسه   یرجح أنه كان یستخدم كصولجان، أو كسالح رمزى. بارز مستطیل الشكل نتوء

  .)١(الخشبي، والسالسل التى تنبثق منه

 ا/٦اللوحة 

   رنبغا الزدكاشأوط األنیق فى المناجیق البن مخط

   م ١٣٧٣-١٣٧٢/هـ٧٧٥-٧٧٤مصر سنة 

   .١٠٦، ورقة ٣٤٦٩محفوظ فى مكتبة السلطان أحمد الثالث فى اسطنبول تحت رقم 

أوراق كاملة ثالثیة الشحمات  نقش ملون لدبوس رش مركب یعلو رأسه زخارف نباتیة مركبة، تشتمل على

حكام أمتشابكة، یزین نهایة مقبضه رمانتین صغیرتین یفصل بینهما مسافة قصیرة بغرض وأنصاف أوراق متداخلة 

   .)٢(علیه واإلمساك به أثناء االستخدام القبض

 ب/٦اللوحة 

   رنبغا الزردكاشأمخطوط األنیق فى المناجیق البن 

   م١٣٧٣-١٣٧٢/هـ٧٧٥-٧٧٤مصر سنة 

   .١٠٦، ورقة ٣٤٦٩تحت رقم محفوظ فى مكتبة السلطان أحمد الثالث فى اسطنبول 

ثالثیة الشحمات، وأنصاف أوراق،  نقش ملون لدبوس رش مركب، له رأس كمثرى الشكل، یخرج منه أوراق نباتیة

  .)٣(ینتهى مقبضه برمانتین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك به

  ا/٧اللوحة 

   رنبغا الزردكاشأمخطوط األنیق فى المناجیق البن 

   م١٣٧٣-١٣٧٢/هـ٧٧٥-٧٧٤مصر سنة 

                                                             

ا فى متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة له رأس خشبى، ولكنه غفل من السالسل، محفوظ تحت نفس الرقم، یوجد دبوس آخر محفوظ أیضً  (١)

؛ نجم الدین ٣٠٠نظر حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، اوجدیر بالذكر أنه وصلنا أیضا بضعة دبابیس ذات رؤوس حجریة، 

 .                                    ١٧٧، ورقة ٢٦٥حف طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم األحدب، كتاب نهایة السؤل واألمنیة، مخطوط محفوظ فى مت

(2) Ibn Aranbuġā al-Zardkāš.,  Armoury Manual, (Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-
Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 2004), fol. 106. 

(3) L. Y. Sinûsî, Fireworks , 312, pl. LIX / b. 
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   .١٠٥ ، ورقة٣٤٦٩محفوظ فى مكتبة السلطان أحمد الثالث فى اسطنبول تحت رقم 

الشكل، أشبه بالبوق، له رأس مسطح یعلوه ورقة نباتیة ثالثیة الشحمات، ینتهى  ىنقش ملون لدبوس رش قرطاس

   .)١(مقبضه برمانتین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك به

  ب/٧اللوحة 

   مخطوط الفروسیة والمناصب الحربیة لحسن الرماح

   م١٢٩٥-١٢٣٨/هـ٦٩٥-٦٣٦مصر 

  .ب ٧٨ورقة  ،arabe ٢٨٢٥محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس تحت رقم 

نقش ملون لدبوس رش مركب قرطاسى الشكل، یشبه البوق، یخرج من رأسه نتوء مستطیل الشكل، یكتنفه على 

ترس مدبب، یخرج منه أوراق نباتیة متنوعة ویعلوه ما یشبه البوق،  ة نباتیة یرتكز علیهالجانبین نصفى ورق

   .مقبضه برمانتین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك به ینتهى

 ا/٨اللوحة 

   مخطوط الفروسیة والمناصب الحربیة لحسن الرماح

   م١٢٩٥-١٢٣٨/هـ٦٩٥-٦٣٦مصر 

  .ب ٩٨، ورقة arabe ٢٨٢٥محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس تحت رقم 

شكل معین، ینبثق منه ثالثة   نقش ملون لدبوس رش مركب، قرطاسى الشكل، یشبه البوق، یخرج من رأسه

  .مثلثات صغیرة، ینتهى مقبضه برمانتین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك به

  ب/٨اللوحة 

   سیة والمناصب الحربیة لحسن الرماحمخطوط الفرو 

   م ١٢٩٥ - ١٢٣٨/ هـ ٦٩٥ - ٦٣٦مصر 

  .ب٩٨ورقة  ،arabe ٢٨٢٥تحت رقم    محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس

نقش ملون لدبوس رش مركب، قرطاسى الشكل، یشبه البوق، یخرج من رأسه نصفى ورقة نباتیة، ینبثق من 

  .ین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك بهوسطهما شكل بوق، ینتهى مقبضه برمانت

 ا/٩اللوحة 

   مخطوط الفروسیة والمناصب الحربیة لحسن الرماح

   .م١٢٩٥-١٢٣٨/هـ٦٩٥-٦٣٦مصر 

  .ب ٩٨، ورقة arabe ٢٨٢٥محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس تحت رقم 

                                                             

(1) Ibn Aranbughā al- Zardakāsh , Armoury Manual , fol. 105 ; L. Y. Sinûsî, Fireworks , 312, pl. LIX /a. 
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رأسه ترس مدبب الطرف وینبثق من نقش ملون لدبوس رش مركب، قرطاسى الشكل، یشبه البوق، یخرج من 

أعاله وجانبیه، ثالثة مثلثات أشبه بثالثة أبواق للرمى بالنیران أو النفط أو البارود، ینتهى مقبضه برمانتین 

  .صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة لإلمساك به والتحكم فیه

 ب/٩اللوحة 

  مخطوط المخزون جامع الفنون البن أبى خزام

   م١٤٧٠/هـ٨٧٥مصر 

   .ا/٦٤ورقة  ،arabe ٢٨٢٤محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس، تحت رقم 

ا یمتطى صهوة جواد راكض وقد أمسك فى یمناه تصویرة ملونة لدبوس رش یحرق الشجر األخضر، تضم فارسً 

  .)١(بدبوس قرطاسى الشكل، یشبه البوق، یخرج من رأسه شعلة من النیران

  ا/١٠اللوحة 

   المخزون جامع الفنون البن أبى خزاممخطوط 

  م١٤٧٠/هـ٨٧٥مصر 

 .٧٩، ورقة arabe ٢٨٢٤محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس، تحت رقم 

ا فى الوسط فوق صهوة جواد وقد أمسك خلف ظهره تصویرة ملونة تمثل التراسیم بالدبابیس الرش، تضم فارسً 

قد أمسك كل منهما بدبوس رش له رأس على هیئة ناقوس  ،برمح طویل ذى نصلین، یكتنفه على الجانبین راجلین

   .)٢(مقلوب، یخرج من األمامى أربع شعالت، ومن الخلفي شعلة واحدة

 ب/١٠اللوحة 

 مخطوط مجموع فى الرمح وغیره للطبري

  م١٤٦٦/هـ٨٧١مصر  

   .ا/٧٠ا، ورقة /١٩٣٣محفوظ فى مكتبة أحمد الثالث فى اسطنبول تحت رقم 

تمثل فارسا یمتطى صهوة جواده وقد أمسك برمح طویل، یتوسط غالمین بید كل منهما دبوس تصویرة ملونة 

 .)١(رش مركب یشبه البوق، یوجد أسفل منهم نفاطان وأربعة أسهم ناریة

                                                             

(1) L. Y. Sinûsî, Fireworks , 308, pl. XIX. 

حیث ذكرها تحت عنوان قذائف محرقة،  :٤٧٦ص )١٩٦٩ القاهرة (العربیة عادل زعیتر،لى إ، نقله حضارة العربجوستاف لوبون،  (٢)

ا عبد الرحمن زكى، العرب والكشف عن البارود، المجمع المصرى للثقافة نظر أیضً افى القرن الثالث عشر المیالدى؛  استعملها العرب

نظر كذلك ا؛ "من العرب یحملون أدوات النفط لیها بقوله ثالثةإأشار ، حیث ١٠٣) بدون تاریخ(العلمیة، الكتاب السنوي الثالث واألربعون، 

األول أمسك بشعلة ونبتة، أما "ا أن یضً أ، الذى ذكر )٥(، شكل رقم ٢٠ )٢٠٠٦القاهرة (نبیل محمد عبد العزیز، هزل فرسان الخیل ، 

أحمد  :نظرامما جاء فى عنوان التصویرة،  ض تماماً وذلك على النقی". الثاني المتأخر فقد أمسك هو اآلخر بشعلة وصرة لعل بها بارود

  .٢٢، لوحة ٢٧٠، ٢٢٩ )١٩٩٨القاهرة (عبد الرازق أحمد، الجیش المصرى فى العصر المملوكى، 
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  ا/١١اللوحة 

  مخطوط سلوان المطاع فى عدوان االتباع لمحمد بن عبد اهللا بن ظفر الصقلى 

  م١٣٥٠ –١٣٢٥ /ـه ٧٥١-  ٧٢٥مصر أو بالد الشام 

  .)٢(محفوظ فى مجموعة جاسم هومیزى بالكویت

تصویرة ملونة تمثل أحد المناظر الحربیة یظهر فیه فیل یعلو ظهره هودج یشغله أربعة محاربین، ویقوده خامس 

االمامى منها یمسك بكلتا یدیه بدبوس قتال له  نه الصولجان، كما ظهر أمامه راجالأمسك فى یده الیمنى ما یشب

  .)٣(له مقبض أسطوانى یتصل بالرأس برمانة مستدیرة الشكل رأس مثلث أو ناقوسى الشكل یشبه البوق،

  ب/١١اللوحة 

ن أمسك االمامى منهما بدبوس له رأس مثلث أشبه و ن راجلو ا یظهر فیها محارب/١١تفاصیل من اللوحة السابقة 

  .یشبه البوق ،بزهرة اللوتس

 ا/١٢اللوحة

   الزخارف مموهة بالمینا ومذهبة                                              زجاج 

  سم٢٧, ٩القطر  ،٤٣, ٥االرتفاع : المقاییس          م١٣/ هـ ٧مصر نهایة القرن 

   .١٥٠/٤١محفوظة فى متحف المتروبولیتان فى نیویورك تحت رقم 

متعاقبة تزدحم بزخارف متنوعة، نجد  لى الخضرة، یزینها عدة أشرطة أفقیةإف الضارب قارورة من الزجاج الشفا

ومناظر تصویریة لتدریبات أو معركة حربیة بین  وجدائل هندسیة، ونقوش نباتیة، بینها ثالث جامات من األرابیسك،

وأقواس ودبابیس وتروس، مجموعة من الفرسان على ظهور الخیل، أمسكوا فى أیدیهم أسلحة متنوعة ما بین سیوف 

لى تذهیب إضافة باإل وصفراء، وبیضاء، وسوداء، وبنیة، وزرقاء، وخضراء، حمراء،: نقشت بمینا متعددة األلوان

 .)٤(بقى منه القلیل، فوق أرضیة منثورة برسوم أزهار وأوراق نباتیة وطیور

                                                                                                                                                                                   

 .L.Y.Sinûsî, Fireworks, 307, pl. XIV؛)٣(شكل رقم ، ١٨هزل فرسان الخیل،  نبیل محمد عبد العزیز، (١)

فى الكویت   ,Mchelle Amariومیشیل امارى  ،Melikian Chirvani A.Sقام بنشره كل من میلیكیان شیرفانى أسد اهللا سورین   (٢)

  .١٩٨٥عام 

(3) David  Nicolle, Mamluk ‘Askari,  1250-1517, Oxford, 2014, 32. 
(4) M. Dimand, A Handbook of  Muhammadan Art , ( Metropolitan Museum of Art: New York, 1941), 

245, fig. 159; Richard Ettinghausen, "Islamic Art": The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 33, no. 

1 (Spring, 1975), 12; R. W. Ferrie, The Arts of Persia, (New Haven: Yale University Press, 1989),  200-

201, pl. 5; Stefano Carboni, David Whitehouse, Robert H. Brill, William Cudenrath (ed), Glass of the 

Sultans , (New Haven: Yale University Press, 2001), no. 126, 251-256, pl. 254. 
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  ب/١٢اللوحة 

            نا ومذهبةالزخارف مموهة بالمی                               زجاج

   )؟: (المقاییس                م١٣/هـ٧مصر نهایة القرن  

یشتمل على ثالثة نصال نقشت على هیئة  ا یظهر فیها دبوس له رأس مجنح،/١٢تفاصیل من اللوحة رقم 

   .له مقبض أسطوانى طویل  أوراق نباتیة،

  ا/١٣اللوحة 

  الزخارف مضافة ومحزوزة                                            فخار مطلى

  )؟: (المقاییس                                 م ١٤/ هـ ٨مصر القرن 

   .١٤/٣٩١محفوظة فى متحف الفنون الجمیلة فى بوسطن، تحت رقم 

بقایا سلطانیة من الفخار المطلى، عثر علیها فى حفائر الفسطاط، یزین داخلها شریط كتابى بخط النسخ 

یلیها شعار الجمقدار، وهو عبارة عن دبوس له رأس شبه كروى ..." جمال الدین أدام"...قى منه عبارة المملوكى، ب

ومقبض قصیر، مزود قرب نهایته برمانتین صغیرتین، نقش باللون البنى على أرضیة صفراء، داخل منطقة 

  .)١(بیضاویة الشكل

 ب/١٣اللوحة

   الزخارف محزوزة ومضافة                                        فخار مطلى  

   )؟: (المقاییس                        م ١٤/هـ٨ومصر القرن 

  ).؟(تحت رقم  محفوظة فى متحف قیصر فریدریك المعروف بمتحف بوده فى برلین،

كسرة من الفخار المطلى، عثر علیها فى حفائر الفسطاط، یزین داخلها دائرة تضم دبوسا، شعار الجمقدار، نقش 

لون األصفر على أرضیة بنیة اللون، له رأس شبه مستطیل، یخرج من أعاله نتوء صغیر، ومزود بمقبض قصیر بال

حكام القبض لمقبض یفصل بینهما مسافة قصیرة إلیعلوه ثالث رمانات، واحدة أسفل الرأس، واثنتان قرب نهایة ا

  .)٢(علیه واإلمساك به

  ا/١٤اللوحة 

  الزخارف محزوزة ومضافة                                        . فخار مطلى

  سم ١٠ x ١٢: المقاییس                       .م١٤/هـ٨مصر القرن 

                                                             

(1) L.A. Mayer,A New Heraldic , Ars Islamica , vol. 4, 1937, 350, fig.2;  

جامعة القاهرة،  ،باد، كلیة اآلغیر منشورةرسالة ماجستیر (أحمد عبد الرازق أحمد، الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى 

 .                    ا/١١، لوحة ٢٣٥، ٢٠٠١سالمیة، القاهرة ؛ الرنوك اإل١٤٦/٢، لوحة ٤٦٤ )١٩٦٨

 (2) L.A. Mayer , Saracenic Heraldry , XII, pl. XII/ b , no. 1. 
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  ٦١٧١/٢٧بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

 يفاس، یزین داخله بقایا شریط كتاب، كان ضمن مجموعة الفیس كلیو يزء من حافة إناء من الفخار المطلج

یقطعه رنك الدبوس شعار الجمقدار، له رأس شبه مستطیل، ..." جل]اال" [بقى منه لقب  يبخط النسخ المملوك

الشكل، مزود بمقبض قصیر ینتهى برمانتین بینهما  يیق من أسفل، یعلوه نتوء صغیر كرو عریض من أعلى وض

 .)١(ستطیلة الشكللى الصفرة على أرضیة بنیة داكنة، مإسافة لإلمساك به، نقش بلون ضارب م

 ب/ ١٤اللوحة 

   الزخارف محزوزة ومضافة                                           . يفخار مطل

   سم ٩ x ١٩.٥ :المقاییس                          م ١٤/ هـ  ٨مصر القرن 

  .٦٢٢١/٥بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

بخط النسخ  يورز، یزین داخله بقایا شریط كتاب، مشترى من كلیونارستيالمطلزء من حافة إناء من الفخار ج

 ، یقطعه رنك مستدیر الشكل یتألف من ثالثة شطوب، األول والثالث باللون"األجل العالى"المملوكى بقى منه لقبى 

طیل ضیق من أعلى یشغله باللون البنى دبوس، شعار الجمقدار، له رأس شبه مستالبنى، واألوسط باللون األصفر و 

   .)٢(ان یفصل بینهما مسافة طویلة نسبیً ابارز، له مقبض قصیر، یعلوه رمانتومتسع من أسفل، یعلوه نتوء صغیر 

 ا/١٥اللوحة 

   الزخارف محزوزة ومضافة                                             فخار مطلى 

   سم ٨ x ٨: المقاییس                              م ١٤/هـ٨مصر القرن 

    .٦٥٢٠محفوظ فى متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة تحت رقم 

رنك مستدیر الشكل، ثالثى  قاع إناء من الفخار المطلى، اشتراه المتحف من محمد بحرى بك، یزین داخله

باللون البنى، واألوسط باللون األصفر، یخترقه رنك الدبوس شعار الشطوب، العلوى منقوش باللون العسلى، والسفلى 

وله مقبض قصیر مزّود برمانتین  الجمقدار، وهو ذو رأس شبه مجنح، على هیئة ورقة نباتیة ثالثیة الشحمات،

 .)٣(صغیرتین بینهما مسافة قصیرة، نفذ بلون بنى داكن

  ب/١٥اللوحة 

    الزخارف بالحفر البارز                                                  .يحجر جیر 

   سم ٣٥ x ٧٠: المقاییس                    م١٦-١٥/هـ١٠-٩مصر القرن 

                                                             

  .تنشر ألول مرة(١) 

 .تنشر ألول مرة (٢)

أمدنا بالقطع الثالث األستاذ عبد الحمید عبد السالم، أمین قسم الزجاج بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة فله منا جزیل . تنشر ألول مرة (٣)

 .الشكر واالمتنان
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   .٢/١٠٠٥٥بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

ثر علیه فى جبانة العباسیة، شمال القاهرة، یزینه بالحفر البارز شریط جزء من تركیبة من الحجر الجیرى، عُ 

األرض "... ، بقى منها ثالث كلمات ي، نقشت بخط النسخ المملوكسيبقایا كتابات قرآنیة من آیة الكر عریض به 

 ينبات على فرع يبقایا جدیلة بسیطة، والثاني یحتو یحده من أعلى وأسفل شریط ضیق، األول به ..." من َذا ا

متموج، یوجد أسفل منه رنك دائرى بال شطوب، یخترقه دبوس، شعار الجمقدار، نفذ بوضع مائل، له رأس مستطیل 

 .)١(الشكل يث الشكل، مزود بمقبض قصیر أسطوانمضلع، یعلوه نتوء صغیر مثل

 ا/١٦اللوحة 

   ومضافةالزخارف محزوزة                                             .يفخار مطل

                       سم١٧.٢ والقطر ٢٥.٤االرتفاع : المقاییس              .م١٤/هـ٨مصر القرن 

   .١٤٩٢٢معروضة فى سفارة جمهوریة مصر العربیة فى واشنطن تحت رقم 

یكسوها طالء زجاجى أصفر  ذات شكل مخروطي وقاعدة مرتفعة، يداخلي لسلطانیة من الفخار المطل منظر

واألصفر على التوالي،  يالداكن والعسل يضم صنجات مزورة نفذت باللون البنویزینها شریط علوى ضیق ی شفاف،

العالى ... مما عمل برسم " :یلیه شریط عریض به كتابات نسخیة بنیة اللون، یتخللها عالمات بنیة داكنة، نصها

، یلیه الى الداخل صفان من أقواس محزوزة، أما "العز المولوى األمیرى الكبیرى المخدومى المجاهدى المرابطى

وب، األول والثالث نفذاباللون البنى، على حین نقش الشطب األوسط باللون القاع فیشغله رنك مستدیر ثالثى الشط

، وهو ذو رأس مثلث الشكل یشبه يلجمقدار الذى یتوسطه باللون البنلى الحمرة، والدبوس شعار اإالبنى الضارب 

قصیرة لإلمساك البوق، ینتهى برمانة كرویة الشكل یتصل بها مقبض قصیر مزود فى نهایته برمانتین بینهما مسافة 

عمل العبد الفقیر " وهذه السلطانیة من عمل شرف األبوانى الذى نجد اسمه منقوشا خارج السلطانیة كما یلى . به

   .)٢("المسكین شرف األبوانى غالم الناس كلهم العز والفضل واإلقبال

  ب/١٦اللوحة 

   زة ومضافةالزخارف محزو                                              يفخار مطل

   )؟(  :المقاییس                                  م  ١٤/ هـ  ٨مصر القرن 

   .٥١٣٦/٣بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

ن الداخل رنك مستدیر الشكل، موه طالء زجاجى أصفر شفاف، یزینه ، یكسيقاع سلطانیة من الفخار المطل  

ناء، على حین یبدو الشطب األوسط بلون بنى داكن، یعلوه دبوس بلون أرضیة اإلوب، األول والثالث الشط يثالث

                                                             

(1) L.A. Mayer , A New Heraldic , Ars Islamica, vol.4,  350, fig.3.  

(2) Esin Atil, Renaissance of Islam, Art of the Mamlûks, (Washington,1981), 188-189, pl. 95 

 . ١٥٥، لوحة ٢٩٥، ٢٠٧)  ٢٠٠٣لقاهرة ا ( یة فى العصرین األیوبي والمملوكىسالماإلأحمد عبد الرازق أحمد، الفنون ; 
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 يسطوانأالشكل، ینتهى برمانة تصله بمقبض شعار الجمقدار، بلون األرضیة األصفر، له رأس مثلث، ناقوسي 

  .)١(مسافة قصیرة قصیر، مزود قبل نهایته برمانتین صغیرتین بینهما

 ا/١٧اللوحة 

   الزخارف محزوزة ومضافة                                            يفخار مطل

  )؟: (المقاییس                               م ١٤/هـ٨مصر القرن 

  .)؟(دج تحت رقم یمبر افى جامعة ك Fitzwilliam -محفوظ فى متحف فیتز ولیم 

 يالداخل رنك مستدیر ثالث  منزینه ی ، یكسوه طالء زجاجى أصفر شفاف،يقاع إناء من الفخار المطل

شطب األوسط فیبدو بلون بنى الحمرة، والثالث أصفر بلون األرضیة، أما ال يلإالشطوب، العلوى بنى ضارب 

الحمرة، نقش فوقه دبوس بلون أبیض معتم، له رأس مثلث ناقوسي الشكل، ینتهى برمانة كبیرة تصله  يلإضارب 

 .)٢(ارمانة أصغر حجمً بمقبض قصیر أسطوانى، زود قبل نهایته ب

 ب/ ١٧اللوحة 

   الزخارف محزوزة ومضافة                                                  ير مطلفخا

   )؟ : ( المقاییس                                      م ١٤/هـ٨مصر القرن 

   .٣٨٥٤/٤٦بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

عثر علیه فى الفسطاط، یكسوه من الداخل طالء زجاجى أصفر شفاف، یتوسطه  يالفخار المطلقاع إناء من 

رنك مستدیر ثنائى الشطوب، یعلو األول منهما دبوس بنى داكن فوق أرضیة صفراء ضاربة الى الخضرة، نفذ 

ذو الشكل  لدبوسبالحز واإلضافة، له رأس مثلث الشكل یشبه الناقوس المقلوب، وینتهى برمانة تصله بمقبض ا

  .)٣(به والتحكم فیه  االسطوانى المزود قرب نهایته برمانتین بینهما مسافة قصیرة لإلمساك

 ا/١٨  اللوحة

   مخطوط الفروسیة والمناصب الحربیة لحسن الرماح

   م١٢٩٥- ١٢٣٨/هـ ٦٩٥-٦٣٦مصر 

   .ا/٩٢، ورقة arabe ٢٨٢٥محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس تحت رقم 

الشطوب،  يین أسفله رنك مستدیر الشكل، ثالثأشبه بالحصن أو برج للرمى بالنفط، یز  يملون لمبنى حربنقش 

األول والثالث نقشا باللون األصفر النافض، على حین نقش الشطب األوسط باللون األحمر وفوقه دبوس أصفر 

                                                             

 .  تنشر ألول مرة (١)

(2) L.A. Mayer , Saracenic  Heraldry , XII , pl. XII/ b, fig. 4. 

  .   ینشر ألول مرة  (٣)



  أضواء جدیدة على رنك الدبوس شعار الجمقدار

 

١٤ 
 

بنتوء مستطیل یصل الرأس  ي، ینتهو ذو رأس مثلث أشبه بالبوقنافض، حددت تفاصیله وحدوده باللون األسود، وه

  .ا بنتوءات بارزةبالمقبض المزین أیضً 

 ب/  ١٨  اللوحة

   الزخارف مموهة بالمینا ومذهبة                                       زجاج  

   سم٢والبدن  ،سم ٤ارتفاع الرقبة : المقاییس                 م١٤/هـ٨مصر القرن 

    .٣/٦٩٩٣بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظة فى متحف الفن اإلسالم

لى إضافة األزرق، واألحمر، واألبیض، باإل: بقایا قارورة من زجاج شفاف مموهة بالمینا المتعددة األلوان

یزین أعلى  ؛عدید من تفاصیل العناصر الزخرفیةالتذهیب الذى استخدم فى كتابة النصوص الكتابیة وفى تحدید ال

بدن القارورة  ، یفصله عن..."نا السلطان الملك العالم ] موال"[رضیة حمراء نصها الرقبة بقایا كتابات مذهبة على أ

 يلإین وبعض الزخارف النباتیة، یوجد بقى من زخارف البدن آثار بناء یعلوه بقایا قبتین صغیرت .شریط ضیق مذهب

یعلوه دبوس أحمر  یساره بقایا رنك مستدیر، ثالثى الشطوب، یحده إطار مذهب، الشطب العلوى أبیض اللون،

توء مستطیل یصل الرأس شعار الجمقدار، حددت تفاصیله باللون الذهبي، له رأس مثلث أشبه بالبوق، ینتهى بن

أما الشطب . ا، وبكرة صغیرة فى نهایتهسطوانى الشكل، الذى یخرج من منتصفه نتوء آخر أصغر حجمً بالمقبض األ

یتصل به من أسفل جزء ضئیل للغایة من الشطب األسفل الذى األوسط فیظهر من بقایاه أنه كان أحمر اللون، 

  .)١(اا أن هذا الرنك كان مركبً یبدو أنه كان أبیض اللون، ویرجح أیضً 

 ١٩/١  اللوحة

    الزخارف مموهة بالمینا ومذهبة                                             زجاج 

    سم ٣ x ٣.٥: ییسالمقا                         . م١٤/هـ٨مصر القرن 

    .٨/٦٩٥٩محفوظة فى متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة تحت رقم 

قطعة من زجاج شفاف مموهة بالمینا متعددة األلوان ومذهبة، یزینها بقایا رنك مركب مستدیر الشكل، ثالثى 

حدد إطاره  الشطوب، یحدده إطار ضیق مذهب، الشطب العلوى منقوش بالمینا البیضاء، ویعلوه دبوس أحمر اللون

سطوانى ینتهى أبنتوء بیضاوي الشكل یصله بمقبض  الخارجي بالتذهیب، له رأس ناقوسى الشكل یشبه البوق، ینتهى

والشطب األوسط مطلى بمینا حمراء ویعلوه دبوس مماثل، أكبر حجما، نقش بمینا بیضاء  ؛ابنتوء آخر أصغر حجمً 

األلوان ومن حیث بقایا الدبوس  أما الشطب الثالث فهو یشبه تماما الشطب العلوى من حیث. وحدد بخطوط مذهبة

 .)٢(ا بالمینا الحمراء، وحدد إطاره وتفاصیله باللون الذهبيالذى نقش أیضً 

                                                             

(1) Carl Johan Lamm, Mittelalterliche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten, (Berlin 
,1929-1930) , Band 11, pl. 126 

 من الزجاج األیوبي والمملوكى بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة، رسالة دكتوراهعالء الدین محمود محمد، دراسة أثریة وفنیة لمجموعة جدیدة 

  .، حیث ذكر أن الرنًك یمثل بوقا)١١٥(، شكل رقم ١٥١، لوحة٧٨) ٢٠١٥جامعة القاهرة ،  -كلیة االثار  (غیر منشورة 

 .                          للرنك المنقوش على الكسرة ، حیث كرر نفس الخطأ بالنسبة١٥٠، لوحة٧٦الدین محمود محمد، دراسة أثریة، عالء  (٢)
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 ب/١٩اللوحة 

    الزخارف مموهة بالمینا ومذهبة                                         زجاج

  )؟(  :المقاییس                              م ١٤/هـ٨مصر القرن 

    .٤/٨٣٠٧بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظة فى متحف الفن اإلسالم

یا رنك مركب، مستدیر تذهیب، یزینها بقابها بقایا  قطعة من زجاج شفاف مموهة بالمینا المتعددة األلوان،

 يشعار الجمقدار، له رأس ناقوس الشطوب، األعلى منقوش بمینا حمراء، یعلوه دبوس بمینا بیضاء، يالشكل، ثالث

الشكل، یشبه البوق، ینتهى بنتوء صغیر بیضاوي الشكل، یصله بمقبض الدبوس الذى ینتهى برمانتین صغیرتین 

 يدبوس أحمر، بقى منه رأسه الناقوسشطب األوسط محدد بمینا بیضاء، ویخترقه بقایا بینهما مسافة قصیرة، وال

أما الشطب الثالث فمطلى بمینا حمراء، ویبدو . غیر الكامل يالتى تصل الرأس بالمقبض االسطوانالشكل، والرمانة 

  .)١(أنه كان مزین بدبوس ثالث أبیض اللون، بقى منه جزء ضئیل للغایة

  ا/٢٠اللوحة 

   الزخارف محزوزة ومضافة                                              يفخار مطل

   )؟(   :المقاییس                              م ١٤/هـ٨مصر القرن 

   .٦/٥١٣٦بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

داخل رنك مركب مستدیر الشكل ال من، عثر علیها فى حفائر الفسطاط، یزینها يقاع سلطانیة من الفخار المطل

صفراء نافضة، له رأس مجنح الشطوب، نقش على الشطب العلوى دبوس باللون البنى الداكن على أرضیة  يثالث

ویخترق الشطب األوسط  ؛الرأس، والثانیة فى نهایة المقبضحدهما أسفل أسطوانى مزود بكرتین صغیرتین أومقبض 

أسفل، أشبه  ا، له رأس على هیئة مستطیل متسع من أعلى وضیق مندبوس آخر بلون أصفر نافض، أكبر حجمً 

أما الشطب الثالث فیبدو بلون األرضیة األصفر النافض . مزود برمانتین صغیرتین يسطوانأبالبوق، یتصل بمقبض 

   .)٢(دبوس الشطب العلوىا بلون بنى داكن یشبه ویخترقه دبوس أصغر حجمً 

 ب/٢٠  اللوحة

   الزخارف محزوزة ومضافة                                              يفخار مطل

   )؟(  :المقاییس                                 م١٤/هـ٨  مصر القرن

                                              ٧/٥١٣٦بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

ثر علیه فى حفائر الفسطاط، یكسوه طالء زجاجى أصفر شفاف، یزینه من ، عُ يقاع إناء من الفخار المطل

الشطوب، نقش داخل شكل نجمى سداسي األطراف، یزینه ثالثة دبابیس  يمستدیر الشكل، ثالث الداخل رنك مركب،

                                                             

 .ولیس دبوساً  ا أن الرنك یمثل بوقاً ، حیث ذكر أیضً ١٥٢، لوحة٧٨ ود محمد، دراسة أثریة، عالء الدین محم (١)

(2) L. A. Mayer, Saracenic Heraldry , XII, pl. XII/b , no. 5.  
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اللون، األوسط أكبرها له رأس ناقوسى الشكل، یشبه البوق، ینتهى برمانة تصله  ين بنلون األرضیة فوق دهاب

ا رمانتین صغیرتین بینهما مسافة قصیرًة، على عكس كل من بالمقبض االسطوانى القصیر الذى یزین نهایته أیضً 

  .)١(الدبوس األوسط الدبوسین العلوى والسفلى اللذان نقشا فى وضع عكسي بحجم أصغر من

 ا/ ٢١  اللوحة

   الزخارف حفر بارز                                                         رخام 

   سم ٥٣ x ٥٣ :المقاییس                        . م١٣١٠/هـ ٧١٠مصر سنة 

    .٧١٤٥بالقاهرة تحت رقم  ميمحفوظ فى متحف الفن اإلسال

، نفذت بالحفر يمن خمسة أسطر بخط النسخ المملوكووقفیة تتألف  ينشائإلوح من الرخام یشتمل على نص 

ِبْسم اهللا : "وط مسطحة، بعض الحروف معجمة، نصهالبارز داخل إطار مربع، یفصل بین السطور، أربعة خط

قف لى اهللا تعالى سنجر الجمقدار وأو إالعبد الفقیر /یعرف بمسجد النبى الرحمن الرحیم عمر هذا المسجد المبارك

لطاحون یكون الوقف على امام /ى بجواره والطبقة الذى فوقها واسطبل والطبقة الذى بجوار ا/علیه القاعة الذ

للعمارة وذلك فى شهور سنة عشر وسبعمائة غفر اهللا لمن دعا له / المسجد والمؤذن والوقید ومهما فضل یكون

  .)٢("بالرحمة أمین

 ب/٢١اللوحة 

   الزخارف حفر بارز                                                           رخام

   سم ٦٢ x ٧٧: المقاییس                           . م١٤/هـ٨مصر القرن 

    .٢٩٢٤بالقاهرة تحت رقم  يمحفوظ فى متحف الفن اإلسالم

ر البارز، بالحف يالنسخ المملوك  ة أسطر منقوشة بخطبقایا لوح من الرخام معقود فى أعاله، یشتمل على سبع

/ ِبسم اهللا الرحمن الرحیم " مسطحة، نصه تضم العدید من الكلمات المعجمة، یفصل بینها سبعة خطوط مستقیمة،

التربة المباركة  أنشأ هذه )٣(فأولئك كان سعیهم مشكورا/ سعیها ومن هو مؤمنلها ) كذا(ومن أراد اآلخرة وسعا 

الساطلمیشى عفا اهللا عنه / علم الدین سنجر الجمقدار]وذنبه [رحمة ربه المستغفر من خطأه  لى   إالفقیر / العبد

   .)٤( ..."قف على ]وأو... [ 

                                                             

(1) L. A. Mayer , Saracenic Heraldry , XII, pl. XII/b, no. 6.  
(2) Moritz Sobernheim, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum. Deuxième partie: Syrie du 

Nord, I, MIFAO, 25 (1909) Le Caire,, 13; K.A.C. Creswell, “A brief chronology of the Muhammadan 

monuments of Egypt to 1517”, BIFAO 6 (1919), 88; Max Van  Berchem , Matériaux pour un corpus 

inscriptionum arabicarum , deuxième partie , Syrie du Sud, Jérusalem, MIFAO , Le Caire, 1920, I,  33; 

Répertoire chronologique d' épigraphie arabe, Le Caire, 1954, XIV, 39, no. 5259; Gaston Wiet, Catalogue 

général du Musée de l'art islamique du Caire : inscriptions historiques sur pierre ,( le Caire, 1971), 66-67. 

  ).١٩(قرآن كریم، سورة اإلسراء، آیة رقم  (٣)

(4) Max Herz, Catalogue sommaire des monuments exposés dans le Musée national de l'art arabe 
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 ا/٢٢اللوحة 

  مخطوط مقامات الحریرى لیحیى بن محمود الواسطى

   م١٢٣٧/هـ٦٣٤بغداد سنة 

   ا/١٩، ورقة arabe ٥٨٤٧محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس تحت رقم 

تصویرة ملونة تمثل مجموعة من الفرسان ینتظرون المشاركة فى أحد االحتفاالت، ینفخ اثنان منهم فى بوق له 

 .)١(رأس مثلث الشكل على هیئة زهرة لوتس، وقصبة طویلة رشیقة، مستدقة الطرف، یزینها عدة نتوءات بارزة

 ب/٢٢اللوحة 

الحیل لبدیع الزمان أبى العز اسماعیل الجزرى، نسخة من مخطوط الجامع بین العلم والعمل النافع فى صناعة  

  .يخ بن عبد اللطیف الكاتبى الیاقوتعمل فرو 

  .ب/ ١٠، ورقة ١٣١٥دیسمبر/هـ٧١٥، رمضان دیار بكر أو دمشق أو القاهرة 

    .٤٢محفوظ فى متحف الفنون الجمیلة فى بوسطن تحت رقم 

لیها الرحالة المغربى ابن إأشار  جد األموى بدمشق التىالمستصویرة ملونة تمثل ساعة مائیة تذكرنا بساعة 

 يسار، ینفخان فى بوق له رأس ناقوسلى الیإفلها خمسة موسیقیین، اثنان منهم جبیر فى رحلته، یظهر فى أس

الیسرى، على حین أمسكه  الشكل وقصبة طویلة رشیقة، ذات طرف مستدق، األمامى منهما أمسك البوق بیده

ا صورة رنك مركب یتألف من نسر فى أعلى وكأس فى ، ویظهر فى أعلى التصویرة أیضً )٢(يالخلفي بیده الیمن

 ٧٤٦سنة   اآلخرة يفى فى جماد، المتو يیذكرنا برنك األمیر طقزتمر الحمو أسفل، مكرر على كال الجانبین، 

 .)٣(م١٣٤٥سبتمبر /هـ

التى أمكن حصرها واإللمام بها عن مدى تنوع أشكال هذه  ية الوصفیة لدبابیس العصر المملوكتكشف الدراس

ا التعریف بطبیعة ونوعیة هذا السالح من خالل ما ورد عنه فى الدبابیس واستخداماتها، بید أنه یجب علینا أیضً 

المصادر التاریخیة وكتب الدساتیر، وكتب الفروسیة والفنون الحربیة التى وضعت إبان تلك الفترة، وكذا األشكال 

                                                                                                                                                                                   
(Le Caire, 1906), 30, no. 77; É. Combe, "Deux épitaphes musulmanes sur une pierre d’autel copte", 
Annales du Service des Antiquités, 10 (1910), 188; Répertoire, XIV, 40, no. 5261; Gaston Wiet . 
Inscriptions historiques sur pierre. Catalogue général du musée arabe du Caire, 
IFAO, (Le Caire, , 1971), broché, , 67  

 .٣٦١ ،١ج )١٩٦٥القاهرة دار النهضة العربیة، (حسن الباشا، الفنون االسالمیة والوظائف على اآلثار العربیة،  

  ؛  ١١٩-١١٨ )١٩٧٤بغداد  (، ترجمة وتعلیق عیسى سلمان، سلیم طه التكریتى،فنون التصویر عند العربریتشارد ایتنجهاوزن،  (١)

David Talbot Rice,  Islami Art , T. H. , 1979, 109, no. 108  
  

(2)Janine & Dominique Sourdel, La Civilisation de l’Islam classique , 1993, pl. 181.; ; D. T. Rice, Islamic 

Art, 140, no. 139. 

  .١١٦،  ٢، ج الخططالمقریزى ،  (٣)

L. A. Mayer , Saracenic Heraldry , 235 – 236.  
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اللثام ونرفع ا ألحد أمراء البالط المملوكى حتى نمیط ا أو رنكً المختلفة التى وصلتنا عن هذا السالح الذى كان شعارً 

ن نوهنا أن وراء إعداد هذا البحث كما سبق م رف برنك البوق، وهو الهدف الرئیساللبث الذى حدث بینه وبین ما ع

   .من قبل

 ،)١(العصر المصرى العتیق  ا كان یعد واحدا من أسلحة الهجوم الفردیة التى عرفت منذفالدبوس تاریخیً 

، وفى زمن الدولة )٣(، وفى أیام الخالفة الفاطمیة)٢(االسالم ا فى صدر، وشاع استخدامه أیضً )ا/١اللوحة(

یطیش النشاب فى الریح أو ال یصیب الهدف، وقد "، كما كثر استخدامه زمن سالطین الممالیك فقد )٤(األیوبیة

ال إیخون الرمح صاحبه فینقصف أو یتعطل العمل به فى المضیق واالزدحام وااللتحام، وال یبق صالح للعمل به 

، كالخوذة )٦(لتحطیم األسلحة المصنوعة من الحدید والصلب ، الذى كان یستخدم عادةً )٥(لسیف والخنجر والدبوسا

لى مقدم رأس العدو وعضده وساعده وساقیه وركبته ودابته وكل إضافة ، والسیف والرمح والجوشن، باإل)٧(أو البیضة

 ٦٩٩أنه حین نزل التتر بالقرب من سلمیة ببالد الشام فى ربیع األول سنة  لذلك ال عجب. )٨(وكل ما یعن له

له طوالع التتر، نودى فى وجد السلطان الناصر محمد بن قالوون فى السیر بعساكره، فظهرت "م ١٢٩٩دیسمبر /هـ

  ".)٩(لى األرضن ارموا الرماح واعتمدوا على ضرب السیف والدبوس، فألقوا رماحهم كلها عأالعسكر 

من المصادر المملوكیة أن غالب أمراء وجند الممالیك كانوا یتسلحون بالدبابیس بدلیل تلك اإلشارات  ویفهم أیضاً 

ذ إمعتدین علیهم فى شتى المناسبات، العدیدة التى تسجل لنا استخدامهم لهذا السالح فى ضرب منافسیهم أو ال

                                                             

  ).٦(راجع الهامش رقم  (١)

نظر كتاب مجموع فى الرمح وغیره، مخطوط محفوظ فى مكتبة متحف طوبقابى ال به، روى الطبرى أن القائد خالد بن الولید كان یقات (٢)

 .١٤٢ ، ٢، ج١٩١٤ناعة اإلنشا، القاهرة ؛ القلقشندى، صبح األعشى فى ص٨٤ورقة  ,Revan ١٩٣٣سراى فى اسطنبول، تحت رقم 

، ٣ظر القلقشندى، صبح األعشى، جناالرسمیة، استخدم كواحد من أسلحة الجیوش الفاطمیة وكسالح رسمى أثناء مواكب الخلفاء  (٣)

٥٠٠ – ٤٩٩. 

نظر ابن واصل ، مفرج الكروب فى أخبار بنى أیوب، تحقیق ایوبي، ة الشخصیة لصالح الدین األقیل أنه كان بمثابة أحد األسلح (٤)

؛ )٣( ، حاشیة٨٤ )١٩٧٢القاهرة  (جمة صالح الشیتىمایر ، المالبس المملوكیة، تر . ا.؛ ل٨ ، ٣، ج١٩٦٠جمال الدین الشیال، القاهرة 

  ).١(، حاشیة رقم ٢٨٩ الرحیم علیوه، السالح المعدني،  حسین عبد

، مع مراعاة الخطأ ٣٧ ،)٢٠٠٦القاهرة ( فوسهم وأبدانهم قبل یوم الحقائقد العزیز، هزل فرسان الخیل، وبعض ما ینزه ننبیل محمد عب (٥)

 !لى أن الدبوس فى عصر الممالیك هو العمودإ، )١(وقع فیه المؤلف عندما أشار فى الحاشیة رقم  يالذ

(6) A. Vesey B. Norman, Arms and Armour , 1964, 115. 

  .٣٠٤ الرحیم علیوه، السالح المعدني، حسین عبد 

 .ا ، ب/٩٤نظر، الطبرى، مجموع فى الرمح، ورقة ا؛ وعن عمل دبوس لكسر البیضة ١٤٢، ٢القلقشندى، صبح األعشى، ج  (٧)

؛ ٢٢٣، ورقة ٢٨٩٩محمد بن یعقوب الختلى، كتاب الخیل والفروسیة، مخطوط محفوظ فى مكتبة آیا صوفیا فى اسطنبول، تحت رقم  (٨)

؛ ١٧٧، ورقة ٢٦٥١؛ نجم الدین األحدب، نهایة السؤل واألمنیة، مخطوط محفوظ فى مكتبة طوبقابى سراى فى اسطنبول تحت رقم ٢٢٣

 .٣٧د عبد العزیز، هزل فرسان الخیل، ؛ نبیل محم٣٠٤ ني،الرحیم علیوه، السالح المعد حسین عبد

 -١٩٣٤دار الكتب المصریة، : القاهرة( عبد الفتاحالمقریزى، السلوك فى معرفة دول الملوك، تحقیق محمد مصطفى زیادة وسعید  (٩)

 .٣٧ العزیز، هزل فرسان الخیل، ؛ نبیل محمد عبد٨٨٦ ،١/٣ج )م١٩٧٢
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ركب فى عدة " ين األمیر بتخاص المنصور أم ١٣٠٧/هـ ٧٠٧ أحداث سنة  المؤرخ ابن تغرى بردى فى یروى

كریم  يفهم كذلك من نفس المؤرخ أن القاضوی. )١("لى العامة یخوفهم ویضربونهم بالدبابیس لیتفرقواإممالیك ونزلوا 

   . )٢(ن یضرب الجند بالدبابیسأم اعتاد ١٣٢٥/هـ ٧٢٦المتوفى سنة الدین الصغیر ناظر الدولة بالدیار المصریة و 

   

م أن األمراء ١٣٤٦/ـه ٧٤٧وأشارت المصادر كذلك فى أحداث القبض على السلطان الكامل شعبان فى سنة

ا أن وروت أیضً . )٣(هجموا على األمیر أرغون العالئى وفرقوا من معه وضربوه بدبوس حتى سقط على األرض

تجمع علیه عدة من الممالیك م ١٤٠٣فبرایر/هـ ٨٠٥عندما نزل من القلعة فى شعبان سنة  الوزیر ابن غراب

ونقرأ كذلك أن األمیر بیغوت . )٤(السلطانیة وضربوه بالدبابیس حتى سقطت عمامته عن رأسه وسقط على األرض

سم السلطان ا، فر ا بلیغً خجا المؤیدى، المعروف باألعرج نائب حماه، ضرب كاشف القلیوبیة بالدبوس ضربً   من

م، فرقتین ١٤٣٢/هـ٨٤٢القلعة سنة  تحت  أنه اجتمع يوى الصیرفكما ر  ؛)٥(لى بالد الشامإاألشرف برسباى بنفیه 

   .)٦(بینهم ضرب بالدبابیس من جهة األمیر اینال، وفرقة علیه، فوقع

السلطان  يم استدع١٤٤٢یونیو / هـ٨٤٦فر سنة ویحدثنا السخاوى بدوره أنه أثناء ثورة الممالیك الجلبان فى ص

لى القلعة من باب المدرج فرام الطلوع من إالسر، فلم یستطع الطلوع  ى، كاتبالظاهر جقمق األمیر جرباش الكریم

ا أنه فى شعبان أیضً  يورو  .)٧(باب المیدان الذى تحت القلعة، ففطن به بعضهم فضربوه بالدبابیس قاصدین إتالفه

األجالب الزینى االستادار وهو نازل من الخدمة، وال شعور  الیكتبع جماعة من المم"م، ١٤٤٦أكتوبر/ هـ ٨٥٠سنة 

   .)٨("لى أن سقط عن فرسهإا بالدبابیس له بذلك، حتى أدركوه بالرمیلة فوقعوا فیه ضربً 

م، وشیبته قد ١٤٥٣/ هـ ٨٥٧ونقرأ كذلك عن عبد اهللا كاشف الشرقیة الذى أخذوه ورأسه مكشوفة فى سنة 

صور عثمان بنزول ، وعن مرسوم السلطان المن)٩(الضرب بالدبابیس على وجهه من جراءتمضخت بالدماء السائلة 

والمنادى " لألخذ النفقة، فنز  القاهرة من القلعة فى نفس العام، لینادى بطلوع الممالیك السلطانیة يالقرمى وال یشبك

الممالیك، فتمزقوا، وذهب بیس من باب السلسلة فأخذته الدبا لى الرمیلة تجاهإلى أن وصل إبین یدیه ینادى بذلك 

                                                             

 .١٧٣ ،٨، ج١٩٧٢ - ١٩٣٠مصر والقاهرة، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة فى ملوك  (١)

 .٣٤، ٣، ج١٩٨٦ابن تغرى بردى، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافي، تحقیق نبیل محمد عبد العزیز، القاهرة  (٢)

 .١٣٩، ١٠تغرى بردى، النجوم، ج؛ ابن ٧١٢ ، ٢/٣المقریزى، السلوك، ج (٣)

 .١١٠٢ ، ٣/٣ج ،یزى، السلوكالمقر  (٤)

 .٥٠٧، ٣تغرى بردى، المنهل الصافى، ج ابن (٥)

 .٤٣٧ ، ٣م، ج١٩٩٤ – ١٩٧٠بشى، القاهرة الصیرفى، نزهة النفوس واألبدان فى تواریخ الزمان، تحقیق حسن ح (٦)

 .٤١، )بدون تاریخ(السخاوى، التبر المسبوك فى ذیل السلوك، بوالق  (٧)

 .١٤٦السخاوى، التبر المسبوك،  (٨)

 .٥٣، ١٦ابن تغرى بردى، النجوم، ج ٩)(
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 ٨٥٨اآلخر سنة  ویحدثنا نفس المؤرخ عن فتنة سوق الخیل التى حدثت فى ربیع. )١("سبیله لى حالإالقرمى 

، األمر الذى یكشف لنا )٢(األشرفیة برسباى بالدبابیس م بین الممالیك الظاهریة جقمق، وبین الممالیك١٤٥٤ابریل/هـ

على ذلك  الممالیك وأمرائهم وأجنادهم على التسّلح بالدبابیس والقتال بها، وحسبنا دلیالً لنا عن مدى حب سالطین 

أستاذ مفنن، " كان فى فن الدبوس، على حد تعبیر المؤرخ ابن تغرى بردى، ) م١٤٦٧/هـ ٨٧٢( ن السلطان تمربغاأ

كان وال شك "م ، ١٥١١/هـ ٩١٧سنة  يمعلم الدبوس األمیر شاهین المتوف، وأن )٣("بل أن تالمیذه فیه، أعیان الدنیا

   .)٤(ا لشهادة المؤرخ ابن ایاس، وفقً "شك عالمة فى فنه

وضعت زمن سالطین الممالیك  فهم كذلك من المصادر التاریخیة والمخطوطات الحربیة وكتب الفروسیة التىویُ 

، واستنادا )٦(لروایة القلقشنديا ن كان الحدید أغلب، وفقً إ الحدید، و   أو )٥(ن الدبابیس كانت تصنع عادة من الصلبأ

الدبابیس المملوكیة التى وصلتنا، وأنها كانت تحمى جیدا وتسقى بماء مركب من عدة مواد  لى أغلبإواستنادا 

ا أن الدبوس الجید كان یجب أال یزید ویستشف من هذه المؤلفات أیضً . )٧(كیمیائیة ونباتیة إلكسابها قوة وصالبة

  .")٩(رادون قوة صاحبه لیكون له قاهً "یكون ثقل الدبوس  ، وأن)٨(وزنه عن مائة وخمسین درهما

وتكشف . ن یتخذ الدبوس من قطعة واحدة من المعدن تشكل منها رأس الدبوس ویده أو مقبضهأالعادة  وجرت  

دراسة الدبابیس المملوكیة التى وصلتنا عن االختالف البین بین أشكال رؤوس هذه الدبابیس الذى یتخذ بعضها 

 )١٠(اسطنبول على هیئة ثمرة الرمان، مثل الدبوس المحفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى یاً كرو  شكالً 

، أو الرؤوس الكمثریة الشكل )ا/٢اللوحة(،)١١( القاهرة فىي والدبوس المحفوظ فى المتحف الحرب، )ب/١اللوحة(

المجنحة التى نجد بعض ، أو الرؤوس )ب/٢اللوحة(، )١٢(فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول كالدبوس المحفوظ

الذى ) ب/٣(ومتحف االیرمیتاج فى سان بطرسبرج ) ا/٣اللوحة( أمثلتها فى كل من متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة

                                                             

 .٤١، ١٦ابن تغرى بردى، النجوم، ج (١)

 .٧٩، ١٦ابن تغرى بردى، النجوم، ج (٢)

  .٣٧٢، ١٦ابن تغرى بردى، النجوم، ج (٣)

.                                                                                    ٢١١، ٤م، ج١٩٦٣- ١٩٦٠صطفى، القاهرة ابن ایاس، بدائع الزهور فى وقائع الدهور، تحقیق محمد م (٤)

(5) L. A. Mayer, "Saracenic Arms and Armour", Ars Islmica, 10, (1943), 11. 

  .١٤٢ ،٢القلقشندى، صبح األعشى، ج (٦)

 .٢٩٩ الرحیم علیوه، السالح المعدني، ا ؛ حسین عبد/٩٥، ورقة حالطبرى، مجموع فى الرم (٧)

ا ما ذكره نبیل محمد عبد العزیز، من أن ثقل الدبوس یجب نظر أیضً ا؛ ١٧٧هایة السؤل واألمنیة، ورقة نجم الدین األحدب، كتاب ن (٨)

 ).٣(حاشیة رقم ، ٣٧أن یكون أقل من خمسین درهما، وال یكون أكثر من ذلك، هزل فرسان الخیل، ص 

 .  ٢٢٣محمد بن یعقوب الختلى، كتاب الخیل والفروسیة، ورقة  (٩)

  .٦٧نظر حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدنى، لوحة ا، ١/ ٢٣٤٥رقم السجل  (١٠)

(11) L.Y. Sinûsî , Fireworks , 312, pl. LVII. 

  .٦٦، لوحة ٢٩٥ ، السالح المعدني، نظر حسین عبد الرحیم علیوها، ٢٩٦٧/١رقم السجل  (١٢)
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ا بعض أمثلتها ، وأیضً )م١٥١٧-١٥١٦/هـ٩٢٣-٩٢٢(لى السلطان األشرف طومان باىإ )١(برس دافن نسبه

ا بضعة دبابیس ذات رؤوس یضً أووصلنا ). ، با/١٢اللوحتین(بالمینا  المموهةیة المنقوشة على التحف الزجاج

نتوء على هیئة ناقوس  یتخذ فیها رأس الدبوس شكال مستطیال یتسع من أعلى ویضیق من أسفل، یعلوه مضلعة

   .)٢(المتحف العسكري ومتحف طوبقابى سراى فى اسطنبول  ، نجد أمثلة لها فى كل من)ا، ب/٤اللوحتین( صغیر

أما فیما یتعلق بید الدبوس أو مقبضه، فیالحظ أن أغلب مقابض الدبابیس التى وصلتنا من هذا العصر، رغم 

 ا، وذلك على النقیض من رؤوسها المتنوعة، حیث تتخذ أشكاالً تفاوتها فى الطول والقصر، تبدو متشابهة تمامً 

ا فى ید حكامً إ، حتى تكون أكثر )٣(أسطوانیة أو مربعة مجوفة، یعلوها تضلیعات متقاطعة محزوزة أو محفورة

حداث جلبة وأصوات إرة وضعت داخل تجویف المقبض بغرض حاملها، وزودت أحیانا ببعض قطع معدنیة صغی

ء القتال نتیجة للصوت المزعج صاخبة عند احتكاكها بمقبض الدبوس، ربما لمضاعفة وقع الهجوم بالدبوس أثنا

  .)٤(الصادر أثناء الضرب بالدبوس

للرمى بالنیران أثناء الحروب أو أثناء  ا نوع آخر من الدبابیس التى كانت تستخدموعرف العصر المملوكى أیضً 

على أشكال ، وكانت بدورها )٥(االحتفاالت المختلفة، أطلقت علیها كتب الفروسیة والفنون الحربیة اسم دبابیس الرش

فل، والمزین مركبة متنوعة یغلب على تصمیمها العام شكل البوق أو القرطاس المتسع من أعلى والضیق من أس

حكام القبض علیه واإلمساك به أثناء االستخدام، على إبغرض  خارج، أو برمانتین صغیرتینلى الإبعقدتین بارزتین 

، أو أوراق مركبة )ا/٧اللوحة( نباتیة بسیطة ثالثیة الشحمات  متنوعة ما بین أوراقحین ینبثق من رؤوسها أشكاًال 

ا ، أو أشكال تروس ذات أطراف مدببة، ینبثق منها أوراقً )ا/٦اللوحة(متداخلة متشابكة، یغلب علیها الطابع الزخرفى

على هیئة  ، أو یخرج من رؤوسها أشكاال هندسیة یصاحبها أوراقا نباتیة، بعضها)ب/٦اللوحة(األشكال نباتیة متنوعة

ا دبابیس كما وجدت أیضً ). ب/٨اللوحة(مثلث الشكل یشبه البوق ، أو على شكل)ب/٧اللوحة(نتوء مستطیل الشكل

تشبه البوق أو الناقوس   هندسیة بحتة، شكلت على هیئة معین یخرج منه ثالثة مثلثاترش یعلو رؤوسها أشكاًال 

من نفط أو بارود أو نیران فى شتى المناسبات واالحتفاالت  ا مع ما كان یرمى بها، تتفق غالبً )ا/٨اللوحة(المقلوب

    .)٦(المختلفة

على  التى شكلت رؤوسها دبابیسالوأمدتنا المخطوطات وكتب الفروسیة والمؤلفات الحربیة كذلك بشكل آخر من 

 نابیب قصیرة أوأة صغیرة، أو عدة على وضیق من أسفل، یعلوه إما رمانأهیئًة ناقوس مقلوب متسع من 

 ،ا/ ١١ب، /١٠اللوحات( و بزهرة اللوتسأعلى أشبه بالبوق ألى إأو على هیئة مثلث قاعدته  ،)ا/١٠اللوحة(شعالت

   .)ب

                                                             

(1) Prisse d' Avennes , L' art arabe , 280 , pl. 155. 

  .٦٩- ٦٨حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، اللوحتین  (٢)

 .٨٤مایر، المالبس المملوكیة، . ا. ل (٣)

 .٣٠٠، ٢٩٨ الرحیم علیوه، السالح المعدني،  حسین عبد (٤)

  .ا/ ٦٤ورقة  ،arabe ٢٨٢٤ابن ابى خزام، المخزون جامع الفنون، مخطوط محفوظ فى المكتبة الوطنیة فى باریس، تحت رقم  (٥)

(6) L.Y. Sinûsî, Fireworks, p. 312, pls. LVIII -LIX ; Ibn Aranbughā al- Zardakâsh, Armoury Manual, 80- 
80- 81. 
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، على الحروب يلم یقتصر فقط إبان العصر المملوكا عن أن دور الدبوس یضً أوتكشف الدراسة الوصفیة 

والرمى بالنیران، بل كان له دور رمزى كصولجان لبعض أمراء وسالطین هذا العصر، كما یستشف من النقش الذى 

ذ ترك لنا فى كتاب إالممالیك الجراكسة،  ورد فى كتاب الرحالة األلمانى أرنولد فون هارف الذى زار مصر زمن

ا على عرشه وقد جالسً ) م١٤٩٨-١٤٩٦/هـ٩٠٤- ٩٠١(یتبايیمثل السلطان الناصر محمد بن قا )١(ارحلته نقشً 

ا دبوس محفوظ فى متحف طوبقابى یشهد بذلك أیضً   ).١شكل رقم( أمسك فى یده الیمنى بدبوس له رأس مجنح

سراى فى اسطنبول له رأس على هیئة ناقوس مقلوب أشبه بزهرة لوتس كبیرة یعلوها تمثال لحیوان ضامر، یستعد 

بالقاهرة بدوره بدبوس آخر له رأس  يویحتفظ متحف الفن اإلسالم). ا/٥اللوحة(یل، لعله أسد للجلوس، له ذیل طو 

ذ ال یعقل أن یكون مثل هذا النوع من إ ،)ب/٥اللوحة( خشبى یتدلى منه مجموعة من السالسل ذات حلقات متشابكة

ذ یغلب على إبالنیران أثناء الحرب، أو أثناء االحتفاالت الرسمیة،  يللرم أو )٢(ا للقتالالدبابیس كان مخصصً 

  .يوالطابع الرمز  يرؤوسها الطابع الزخرف

  

  عن أرنولد فون هارف نقالً  ؛ا على عرشهیمثل السلطان محمد بن قایتباي جالسً ) ١(شكل 

ن نتعرض أر زمن سالطین الممالیك، لكن قبل ا عن استخدام الدبوس كشعار للجمقداوتكشف هذه الدراسة أیضً 

ور التى وصلتنا، ینبغي علینا أن نعرف أوال بالجمقدار، والد ألشكال الدبابیس التى نقشت على التحف المملوكیة

األول جمق التركیة التى تعنى : والجمقدار هو اسم وظیفة مركب من لفظین ؛يفى البالط المملوك الذى لعبه

   .حامل الدبوس يیكون المعنى الكل عنى ممسك، وبذاالدبوس، والثاني دار الفارسیة، التى ت

أحد العسكریین، وأن هذه  يل هذه الوظیفة فى البالط المملوكویفهم من كتب الدساتیر المملوكیة أنه كان یشغ

لى جانب السلطان إام المواكب الحفلة یقف فى أی"وأن مهمة صاحبها أن  ،يكانت استعراضیة بالدرجة األول فةالوظی

لى بصر السلطان ال إر الرأس مموه بالذهب شاخص ببصره من الجهة الیمنى رافع یده ببعض تمایل بدبوس كبی

                                                             

(1) Arnold von Harff, Die Pilgerfahrt von Cöln durch Italien , Syrien, Aegypten, Arabien , Aethiopien, 
Nubien , Palastina, die Turkei, Frankrich und Spanien, Cöln, 1860, 90. 

 .١٤٠عبد الرازق أحمد، الجیش المصرى،؛ أحمد  ٣٠٣ -٣٠٢حسین عبد الرحیم علیوه، السالح المعدني، ; 

  .٢٩٢ لسالح المعدني،حسین عبد الرحیم علیوه، ا (٢)
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وكان یشترط فیمن یشغل هذه الوظیفة أن یكون حسن الشكل  ".یشخص لغیره الى حین قیام السلطان من مجلسه

   .)١(عظیم الهیئة مهابا

   :هذا وقد أمدتنا المصادر المملوكي المعاصرة ببعض أسماء الممالیك الذین شغلوا وظیفة الجمقداریة من بینهم

باسمه من حوالي سنة  علم الدین سنجر الجمقدار، المعروف بأرجوش الذى وصلنا نص تشیید -

بتولى العبد الفقیر الى ربه علم الدین سنجر " ... م، عثر علیه فى قلعة دمشق جاء فیه١٢٨٨/هـ٦٨٧

     .)٢( ..."الجمقدار المعروف بأرجوش

 .)٣()م١٢٩٠/هـ٦٨٩(سیف الدین طشتمر، جمقدار السلطان األشرف خلیل بن قالوون -

               .)٤(م ١٣١٠/ هـ ٧١٠، المتوفى سنة غون الجمقدایف الدین أر س -

رمضان سنة  ٤، المتوفى فى الحسامي الجمقدار الناصر) ؟(مى سیف الدین بكتمر العن -

 - الذى وصلنا باسمه صحن من النحاس المكفت كان محفوظا فى مجموعة میلى  )٥(م١٣٢٤أغسطس٢٥/هـ٧٢٤

Mailly المقر العالى المولوى األمیري الكبیرى الغازى المجاهدى المرابطى "علیه كتابة أثریة نصها  ،فى باریس

 .)٦(الجمقدار الناصرى يالحسام) ؟( السیفى بكتمر العنمى/ المثاغرى

، محفوظ فى متحف الفن يا على شاهد من الحجر الجیر سیف الدین الجمقدار الذى ورد اسمه منقوشً  -

    .)٧(م١٣١٨ینایر /هـ٧١٨بالقاهرة، مؤرخ فى ذى القعدة سنة ياإلسالم

                                                             

د ؛ السحماوى، الثغر الباسم فى صناعة الكاتب والكتاب، المعروف باسم المقص٣٤ ، ١٩٠٨د النعم ومبید النقم، لندنالسبكي، معی (١)

، )م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة  (لدى، دراسة وتحقیق أشرف محمد أنسنشا للخاإلالرفیع المنشا الهادى لدیوان ا

  ؛ ٣٦٠، ١ن االسالمیة والوظائف، ج؛ حسن الباشا، الفنو ٣٨٣ ، ١ج

Max Van  Berchem, Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum, I, Egypt, Paris 1804- 1903,  
290, 732-733. 

(2)M. Sobernheim , "Die Inschriften der Zitadelle von Damaskus" , Der Islam  12 (1922), no . 13; 
Répertoire, XIII, 87, no. 4928; K.Wulzinger und C. Watzinger, Damaskus die islamische Stadt  (Berlin-
Leipzig, 1924), 181 

  .٣٦١ ، ١الفنون االسالمیة والوظائف، جحسن الباشا، ; 

) ١٩٩٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( مد محمد أمینمحالعینى، عقد الجمان فى تاریخ أهل الزمان، حققه ووضع حواشیه  (٣)

 .١٩٣ ، ٢/١، السلوك، جي؛ المقریز ٤٦٤،  ٣ج

 .٩٦ ، ٢/١المقریزى، السلوك، ج  (٤)

(5) Karl Vilhelm Zetterstéen, Beiträge zur Geschichte der Mamluken sultan in den jahren 680-741 der 
Higre arabischen handschriften, (Leiden: 1919) , 147, 152;  

  .٤٨٧ ، ١، ج)بدون تاریخ :بیروت( ثامنةابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة فى أعیان المئة ال

(6) L.A. Mayer, Saracenic Heraldry , 98-99; A New Heraldic, Ars Islamica , 4, 351; Répertoire, XIV, 
199, no. 5494 ؛  

  .٣٦١ ، ١المیة والوظائف، جالباشا، الفنون االسحسن 

  ؛ ٣٦١، ١الفنون اإلسالمیة والوظائف، جنظر حسن الباشا، ا، ١٤٤٥٤رقم السجل  (٧) 
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 ٢٨/هـ٧٣٠ربیع اآلخر سنة  ٧ يسیف الدین بلبان الجمقدار، المعروف بالكركند، المتوفى ف -

         . )١(دمشق يكان من كبار األمراء ف يم، الذ١٣٣٠ینایر

                             . )٢(الجمقدار ابن الجمقدار) ؟(شمس الدین محمد بنا  -

األلوف،  ي، أحد كبار أمراء المئین ومقدم)٣(م١٣٤٥/هـ٧٤٦علم الدین سنجر الجمقدار، المتوفى سنة  -

الذى حاز شهرة لم یسبق ألحد الجمقداریة أن حازها من قبل وال من بعد، فقد كان كبیر المنزلة، عالى القدر، من 

ا على كسرة من لذلك لیس بغریب أن عثر على اسمه منقوشً . )٤(ضرة السلطانجملة أمراء المشورة الذین یجلسون بح

  ،)٥(بالقاهرة يالفن اإلسالم متحف يمحفوظة ف) ٢شكل( يار المطلالفخ

  

            

  دراسة أثریة ،عن عالء الدین محمود نقالً . تحمل اسم علم الدین سنجر يكسرة من الفخار المطل) ٢(شكل رقم

                                                                                                                                                                                   

G. Wiet, Stèles funéraires in: Catalogue du Musée arabe . 10 (Le Caire: 1942), no. 3653; Répertoire  
XIV, 125, no. 5397. 

 )١٩٩٨ دار الفكر، :دمشق( ابو عمشه، محمد موعد، ومحمد سالمالصفدي، أعیان العصر وأعوان النصر، تحقیق على ابوزید، نبیل  (١)

  .٣٢٦ ، ٢/١؛ المقریزى، السلوك، ج٤٨  ،٢ج

 .٣٢٦ ،٢/١؛ ج٧٦٦، ٦٩٩، ص ١/٣لسلوك، جالمقریزى، ا (٢)

 .م١٣٤٤/ هـ ٧٤٥؛ الذى ذكر أنه توفى سنة ١١٥ ، ١٠؛ ابن تغرى بردى، النجوم، ج٦٧٥ ، ٢/٣المقریزى، السلوك، ج (٣)

ة التركیة، تحقیق ؛ ابن أیبك الدوادار، كنز الدرر وجامع الغرر، الدرة الذكیة فى أخبار الدول٤٦٥، ٢الصفدى، أعیان  العصر، ج (٤)

 ، ١٤ج )١٩٣٩ -١٩٣٢ :القاهرة( ابن كثیر البدایة والنهایة ؛ ٣٥٤، ٣٠٩ ) ١٩٧١القاهرة  عیسى البابي الحلبي،( أولبریت هارمان

؛  ٦٧٥، ٦٠٣، ص ٣/ ٢؛ ج ٣٢٦، ، ٣٢٠، ص ٢/ ٢؛ ج١٩٣، ٩٦، ٤٣، ص ١/ ٢؛ ج٩٤٠ ، ٣/ ١السلوك، ج؛ المقریزى، ١٩٥

 .٤٥٢ ،  ١ابن ایاس، بدائع الزهور ، ج ؛ ١١٥، ٦١، ٣٥ ، ١٠؛ ج ١٧٦، ١٦٦،  ٨ابن تغرى بردى، النجوم، ج

 .١٦٣٢٨م السجل رق (٥)
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 يالشكل، ثالث یقطعه بقایا رنك مركب مستدیر" العلمى سنجر"ملوكى بقایا اسمه النسخ المنقش علیها بخط 

الرأس بالمقبض الذى  بنتوء مستطیل یصل يینتهالشطوب، نقش على كل شطب دبوس له رأس مثلث أشبه بالبوق، 

ا من الدبوس األوسط یبدو أكبر حجمً  ؛به یخرج من نهایته رمانتین صغیرتین یفصل بینهما مسافة لإلمساك

  .)١(يوالسفل يالدبوسین العلو 

م، محفوظ فى ١٣١٠/ هـ ٧١٠ا نص تشیید ووقفیة تحمل اسمه على لوح من الرخام بتاریخ سنةووصلنا أیضً 

جاء ) ا/٢١اللوحة(لى قیامه بتشیید مسجد فى القاهرة یعرف بمسجد النبىإ، یشیر )٢(بالقاهرة يمتحف الفن اإلسالم

لى اهللا تعالى سنجر الجمقدار وأوقف إالعبد الفقیر /یعرف بمسجد النبى هذا المسجد المبارك عمر" ... فیه 

   .)٣(..."علیه

 )٤(یشتمل بدوره على نص تشیید) ب/٢١اللوحة(وفى المتحف نفسه بقایا لوح آخر من الرخام، معقود فى أعاله 

 يلإالفقیر /التربة المباركة العبدأنشأ هذه "...، جاء فیه يالمیالدالرابع عشر /يالقرن الثامن الهجر  يلإاسمه، ینسب ب

ن هذا أ ي، األمر الذى یعن)٥(..."علم الدین سنجر الجمقدار الساطلمیشى] وذنبه[رحمة ربه المستغفر من خطأه 

                . )٦(ا بالساطلمیشىالجمقدار كان یلقب أیضً 

م، الذى شغل بدوره عدة ١٣٥٩/هـ٧٦٠المعروف بالزراق، المتوفى سنة عز الدین إیدمر العالئى الجمقدار،  -

كما استقر أمیر جندار، وولى  سكندریة، ونیابة غزة،لوكیة، كوالیة القاهرة ونیابة اإلفى الدولة المم مهمةوظائف 

، وكان على حد تعبیر )م١٣٦١-١٣٥٤/هـ٧٦٢- ٧٥٥(ا إمرة دمشق وحلب فى أیام السلطان الناصر حسن أیضً 

   .)٧("دینا وطئ الجانب"المؤرخ ابن حجر 

                                                             

 .، الذى أشار الى أنه بوق)٦(عالء الدین محمود محمد، دراسة أثریة، شكل رقم  (١)

 .٧١٤٥رقم السجل  (٢)

 ).٤١(نظر الهامش رقم ا (٣)

 .٢٩٢٤رقم السجل  (٤)

 ).٤١(نظر الهامش رقم ا (٥)

فى المتحف البریطاني بلندن، صنعت برسم المهتار  ا على علبة من النحاس المكفت بالفضة، محفوظةیضً أیالحظ أن هذا اللقب ورد  (٦)

  :نظرا المهتار أحمد مهتار األمیر محمد بن ساطلمش الجاللى،

 Stanley Lane-Poole, The Art of the Saracens in Egypt, (London: 1886), 230; ; L.A. Mayer , Saracenic 
Heraldry,  48  .  

؛ ٧٤٦، ٦٧٢،  ٣/ ٢ج ؛ ٣٢٨،  ٣٢٣، ٣٢١، ٣١٢، ص ٢/٢؛ المقریزى، السلوك، ج٤٥٤ ابن أیبك الدوادار، كنز الدرر، (٧)

 :القاهرة(الطین الممالیك، ؛ أحمد عبد الرازق، شرطة القاهرة زمن س ٤٣٠ -٤٢٩ ،١؛ ابن حجر، الدرر، ج١٢٠، ٤٤ ، ٢الخطط، ج

  ؛ )١٢(، رقم ٦٨، )١٩٨٢

Ibn Taġrī-Birdī, Abū al-Maḥāsin Yūsuf , Gaston Wiet, ed., , Les Biographies du manual sāfī, Mémoires 

de l’Institut d’Égypte 19 (1932), 96. no. (601) ; Ahmad ʻAbd ar-Rāziq, Les Gouverneurs d'Alexandrie au 

temps des Mamluks, Annales islamologiques 18 (1982), 132, no. 11.  

 



  أضواء جدیدة على رنك الدبوس شعار الجمقدار

 

٢٦ 
 

على صحن من النحاس المكفت، ینسب ا ركن الدین بیبرس البدرى الجمقدار، الذى عثر على اسمه منقوشً  -

عمل  فى نیویورك، Zado-Nourhan -م، كان ضمن مجموعة زادو نوریان ١٣٤٩/ هـ ٧٥٠حوالي سنة  يلإ

ملكیة ركن الدین بیبرس البدرى  يلإجمالي، ویبدو أنه انتقل بعد ذلك ال) كذا( برسم سیف الدین أرغون الدویدار

الجمقدار الذى أضاف اسمه على هذا الصحن وألحقه على الجانبین برنكه الذى یتألف من دائرة مستدیرة الشكل، 

 بنتوء مستدیر یصل يمجنح، ینته   ع مائل، دبوس له رأسفى وض ثالثیة الشطوب، یعلو الشطب األوسط منها،

، ومع هذا )١(، نفذ بأسلوب الحز)٣شكل(الرأس بالمقبض الذى یعلو نهایته رمانتین صغیرتین بینهما مسافة قصیرة 

 .الذین لم یمدونا بأى معلومات عنهفان هذا الجمقدار لم یسترعى انتباه مؤرخى العصر المملوكى 

  

  A New Heraldicنقال عن مایر . ينقش باسم ركن الدین بیبرس البدر ) ٣(شكل رقم 

التاریخیة والتحف المملوكیة،  لى تلك المجموعة من الجمقداریة التى أمدتنا بها المصادرإویمكننا أن نضیف 

لى القرن إ ا على كسرة من الفخار المطلى، تنسباسمه منقوشً   الدین، ورد  اثنان آخران، األول یحمل لقب جمال

، مصحوبا برنك بیضاوي )٢(حف الفنون الجمیلة فى بوسطنالرابع عشر المیالدى، محفوظة فى مت/الثامن الهجرى

برمانتین  يمزود برأس شبه كروى، ومقبض ینته الشكل بال شطوب یعلوه دبوس بنى اللون على أرضیة صفراء،

   ).ا/١٣اللوحة(  مسافة قصیرة صغیرتین بینهما

ة من الفخار المطلى تنسب على قطعا ا أیضً أما الثاني فقد بقى من اسمه لقب الخلیلى فقط، الذى ورد منقوشً 

ا برنك ثالثى الشطوب، یعلوه دبوس لى نفس الفترة، كانت ضمن مجموعة كامل غالب فى القاهرة، مصحوبً إبدورها 

  . )٣(بلون بنى داكن على أرضیة صفراء

للجمقدار على التحف المملوكیة التى وصلتنا من الفخار  قشت كشعاروفیما یتعلق بأشكال الدبابیس التى ن

 يوصلنا من دبابیس حقیقیة محفوظة فبالمینا أو الحجر فیالحظ إن أغلبها یشبه ما   المطلى أو الزجاج المموه

ا دبابیس الرش أو الرنوك المنقوشة فى كتب الفروسیة والمخطوطات المتاحف أو المجموعات الخاصة، ویشبه أیضً 

ا حیانً أأو تضم ) ب ا،/١٢اللوحتان رقم(ما ذات رؤوس كرویة إى وضعت زمن سالطین الممالیك فهى ة التالحربی

، أو على شكل مستطیل یعلوه )ا/١٥اللوحة(و على هیئة ورقة نباتیة ثالثیة الشحمات أبداخلها ثالث شحمات نباتیة 

أسفل، یعلوه نتوء كروى ، أو مستطیل متسع من أعلى وضیق من )ب/١٥اللوحة(نتوء مثلث الشكل 

  ).ب/١٤اللوحة(ا نتوء صغیریضً أیق من أعلى ومتسع من أسفل یعلوه ى ضأو العكس أ ،)ا/١٤اللوحة(الشكل

                                                             
(1) L.A. Mayer, A New Heraldic, Ars Islamica, vol.4, 349- 350; Répertoire , XVI , 73- 74, no. 6100.  

(2) L. A. Mayer, A New Heraldic, Ars Islamica, vol.4, 350,no. (3). 

(3) L.A. Mayer,  A New Heraldic, Ars Islamica , vol.4,  350, no. (2). 
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لمتعددة األلوان، یزینها دبابیس ا ا بقایا بعض األواني من الفخار المطلى ومن الزجاج المموه بالمیناووصلنا أیضً 

لى أعلى، وقمته الى أسفل، أو إكل رأس الدبوس على هیئة مثلث قاعدته حیث ش بسیطة ومركبة تبدو أشبه بالبوق،

یصله  يسطوانإ ،)١(شكل ناقوس مقلوب، أو على هیئة قدح متسع الفوهة، وضیق القاعدة، مزود بمقبض قصیر

عادة برمانتین صغیرتین یفصل بینهما مسافة قصیرة لیسهل  يبیضاوي أو كروى الشكل، ینته نتوء صغیربالرأس 

، األمر الذى أحدث بلبلة )ب ا،/ ٢٠ب ا،/ ١٩ا، ب، /١٨ب،  ا،/١٧ب،  ا ،/١٦اللوحات(مسكه والتحكم فیه 

الشعار والتعرف على حقیقته، وارتباك شدید بین المتخصصین فى مجال اآلثار االسالمیة بصدد تصنیف هذا 

، على حین اعتقد البعض اآلخر وعلى رأسهم مایر أنه بوق، )٢(البعض فى بادئ األمر ضمن رموز التمغا هفصنف

بل ذهب أبعد من  .)٤(السلطانیة، شأنه فى هذا شأن الطبلة شعار الطبلدار )٣(وعده شعارا ألحد أفراد فرقة الطبلخاناة

، قبل أن یقوم بنشر بحثه عن الدبوس )٥(ابهذلك حین صنفه فى بادئ األمر ضمن الدبابیس فى احدى لوحات كت

، وبكل أسف سار على دربه العدید من المشتغلین بعلم اآلثار االسالمیة عامة، وعلم )٦(شعار الجمقدار بأربع سنوات

، )١٠(، وماینكه)٩(، وأحمد عبد الرازق)٨(، والمرحوم زكى محمد حسن)٧(الرنوك خاصة، مثل المرحوم محمد مصطفى

، لذلك حان الوقت لنفك هذا االشتباك ونصحح ذلك الخطأ الذى وقع فیه )١٢(، وغیرهم)١١(، واسین اتیل)١٠(وماینكه

 من أشكال الدبابیس التى شاعت إبان ال شكًال إكد أن شكل البوق ماهو فى الواقع مایر ومن تبعه من الباحثین ونؤ 

 :لى األسباب التالیةإوكى استنادا العصر الممل

لى شعار البوق وحامله، فى الوقت الذى إتماما، على كثرتها، من اإلشارة  ن المصادر المملوكیة قد خلتإ: الأو 

كما سبق أن أوضحنا من قبل، وذلك على الرغم من إشارة  أفاضت وأطنبت فى الحدیث عن الدبوس والجمقدار

                                                             

القتال والدفاع عن النفس،  يیس فأشارت كتب الفروسیة والفنون الحربیة الى أن الدبابیس القصیرة المقبض كانت تعد من أفضل الدباب (١)

  .٢٩٨ الرحیم علیوه، السالح المعدني، نظر حسین عبدا

(2) Yacoub Artin Pacha , Contribution à l' étude du blason en Orient, (London, 1902), 198, no. 312; L.A. 
Mayer, Saracenic Heraldry , 18. 

عبد الفتاح ؛ سعید ١٣ ،٤؛ القلقشندى، صبح األعشى، ج١٢٥ هین الظاهرى، زبدة كشف الممالك، نظر ابن شااعن الطبلخاناة  (٣)

  .٦٢ ،)م١٩٦٣ :القاهرة(الطین الممالیك، فى عصر س يعاشور، المجتمع المصر 

(4)  L.A. Mayer, Saracenic Heraldry ,.8 , fig. 20.  

(5)  L.A. Mayer, Saracenic Heraldry , pl. XII/ b, figs. 2- 6. 

(6)   L.A. Mayer, "A New Heraldic", Ars Islamica ,4, (1937), 349- 351. 

  .٢٧١-٢٦٨ ، )م١٩٤١مارس (، ٤٠٠لرسالة، العدد ، مجلة ايمصطفى، الرنوك فى العصر المملوك محمد (٧)

 .١٩٩، شكل )م١٩٥٦القاهرة (زكى محمد حسن، أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر االسالمیة،  (٨)

 -٧٧م،  ١٩٧٤المجلد الحادي والعشرون، أحمد عبد الرازق أحمد، الرنوك على عصر سالطین الممالیك، المجلة التاریخیة المصریة،  (٩)

آلثار ؛ شبابیك القلل الفخاریة فى دار ا٧٧ نظراشدید بین البوق ورنك الدبوس، ال لى التشابهإ، حیث أشار فى هذا البحث ٧٨ -٧٧

 .١٨، شكل ١١٧ وك االسالمیة،؛ الرن١٩، شكل ٥٣، ٣٣، )م١٩٨٨الكویت (االسالمیة، 

(10) M. Meinecke, The Mamlûk Heraldry, Notes on Lecturers Given in the Cairo University , Faculty of 
Archaeology, Cairo, 1975, 46. 

(11) Esin Atil, Art of the Mamlûks ,188- 189. 

  .١١٥، ٦، األشكال١٥٢ -١٥٠اللوحات  عالء الدین محمود محمد، دراسة أثریة، (١٢)
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قیام أمیر ، ومن إشارة المؤرخ ابن ایاس عن )١(لى المنفر الذى یضرب بالبوقإلقشندى عند حدیثه عن الطبلخاناة الق

، مع )٣(مرةن البوق والعلم كانا من شارات اإلألفضائل، بشارة مفضل بن أبى اإ ، و )٢(علم بالحكم على الطبال والزمار

مع العلم أنه لم یصلنا، حتى تاریخه، رنكا یضم كل من البوق والعلم معا على أى من التحف أو العمائر المملوكیة، 

  .منهامثلما لم یصلنا اسم حامل البوق على أى 

أو على ) ب ا،/ ١٧ب، ا،/١٦اللوحات(ن جمیع الرنوك التى وردت بصفة خاصة على الفخار المطلى إ: ثانیا

لى البوق، ما إعدید من الباحثین خطأ أنها ترمز ، التى اعتقد ال)ب ا،/١٩ب، /١٨اللوحات( الزجاج المموه بالمینا 

لى حد كبیر الدبوس الصولجان، إمثلثة الشكل، وتشبه أو  هى فى الواقع اال دبابیس ذات رؤوس ناقوسیة مقلوبة،

 المحفوظ فى متحف طوبقابى سراى فى اسطنبول الذى یتمیز برأسه الناقوسى المقلوب على هیئة زهرة لوتس كبیرة

من حیث الرأس  ا دبابیس الرش التى كانت تستخدم للرمى بالنفط أو البارود أو النیران، كما تشبه أیضً )ا/ ٥ةللوحا(

م فیها سطوانى المزود قبل نهایته برمانتین صغیرتین، یفصل بینهما مسافة قصیرة، بغرض التحكثلث والمقبض اإلالم

، )ب ا،/ ١٠ب،  ا،/ ٩ب،  ا،/ ٨ب،  ا،/ ٧اللوحات(لیها كتب الفروسیة المملوكیة إواإلمساك بها التي أشارت 

، یؤكد هذا )ب ،١١/١اللوحتان (سلوان المطاع وتشبه كذلك الدبوس الذى یمسك به أحد المحاربین في مخطوط 

والمناصب الحربیة، بنقش لمبنى یزینه رنك یتوسطه شعار من  همخطوط الفروسی ن حسن الرماح أمدنا فىأا أیضً 

، )ا/١٨اللوحة(هذا النوع، وذلك فى معرض حدیثه عن دبابیس الرش المملوكیة وأنواعها، وكیفیة اعدادها واللعب بها

  .)٤(نص صراحة على نوعیة هذا الرنكوان كان لم ی

 يیزینها من الداخل بقایا نص كتاب )٥(بالقاهرة بكسرة من الفخار المطلى يیحتفظ متحف الفن االسالم: ثالثا

یلیه بقایا رنك مركب، مستدیر الشكل یتألف من ثالثة ..." العلمى سنجر  "...، بقى منه يبخط النسخ المملوك

            .)٢شكل( باحثین بالبوقدبوس من النوع المعروف خطأ عند أغلب ال منهم،شطوب أفقیة، یزین كل شطب 

م، أحد ١٣٤٥/ هـ٧٤٦سنجر الجمقدار، المتوفى سنة والمقصود هنا بالعلمى سنجر هو األمیر علم الدین

ن الرنك المصاحب السمه أالذى یدل بما ال یقبل الشك على  ، األمر)٦(عصر الممالیك البحریة مشاهیر جمقداریة

التعریف بهذا األمیر فنسبه  ا فىالذى أخطأ أیضً  كما اعتقد أحد الباحثین المحدثین، لى دبوس ولیس بوقا،إیشیر 

الذى استنابه على دمشق بعد انتصاره على ) م١٢٦٠-١٢٥٩/هـ٦٥٨- ٦٥٧( لى السلطان المظفر قطزإ خطأ

لى أن علم الدین سنجر الحلبى هذا كان أحد إا المؤرخ، الذى أشار أیضً ، اعتمادا على ما ذكره العینى )٧(التتار

                                                             

 .١١٧ سالمیة،إلحمد، الرنوك اأ؛ أحمد عبد الرازق ١٣، ص ٤القلقشندى، صبح األعشى، ج (١)

 .٣٢٤، ١ابن ایاس، بدائع الزهور، ج (٢)

؛ المقریزى، السلوك، ٨٥ -٨٤ ،)م١٩٢٨– ١٩١٩ :باریس(بن العمید، ابن ابى الفضائل، النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاریخ ا (٣)

 .١١٧سالمیة، عبد الرازق أحمد، الرنوك اإل ؛ أحمد١٧٢ ، ١/١ج

 .ا/ ٩٢مخطوط باریس ورقة الحربیة، حسن الرماح، الفروسیة والمناصب  (٤)

 .١٦٣٢رقم السجل  (٥)

 .)٩٤(عنه راجع الهامش رقم  (٦)

 .٧٦، دراسة أثریةالدین محمود محمد،  عالء (٧)
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جمع الناس وخلفهم لنفسه بالسلطنة فى العشر األول من ذى الحجة من سنًة ثمان "األتراك، وأنه بعد مقتل قطز 

   .)١("ولقب نفسه بالملك المجاهد ...وخمسین وستمائةً 

أنه یمكن التعرف بسهولة على  ، االيالعصر المملوك يلإوصول أبواق حقیقیة یمكن نسبتها  رغم عدم: رابعا

القرنین  يلإتنسب  يبعض تصاویر المخطوطات التشكل األبواق الشائعة والمستخدمة إبان تلك الفترة من خالل 

قرب شبها ببعض الدبابیس موضوع التى تبدو فیها األبواق أ )٢(الثالث والرابع عشر للمیالد/السابع والثامن للهجرة

رأسه لى أعلى و إالدبوس والبوق شكل مثلث قاعدته  البحث، ال سیما من حیث شكل الرأس الذى یتخذ فى كل من

ذى یبدو فى الدبوس على هیئة لى أسفل، أو هیئة الناقوس المقلوب، وذلك على النقیض تماما من شكل المقبض الإ

ن نوهنا من قبل، على أتین بینهما مسافة قصیرة كما سبق نهایته برمانتین صغیر سطوانى قصیر، مزود فى إبدن 

 حین یتخذ فى البوق شكل قصبة طویلة رشیقة، مستدقة الطرف، تتناسب مع طریقة استخدامه وأسلوب النفخ فیه

    ). ب ا،/ ٢٢اللوحتان(

ن التشابه بینه وبین أشكال أو  ملوكیةوجود له بین الرنوك الم ن نعترف بأن شعار البوق الألذلك ال مناص من 

بعض الدبابیس المملوكیة هو الذى أوقع مایر ومن سار على دربه فى هذا الخطأ، وال عجب فى هذا فقد سبق لهذا 

هذا الخطأ بعد مرور ما  تصحیح يلإ، ثم سارع )٣(العالم الجلیل أن وقع فى خطأ مشابه بالنسبة لشعار سراویل الفتوة

   .)٤(١٩٣٩قرون البارود فى مقال نشره عام  يلإقرب من ست سنوات وأعلن أنه یرمز ما ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٢٦٥ ، ١، جعقد الجمانالعینى،  (١)

(2) D. T. Rice, L' art de l' Islam, Paris, 1965, p. 109, no. 108; Dominique Sourdel, Janine Sourdel-
Thomine, La Civilisation de l'Islam classique, (1968), 181; Esin Atil, Art of the Mamlûks, 255, fig. 1 

 .١٥٧، ١٥٥، ١٥٣ ،)م١٩٨٠ :القاهرة(، نبیل محمد عبد العزیز، الطرب وآالته فى عصر األیوبیین والممالیك; 
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