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منها ما هو ، النّقاراتمجموعة من الطبول المعدنیة التي كانت تعرف بأسم ب وكيالمملالعصر  أمدنا :الملخص

وكالهما لم یسبق دراسته من قبل،  ،معروض للبیع في صاالت المزادات العالمیة أو محفوظ بالمتاحف العالمیة

تعددت  ، وقدخروطي والشكل النصف بیضاويأنماط شكلیة مختلفة ما بین الشكل الم النقّاراتوكان لهذه 

ما بین االستخدام العسكري والدیني وكذلك خالل عصر الممالیك بما یتالئم مع حجمها  النقّاراتت هذه امااستخد

علي مجموعة من النصوص الكتابیة التي تكشف عن الكثیر من المعلومات  النّقاراتجتماعي، وقد احتوت هذه اإل

وتتناول الدراسة ، میز بها الفن المملوكيفیة التي تعناصر الزخر التاریخیة المتعلقة بهذه اآللة، ولم تخلو كذلك من ال

اآلن، والثانى تحلیلي  يلیها حتإیتناول النماذج التي تم التوصل  الموضوع من خالل محورین، األول وصفي

شة ر الزخرفیة المنقو سلوب الصناعة المستخدم في عملها والعناصأیتعرض ألشكالها والمواد الخام المصنوعة منها و 

المغزى الوظیفي لها في ضوء المصادر التاریخیة وتصاویر المسمي الخاص بها وكذلك  إضافة إلي ،علیها

  .المخطوطات

  .الصمادیة -طبلخاناة -نقر -المعادن -الممالیك - نقارات - الطبول :الكلمات الدالة

 
Mamluk Metal Drums  " Study of form and function" 
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Abstract: The Mamluk period provided us with number metal drums that were known 
as “Nakarat”. Some of them are preserved in international museums, and others are 
offered for sale in the global auction halls, both of which have not been studied before, 
and these drums had a different morphological patterns between the conical shape and 
the half-oval shape. These drums were used during the Mamluk period with a manner 
appropriate to their size, like military role, religious and social roles. These drums 
contained a set of written texts that reveal a lot of historical information related to this 
instrument, and were not also empty from the decorative elements that distinguish the 
Mamluk period, The study will deal into tow topics, the first one is descriptive to the 
examples that we have got until now, and the second is analytical exposed to its forms, 
materials, the style of industry used in its work, the decorative elements, and the 
problem of the name as well as its functional significance through historical sources and 
manuscripts. 

Keywords: Drums- Nakarat- Mamluks– Metal- Nakr- Tablkhanah- Al-Smadiya. 
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  :مقدمة

ن ین رقیقتیطبقت وجهیها عليالمعدن، مشدود  أوشب عبارة عن أسطوانة من الخ ،موسیقیة إیقاعیة آلة هي الطبلة

منها ما و ، األخرى بالید عليرقمة ویضرب  علي، ومنها ما یضرب بالعصا »١رقمة«من الجلد تسمَّى كل منهما 

تتمتع  وهي ،خدام العصاتین دون استمالرق عليومنها ما یضرب بالیدین  جانب واحد فقط عليیضرب بالعصا 

   .٣وتعتبر من أهم اآلالت اإلیقاعیة ٢بأصوات إیقاعیة رائعة وبنغمات مختلفة

معروف الذي : طبل ورد في لسان العرب ، حیثالوجهین أوذو الوجه  بأنه في معاجم اللغة وقد ذكر الطبل

صاحب الطَّْبل، وِفْعله التَّْطبِیل، وِحْرفته : الوالطبَّ . ُیْضَرب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهین، والجمع َأْطبال وُطُبول

 بًال وهو مطبل وطبال حاذق وحرفتهطبل الرجل تطبیًال وطبل یطبل ط )ط ب ل(و .الطِّبالة، وقد َطَبَل َیْطُبل

دتنا المصادر العربیة، الطبالة طبل : بأسماء كثیرة للطبل حسب وظیفته ومناسبة استعماله، مثل -مثالً  - وقد زوَّ

حین، وطبل الجمَّال وغیر ذلك من لغز، وطبل العید، وطبل المسّحر، وطبل الحجیج، وطبل المواكب، وطبول المّال ا

  .٤والنقَّاراتوالطبل األسطواني العنق طویل ل أما من حیث الشكل فهناك المستدیر الكبیر والطب. األسماء الكثیرة

وهو طبل ذو وجه ( ربِ الكِ  اتهمثلأومن  يالماله فيتستخدم  التيل و طبال امنهمختلفة، استخدامات لطبول ول

بجلد من  وطبل المخنث وهو طبل ضیق من الوسط متسع من جهة الطرفین، ومكس أوة وبَ الكُ هناك ، و ٥)واحد

الطبلخاناة تضم و  ،)المملوكیة الطبلخاناةطبول ( لملك والحربلخاصة بامراسیم االل و طب وهناك كذلك، ٦الوجهین

                                                        
 لما ُیسمى بعملیة التجلید، ُیختار له جلد ا وقابًال ا وناعمً قویً  الرقمة هي الغطاء الجلدى المثبت أعلي الطبلة، فبعد أن یصبح الطبل هیكًال  ١

توارثته كل منطقة في صناعة الطبول، فبینما یختار البعض جلد البقر لقوته ومتانته، یختار البعض  من البقر أو اإلبل أو الغنم، بحسبما

احمد ادم . ویتم تثبیت الجلد علي فوهتي األسطوانة أو تجویفي الطبل، باستعمال ضفائر من الجلد أو حبال خاصة. اآلخر جلد الغنم

 .٥٦ :)١٩٧٠مارس ( ١٢د وزارة الثقافة، العد لشعبیة،، مجلة الفنون ا"الطبول واصولها االسطوریة"محمد، 
، المخصص، تحقیق خلیل )هـ٤٥٨ت (أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي الضریر : ابن ِسیَده: انظر).الدراداب(یسمى  ةصوت الطبل ٢

 .١٥، ٤، ج)١٩٩٦دار إحیاء التراث العربي،  :بیروت(إبراهم جفا، 
شهر اآلت النقر عند معظم الجماعات والشعوب، حیث تعددت أویعد كذلك من  اة واالیقاعیة انتشارً الطبل هو اكثر االآلت الموسیقی ٣

ا ن الطبول ظهرت في الحضارات القدیمة وتحدیدً أثریة استخدامات الطبول لدى كثیر من الشعوب منذ وقت مبكر، وقد اثبتت الدراسات األ

همیة أن النقوش البارزة التي عثر علیها في الهند تبین مدى ما كان للطبول من أ م كما.ق ٣٠٠٠كثر من أفي بالد ما بین النهرین منذ 

دهم ترتبط ننها كانت عأن المصریین القدماء عرفوا الطبول وطوروها، و أثار المصریة القدیمة معا عام، وتظهر النقوش واأل يلفأمنذ 

كثیر من البلدان في حقول وفي صناعة الخمور، واستخدمت الطبول یقاع یشجع علي العمل في الإستحداث بالشعائر، كما كانت تستخدم إل

علي االتصال  -حسب معتقداتهم-یحرصون علي قرعها بطریقة معینة تحدث للمستمع حالة تساعده  هنةاالحتفاالت الدینیة وكان الكب

حیث أن أصوات إلي حد ما  ًیاهذا األمر نسبوربما كان . ٥٦، "الطبول وأصولها االسطوریة"أحمد أدم ، : انظر. والقوى الخارقة ةباألله

 .الطبول ربما كان لها دورًا في تشجیع الجیش وارهاب الجیش اآلخر
 ٤، لسان العرب، ج)هـ٧١١ت (جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري الرویفعي األفریقي : ابن منظور ٤

 ).ادة طبلم( ٢٦٤٠رقم ) ت.دار المعارف، د :القاهرة(
، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، )هـ ٦٨١ت (شمس الدین أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان البرمكي : ابن خلكان ٥

واآلته في عصر الطرب ؛ نبیل محمود عبد العزیز، ٣٧٨، ٦ج ،)١٩٤٨ مطبعة النهضة المصریة،: القاهرة( محمد محي الدین تحقیق

 .١٣٢،) ١٩٨٠المطبعة الفنیة الحدیثة، : القاهرة(األیوبیین والممالیك 
، )هـ ٥٤٠ت (أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن الَجَواِلیقي : ؛ الَجَواِلیقي١٥، ٤ابن سیدة، المخصص، ج ٦

؛ نبیل عبد العزیز، ٣٤٣ ،)١٩٤٢ دار الكتب المصریة،: القاهرة(لي حروف المعجم، تحقیق أحمد شاكر المعرب من الكالم األعجمي ع

 . ١٣٢الطرب واآلته، 
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اء العشرات، یعرف مر أمیر من أذلك  يالطبول والنقارات، ویحكم علمجموعة من  عليتشتمل و بل بیت الط هيالتي 

  .٣، وله رجال تحت یده٢، ولها مهتار متسلم لحواصلها یعرف بمهتار الطبلخاناة١علم میرأباسم 

ومنها  ،ففعل ثالثي الزم متعد بحر وهو  )ن ق ر(من المصدر اع الطبول نو أ والنقارة هى احدى

  .٤َعَزفَ  و َضَربَ  اىَعَلى آَلِة   َنَقرَ ، وتعنى كذلك َنْقرٌ   اُْنُقْر، مصدر  َأْنُقُر،  َقْرُت،نَ 

محفوظة  العصر المملوكي إليالمعدنیة التي تنسب  النقّاراتمن  اً نموذج ١٢عدد  ل إليصو مكن التأقد و 

دراستها من قبل  لم یسبق المیةالع المزادات صاالتبعض في  معروضة للبیع أخريو المختلفة بالمتاحف العالمیة 

 يالمسمتحدید سة تفصیلیة و درا لةدراسة هذة اآلالورقة البحثیة  هذه ، وتستهدفول مرةأل اننشر ن یمن بینها نموذجا

العناصر  مع تحلیل نماط فنیةأ إليوتصنیفها الطبول المملوكیة،  نواعأ أحدك )النّقارة(ا وهو الخاص بهالدقیق 

سالمیة اإل المخطوطاتتصاویر لها من خالل  المثليالوظیفة  ي، والوقوف عللمنقوشة علیهاكتابات االزخرفیة وال

، وذلك من خالل المصادر التاریخیة المملوكیة فيوأشارت إلیها  ذكرتها النصوص التيالمعاصرة و  وخاصة

والمواد  هالاشكألعرض یت يتحلیل ، والثانياآلن تي تم التوصل إلیها حتينماذج الال اولول وصفي یتن، األمحورین

المسمي وغیرها، و المنقوشة علیها العناصر الزخرفیة و  المستخدم في عملهاسلوب الصناعة وأالمصنوعة منها الخام 

النحو  عليوذلك  ،وتصاویر المخطوطاتفي ضوء المصادر التاریخیة  الوظیفي لها المغزيالخاص بها وكذلك 

  : التالي

  

  :الدراسة الوصفیة: أوالً 

 إلي النّقارات المملوكیة یمكن لنا أن نقسم أشكال النّقاراتمن ن اآل لیها حتياذج التي تم التوصل إل النممن خال

الناقص والحافة الدائریة المرتفعة والبدن المقوس، والقاعدة المسطحة وقد  ، األول یتخذ الشكل المخروطيشكلین

دائریة ، وحافة نصف كروي أو نصف بیضاوى كالً شذ فیه البدن فیتخ الثاني الشكل؛ أما تحف صلنا منه خمسو 

 التيالشاذة  بعض النماذج إلي إضافة، هذا آخرى تحف أیًضا خمسوقد وصلنا منه ، مسطحةقاعدة ضیقة و 

قد عثرنا لتصبح بمثابة نقارات یقرع علیها و  خريالمعدنیة مرة أ دام عدد من الطسوتعادة استخظهرت عن طریق إ

 .فقط علي تحفتین منها

                                                        
أمیر العلم من أمراء العشرات في الجیش المملوكي، مهمته اإلشراف علي األعالم والطبول السلطانیة وباقي اآلالت الموسیقیة التي تدق  ١

ترافق العسكر، وكذلك كان علیه متابعة جمیع المستخدمین لهذه اآلالت ویشترط أن یكون طویل القامة وحسن في المواكب السلطانة و 

، معید النعم ومبید النقم، )م١٣٦٩/ هـ٧٧١ت(تاج الدین ابى النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافى : السبكى: انظر. الشكل والهندام

 ي، صبح األعش)م١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (ابو العباس احمد بن علي : ؛ القلقشندى٣٧، )١٩٤٨، القاهرة(تحقیق محمد علي النجار وآخرون 

؛ ابن شاهین الظاهرى، زبدة كشف المماللك وبیان الطرق ٤٥٦، ٥؛ ج٢٢، ٤، ج)١٩٢٢ – ١٩١٩القاهرة، (جزء ١٤في صناعة اإلنشا،

 .٢٤٣-٢٤٢، ١ج ،)١٩٧٨دار النهضة العربیة،  :القاهرة(آلثار ؛ حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة في التاریخ والوثائق وا١١٥والمسالك، 
تتلخص مهمته في اإلشراف علیهم أثناء قرعهم الطبول وسائر اآلالت ) الطلبخاناه(هو رئیس طائفة العاملین في فئة الموسیقى العسكریة  ٢

القلقشندى، : انظر.ه من مختلف اآلالت الموسیقیةوما یحوی ةالموسیقیة األخري، إضافة إلي إشرافه التام علي محتویات بیت الطبلخانا

؛ محمد عبد اهللا سالم العمایرة، المعجم العسكرى المملوكي ١٢٥؛ ابن شاهین الظاهرى، زبدة كشف الممالك، ١٣، ٤صبح األعشي، ج

 .٣١٦، )٢٠١١كنوز المعرفة،  :القاهرة(
  .١٥، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٣
٤
 .نقر المعجم الوسیط، مادة: انظر 
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  :األول شكللا

  )١شكل ،١رقم لوحة( يولاأل  تحفةال - أ١

  .بالفضة ٣التكفیت - ٢والحفر الحز -١الطرق :الزخرفةالصناعة و  طریقة             .أصفر نحاس :المادة الخام

  .٤لندن - المتحف البریطاني: مكان الحفظ            .مس٢٦القطر العلوى ،سم١٦رتفاع اإل :المقاییس

  .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع        . م١٤/هـ٨القرن: ریخأالت .١٩٦٦.١٠١٩.١ :رقم الحفظ

  :المراجع

Ward, Rachel; La Niece, Susan, Arab Metalwork in the British Museum 5.  

 ،المرتفعة الحافة ذات یةالدائر  لقمة، حیث االناقص يتتخذ الشكل المخروطصفر من النحاس األ نقّارة :الوصف

 والحافة العلیا للبدن تحتوي علي، القاعدة الدائریة إليوصوًال  بشكل منحني، اسفل إليكلما اتجهنا دن البیضیق و 

 كانت التي ذات الرؤوس الكرویةمعدنیة ال نتوءاتماكن الألبقایا  وهي مجموعة من الفتحات الدائریة الصغیرة

ئ، وهذه ش يات ولم یتبق منها أهذه النتوء وقد سقطت ب علیهالذى یضر للنقارة  يالجلدالغطاء  تثبیت فيتستخدم 

منتصف القاعدة من الخارج  في، ویظهر وصلتنا التيقد كغالبیة النماذج حیث فُ الخاص بها  الغطاء تفتقر النّقارة

 فيكانت تستخدم  هذه المنطقة والتي فيكانت توجد  التيالحلقات المعدنیة  كانا مخصصین ألحديثار ثقبین ربما آ

  .حول الوسط أو الرقبة التعلیق يستخدامها فا أوسفل أمن  نقارةمساك بالاإل

                                                        
ا استخدام هذه الطریقة تتلخص طریقة الطرق في أنه یتم طرق المعدن بمطرقة، ومتابعة الطرق والثني لتنفیذ الشكل المراد، ویمكن أیضً  ١

في الزخرفة عن طریق الطرق الخفیف من الخلف علي نموذج الزخرفة الذي یكون محدد من قبل حتي تبرز الزخرفة علي السطح 

ثني المعدن بالطرق والوصول لشكل التحفة المراده یتم لحام التحفة من نفس نوع المعدن ویحاول المزخرف أن وبعد  وتصبح مجسمة،

 .یداوي مكان اللحام حتي ال یظهر
الحز والحفر یعدان من الطرق الشائعة في زخرفة المعادن اإلسالمیة بصفة عامة إذ استخدمها الصناع في تنفیذ العدید من الزخارف  ٢

ة والهندسیة، وكان یتم عن طریق إجراء حزوز أو نقوش خفیفة غیر غائرة علي سطح التحفة وفقًا لرسم وتصمیم معد مسبقًا قبل النباتی

التنفیذ، ثم یقوم بحزه بآلة الحز الخاصة ذات النهایة المدببة،كما یالحظ اختالف الحز عن الحفر،حیث أن الحفر یكون أكثر عمقًا،وقد 

أحمد عبد الرازق أحمد، الفنون : انظر. ي هذه الحالة یقوم النقاش بحفر ما حول األجزاء التي یرید إظهارها بارزةیكون الحفر بارزًا وف

؛ عبد العزیز صالح سالم، الفنون اإلسالمیة في العصر األیوبي ١٠١، )٢٠٠٦القاهرة، ( ياالسالمیة  في العصرین األیوبى والمملوك

 .٣٤، ١ج ،)١٩٩٩مركز الكتاب للنشر،  :القاهرة(
التكفیت أو التنزیل، هي لفظة فارسیة بمعنى الدق، وكان یتم عن طریق حفرغائر ثم تمأل األجزاء المحفورة بمادة أغلي قیمة من المادة  ٣

المصنوعة منها التحف، كالذهب أو الفضة أو النحاس األحمر، وذلك إما عن طریق استخدام رقائق معدنیة دقیقة توضع في المناطق 

رة أو العریضة، أو االستعانة بأسالك رفیعة دقیقة تستعمل في زخرفة األجزاء الصغیرة أو الضیقة من العناصر الزخرفیة المحفورة، الكبی

عبد الرازق ، الفنون . وكان یتم تثبیت الرقائق أو األسالك في األجزاء المحفورة علي سطح األوانى عن طرق الدق فوقها بمطرقة خشبیة

 .١٠٢لعصرین األیوبى والمملوكي، االسالمیة  في ا
م كما هو ١٩٦٦عام  Brooke Sewell Permanentحصل علیها المتحف عن طریق الشراء من مجموعة بروكي سویل برمانینت  ٤

  .موضح بالمعلومات الملحقة بالقطعة علي موقع المتحف البریطانى

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collectio

n_image_gallery.aspx?assetId=344775001&objectId=236878&partId=1 (Accessed 3-4-2020). 

تمت مخاطبة إدارة النشر بالمتحف البریطانى الذي أمد الباحث بصورة عالیة الجودة من هذه النّقارة إال أنها ال تظهر القاعدة الخاصة   ٥

 .بها
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والثاني  من البدن الخارجي القسم العلويیشغل ول عریض األزخرفیان، شریطان  لها یزین السطح الخارجى

مكفت بالفضة سقطت بعض  المملوكيمن خط النسخ  ينص كتاب یزینه ولالشریط األ، من جهة القاعدة ضیق

وراق ثالثیة وخماسیة أتخرج منها  فرع ملتفة حلزونیةأ المتكونة منرضیة من الزخارف النباتیة أ يعلاجزائه، منفذ 

  :مجموعة من األلقاب المملوكیة التي تخص أحد أمراء الممالیك المجهولین نصه عليیحتوي  ،الشحمات

 )كذا...  شرفياال يالملك - يالمالك... كذا (
  .)١شكل(١

 ٢)ةالفرنسیس( زهرة اللوتس إليیرمز شخصي رنك كل منها  یتوسط الحجم كبیرة یةجامات دائر ثالث  هیقطع

 یفصلها الشحماتوراق نباتیة ثالثیة وخماسیة أ ة تخرج منهافرع ملتفّ أة عبارة عن باتیف النمن الزخار  طارإ بهیحیط 

  .)١شكل( مكفتة بالفضة شحماتة خماسیة الیدبكل منها ور  حلقات دائریةثالث 

 ینمضفور ین نباتیین فرع ضیق یتألف منخر آزخرفى شریط  النّقارة قاعدةا باتجاه فل وتحدیدً سأ إلي هیلی

 ربعأة، ویقطع هذا التصمیم الهندسي رضیة من الزخارف النباتیأ عليمعینات متتالیة تصمیم  نالیشك متقاطعین

 .العلويالشریط  يفلتلك الوریدات الخماسیة  تشبه ات متساویةفمسا يعل شحماتسیة الخما وریدات

  

مركزیة بداخلها دائرة  وسطها يف إذ نشاهد المختلفة یةرفالزخمن التكوینات مختلفة مجموعة یزینها ف النّقارة قاعدةما أ

 ينتهی، و حجًما صغرأ شحماتاخلها ست دبتحصر  شحماتوس متقاطعة مع وریدة سداسیة النجمة سداسیة الرؤ 

منفذ  يكتابالدائرة المركزیة شریط بینما بدائرة صغیرة، شكل لالكبیرة یة السداس الوریدة شحماتمن  شحمةكل طرف 

 مكفتة بالفضة شحماتماسیة الوریدات خیقطعه ثالث  اتیةالزخارف النبرضیة من أ علي المملوكيخط النسخ ب

  :نصهالقاب المملوكیة مجموعة من األ یحتوي عليالشریط الكتابى و  ،)١شكل(

 .)كذا...المولوي –شرفي األ يالمالك يالملك – يمیرى الكبیر األ...كذا(

 

نشاهده  القلیل سويولم یتبق منها هذه التحفة قد سقط تكفیت غلب أ ، ویالحظ أنكانت في األصل منفذة بالتكفیت

  .المزینة للبدن والقاعدةالوریدات الخماسیة  لبدن وفي بعضل المزینجزاء الشریط الكتابى الرئیسى بعض أ في

                                                        
 .تم قراءة هذا النص من خالل الصور المتاحة ١
الشخصیة التي مثلت بكثرة علي التحف والعمائر المملوكیة سواء مفردة أو مركبة مع رنوك ألخرى وذلك  تعد زهرة اللوتس من الرنوك ٢

بأشكال مختلفة ومتعددة من حیث تكوینها وشكل وریقاتها ونهایتها العلیا والسفلى وهى من الرموز التي عرفت في الشرق منذ عهد قدیم، 

طین بیت قالوون وهو الناصر محمد بن قالوون والمظفر حاجي واألشرف شعبان وقد وجدت زهرة اللوتس علي نقود خمسة من سال

؛ ٢٠ ،٤القلقشندى، صبح األعشي، ج: انظر. والمنصور علي والصالح حاجي، كما وردت علي نقود الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج

؛ أحمد عبد ١٩٧-١٩٦، ١لفنون والوظائف، ج؛ حسن الباشا، ا٢٤٧، )١٩٠٦مطبعة الواعظ، (ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر 

  .٨٧، )٢٠٠٩القاهرة، (  الرازق أحمد، الرنوك المملوكیة
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  .)عمل الباحث.(الخارجي  النّقارةبدن تزین  التيالعناصر الزخرفیة لبعض  تفریغ ):١(شكل

  )٢ب، ج؛ شكلأ، ٢رقم  لوحة( یةالثان تحفةال - أ٢

  .والحفر الحزالطرق و : الزخرفةة الصناعة و طریق                          .أصفر نحاس: المادة الخام

  .سم ٢٧،٣ يالقطر العلو  سم،١٤,٦رتفاع اإل :المقاییس

  (M.2002.1.574)  :رقم الحفظ        .Los Angeles County Museum of Art١: مكان الحفظ

  .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع                            .م١٥/هـ٩القرن: التاریخ

  :المراجع
-Esin. Atil, Renaissance of Islam, Art of the Mamluks (Washington: Smithsonian Institution 
Press,1981),110-111, fig 40. 
- Lo Terrenal y lo Divino: Arte Islámico siglos VII al XIX Colección del Museo de Arte del Condado de 
Los Ángeles. Santiago: Centro Cultural La Moneda, (2015). 
- https://collections.lacma.org/node/204885. (Accessed In 12-1-2020) 

ناقص له قمة دائریة وحافة مستقیمة مرتفعة،  يمخروط، ذات شكل ٢من النحاس المكفت بالفضة نقّارة :الوصف

فتحة  ١٦، الحافة العلیا تحتوي علي مسطحةدائریة بقاعدة  يینتهو سفل بشكل مقوس أ إليیضیق البدن كلما اتجهنا 

هذا الغطاء الغطاء الجلدى الخاص بها، و ثبت بها یُ  ات المعدنیة البارزة التي كانالنتوءبقایا  دائریة صغیرة تمثل

  .شأن القطعة األولي يالوقت الحال فيمفقود 

                                                        

  Camilla Chandler Frostاهدتها كامیلیا شاندلر فورست لوس انجلوس، ثم ـ ذكرت آسین آتیل أنها كانت ضمن مجموعة المدینة ب١ 

  :انظر: إلي المتحف البریطاني

Atil, Renaissance of Islam, 110-111, fig 40. 
ال تظهر آثار تكفیت علي هذه القطعة وٕان كان األسلوب المنفذ به الزخارف یشیر قیام الصانع باستخدام التكفیت وخاصة علي  ٢

وكذلك وقد أشار المقریزي إلي هذه الظاهرة،  النصوص الكتابیة، وربما یكون التكفیت الخاص بهذه القطعة قد سقط أو ُنزع في فترة الحقة،

  : انظر .أشارت آسین آتیل عند تناولها دراسة هذه القطعة انها كانت مكفته بالفضة

 Atil, Renaissance of Islam, 110. 
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رضیة أ يعلعریض به كتابات نسخیة مملوكیة عبارة عن شریط  ولألان، ریطان زخرفیاش یزین البدن الخارجى 

شكال دوائر بشكل أ تتخذمات هندسیة تشكل تصمی يالملتفة التفرع الحلزونیة من الزخارف النباتیة المتنوعة ذات األ

طار من الزخارف إ لكل منها شابهة من حیث التصمیم الزخرفيمت دائریة میدالیات ثالث ویقطع الكتابات .منتظم

 الشحمات وبوسط كل جامة اق نباتیة ثالثیةر و بأ خر یحتوي علي فرع نباتي متموج ینتهيآ شریطیلیه المضفورة، 

   :منها ألقاب المملوكیة المتنوعة یقر مجموعة من األ ي یحتوي عليالشریط الكتابو للوتس، زهرة ازنك یمثل  بهادائرة 

  .)٢شكل( )؟كذا... -الملكي يالمالك -المقر العالي ا... ؟كذا(

فرعین یسیر كل منهما  تتألف منسیة هندزخارف  ضیق بهخر آشریط أسفل  إلي عریضال هذا الشریط یلي

رضیة من الزخارف أ علي، متتالیةال معیناتال یكّونه مجموعة منمتقاطع بشكل خر بشكل زجزاجى عكس اآل

  .)٢شكل(طارین من الزخارف المضفورةإسفل أو  يعلأ، ویحد هذا الشریط من ةالنباتی

األطراف تتقاطع مع وریدة سداسیة الشحمات، یتوسطها في سداسیة  ةنجم تضم مركزیة دائرةفمزینة بالقاعدة  أما

مضفورة، شریط ضیق به زخارف  تصمیمویحیط بهذا الا، یضً أ سداسیة الشحمات حجًماصغر أ أخريوریدة المركز 

وجود كذلك یالحظ ، و المضفورةمن الزخارف  ینطار إكذلك ط به ی، یحزاجیین متقاطعینشریطین زج یحده من الخارج

 النّقارةفي تعلیق كانت تستخدم عدة و القا لعلهما یمثالن بقایا الحلقة التي كانت مثبته فيمنتصف القاعدة  فيثقبین 

  .يولاأل القطعة فيالحال ظهر كما  سفلأها من بمساك اإل أولتعلقها 

  

  .)عمل الباحث.(لنقارةلتزین البدن الخارجى  التيشكل یوضح العناصر الزخرفیة ): ٢(شكل

  

  )٣؛ شكلأ، ب٣لوحة رقم ( لثةاثال تحفةال - أ٣

  .والحفر الحزالطرق و  :الزخرفةالصناعة و  طریقة                                 .أحمر نحاس: المادة الخام

  .لندن -Sotheby’sقاعة مزادات : مكان الحفظ       .سم٢٠سم، القطر العلوى ١٥رتفاع اإل :المقاییس

 النصف الثانى/ هـ٩النصف األول من القرن  -هـ ٨النصف الثانى من القرن  :لتاریخا             .١٩ :رقم الحفظ

  .م١٥النصف األول من القرن  - ١٤من القرن 
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 :المراجع
sedworldl15220/lot.19.html(Acces-islamic-http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/arts  In.

2020)-1-1١.  

وحافة مرتفعة، یضیق البدن كلما  من النحاس األحمر، ذات شكل مخروطي ناقص وقمة دائریة نقّارة :الوصف

ما الخارجیة خالیة من الزخارف كالعلیا الحافة أسفل بشكل مقوس وینتهى بقاعدة مسطحة دائریة الشكل،  إليتجهنا ا

لتثبیت نتوًءا معدنًیا بارًزا برؤوس كرویة الشكل كانت تستخدم  ١٨علي هو الحال لهذا النمط من الطبول وتحتوي 

، ربعة ثقوب صغیرةأ الوسط یضم كل منها فيمستطیلة الشكل حلیات معدنیة  ست إليضافة باإل، يالغطاء الجلد

نقارة علي ي موزعة علي الحافة العلیا للوه وهذه الحلیات المعدنیة كانت تستخدم في إحكام تثبیت الغطاء الجلدي

  .معدنیة تءاثالث نتو  حلقة واآلخرىیفصل بین كل و مناطق  ست إلي هاتقسممسافات متساویة بحیث 

، تغطي كامل البدنشرطة زخرفیة أ یزینها خمسة إذالبدن الخارجى فقط،  يعلتقتصر  النّقارةزخارف هذه و 

ثالثیة وریدات ة متنوعة من یاتبرف نبداخله زخا ضمیتخذ شكل الجفت الالعب والمیمات، ویمنها الشریط العلوى 

  .)٣شكل( شحماتوریدة دوارة تتكون من ست  يعلكل منها حتوى یما المیمات فأ، شحماتورباعیة وخماسیة ال

ویضم تصمیمات زخرفیة متنوعة من وریدات رباعیة الجفت الالعب والمیمات شكل  الثاني یتخذ أیًضاالشریط و 

كثر الثالث أتي الشریط أیو . فرقة، بینما تضم المیمات وریدة رباعیة الشحماتوخماسیة وأوراق نباتیة ُاحادیة مت

عبارة نصوصه و  ،الكوفي المربعو  يالنسخ المملوك خدم فیه خطیناستُ نص كتابى ب ومزین ،األشرطة ا من باقياتساعً 

  .)٣شكل( ةءغیر مقرو المجهولین وبعض كلماته مراء حد األأ إليلقاب مملوكیة تشیر أعن 

 .ریط الرابع یشبه تمامًا الشریط الثاني من حیث التصمیمات الزخرفیة وكذلك الوریدة الرباعیة داخل المیماتوالش

 ا ومیمات ویضمالعبً  اا للشریط األول إذ یمثل جفتً  تمامً أما الشریط الخامس واألخیر قرب القاعدة فقد جاء مماثًال 

  .شحماتدوارة من ست  ووریداتزخارف نباتیة 

 تمثلمن زخارف نباتیة  تنوعةمزخرفیة بتصمیمات  زینةمكبیرة الحجم، دائریة  شرطة أربع جاماتویقطع األ

من ثالثة  ألفرنك مركب یت ابه ةدائر  ویتوسط كل جامةوراق نباتیة متفرقة، أو  شحماتالورباعیة ثالثیة  اً زهار أ

من الرنوك المركبة الستة الذى  والسفلي كأس صغیر یذكرنا برنوك الشكل األول وسط كأس كبیراألشطوب، یشغل 

الفترة  فيأمراء السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج  إليشاع استخدامه علي  التحف والعمائر المنسوبة 

  .)٣شكل(٢م١٤٢٦/هـ٨٢٩م حتي عام ١٣٨٢/ هـ٧٨٤الممتدة من عام 

ٕان كنا نلمح آثار تكفیت علي و  الحز فقط يقتصر زخارفها علتالتكفیت و  غفل منن هذه القطعة أمن المالحظ و 

كانت  النّقارةأن زخارف هذه  إليتقطع األشرطة الزخرفیة األمر الذي یرجح  التيالرنك الرئیسي الذى یتوسط الجامة 

  .أنها لم تكتمل أومكفتة وقد سقط عنها التكفیت 

                                                        
تاریخ الدخول ( ٢٠١٥أبریل  ٢٢نشرت علي الموقع االلكتروني الخاص بقاعة مزادات ساوثبى فقط، تم عرضها في قاعة المزادات بتاریخ ١

١/١/٢٠٢٠ .(  
  .١٦١، الرنوك المملوكیةبد الرازق، أحمد ع ٢
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  .)عمل الباحث.(النّقارةتزین  التيوالعناصر  شرطة الزخرفیةشكل توضیحي لأل): ٣(شكل

  )٤أ، ب،ج،د ؛شكل٤لوحة رقم(  تحفة الرابعةال - أ٤

التكفیت بالذهب والحز والحفر و  الطرق :الزخرفةالصناعة و  ریقةط                .صفرأ نحاس :المادة الخام

  .والفضة

  .لندن -The Saleroomقاعة مزادات  :مكان الحفظ         .سم٢٨يسم، القطر العلو ١٤رتفاع إلا :المقاییس

بالد  أومصر  :مكان الصنع                    .م١٥/هـ٩القرن  :التاریخ                 Lot48: حفظرقم ال

  .الشام

  :المراجع
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/chiswick-auctions/catalogue-id-srchis10415/lot-
f1dbac3b-d53e-48a2-a534-a80300b21d1f 1. (Accessed In.11-8-2019) 

ریة وحافة ناقص وقمة دائ يمخروطاس المكفت بالذهب والفضة، ذات شكل من النحغیر مكتملة  نّقارة :الوصف

للنقارة الخارجیة العلیا الحافة بقاعدة دائریة مفقودة،  يینتهسفل بشكل مقوس و أ إليمرتفعة، یضیق البدن كلما اتجهنا 

 وس الكرویةؤ ات المعدنیة البارزة ذات الر ءنتو ال عدد منعلي  ة وتشتمل كبقیة نماذج هذا الشكلرفخالیة من الزخ

تضم هذه  كما .ایً معدن انتوءً  ١٦عددهم  یابقا یبلغ مناآلخر مفقود، لبعض بعضها باقي وا يالغطاء الجلدلتثبیت 

عدد من الثقوب، طول كل  يعل شتمل أیًضاتو  اإلطار دائریة من المنتصف مستطیلة معدنیة حلقات ست المنطقة

 ةالنّقار  حافةعلي موزعة  وهي يلتثبیت الغطاء الجلد تستخدموكانت سم ٢حوالي  سم وعرضه٣ منها حوالي

  .الكرویة المعدنیة ذات الرؤوس اتنتوءتفصل بین الحیث بمسافات متباعدة، ب

مكفت  المملوكي خط النسخب يكتابنص  عریض بهي العلو زخرفیین،  شریطین من الخارج النّقارةبدن یزین 

لسنة أ وأات صالمقیشبه بشكل  فو حر لهامات ا يتنته، المتنوعة رضیة من الزخارف النباتیةأ عليبالذهب والفضة، 

   : ٢ما نصه یظهر منه) ٣شكل(لقاب المملوكیة المتنوعة مجموعة من األالكتابي یشتمل علي النص و  ،اللهب

                                                        
 .لم تنشر في أى من المراجع وٕانما یقتصر نشرها علي عرض صور لها في قاعة المزادات ١
 .في ضوء الصور المتاحة لهذه القطعة تم قراءة هذا النص ٢
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  ) ؟كذا...لي المولويالعا يالعادل – ـالالعالمي ...؟كذا(

یر غكلمة  هشكل في ها یشبا فریدً ا هندسیً المنطقة الداخلیة المحصورة بین قوائم الحروف المتقاطعة تضم تصمیمً 

، ویعلو ةبشكل مدبب یشبه الشعل أیًضاقوائم حروفها  يوتنته) لعا( مربعال كوفيبالخط المن ثالث حروف مقروءة 

رة بین الحروف ماكن الداخلیة المحصو جمیع األ فيتكرر هذا التصمیم ثالث معینات صغیرة،  هذا الشكل

  .)٣شكل(التحف المعدنیة المملوكیة علي يسخوالن يیبرز ظاهرة الجمع بین الخطین الكوف األمر الذي، المتقاطعة

خماسیة رباعیة و شكال وریدات أبزخارف نباتیة متنوعة و  مفصصة تزدحم الكتابي أربع جاماتالشریط  یقطعو 

، العلوى شطوبث من ثال رنك مركب دائرة مركزیة یزینها كما یتوسط كل جامة، وراق نباتیة متفرقةأو  شحماتال

  ).٣شكل( داخله كأسین صغیرینكأس كبیر ب ضمیو  هاكبر أو فهوسط ب األما الشطأوالسفلى فارغین، 

نه قریب الشبه أال إوردها مایر عن الرنوك المركبة أ يالت ٥٢وهذا الشكل من الرنوك لم یظهر ضمن األشكال الـ

ف والعمائر التح عليرت ظه يحمد عبد الرازق والتأاوردها  التيشكال الرنوك المركبة أمن  يمن تصمیم الرنك الثان

، لهذا السبب ١)م١٤٦٦- ١٤١٢/هـ٨٧١-٨١٥( السلطان خشقدم مراءوأمراء السلطان المؤید شیخ أ إليالمنسوبة 

  .م١٥/هـ٩القرن  إلي النقّارةتنسب هذه ربما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)عمل الباحث( .فیةویظهر بها الرنك المركب والكتابات الكو  النّقارةتزین بدن  التيشرطة الزخرفیة ألشكل یوضح ا ):٤( شكل

  

میمات دائریة ربع أیقطعه و  عبفیتخذ شكل الجفت الّال  قرب قاعدتها النّقارةلبدن المزین  يما الشریط السفلأ

مناطق متساویة، اثنان منهما  ربعأ إليم الشریط تقسّ  هذه المیماتو ، شحمات ٦وریدة دوارة من  علي نهاحتوى كل می

لقاب مجموعة من األ تمثل، من الزخارف النباتیةرضیة أ يعللمملوكي خط النسخ اب يكتابنص  یحتویان علي

 :)٤شكل(٢مراء الممالیك ما نصهأحد أ إليتشیر  يالمملوكیة الت

  .)؟كذا... ـ لي الدالمقر العا...؟كذا(

                                                        
  .الثاني للرنوك المركبة ، ولهذا فربما یندرج هذا الرنك ضمن أنواع الشكل١٦٦-١٦٤أحمد عبد الرازق، الرنوك المملوكیة،  ١
 .هذا الجزء في ضوء الصور المتاحة للنقارة ٢
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عة زهار رباعیة وخماسیة متنو أزخارف نباتیة متنوعة من  عليعة فیحتوى كل منهما بالثالثة والر ما المنطقتان اأ

  .مكفتة بالذهب والفضة

  )٥؛ شكلهـ د، ج، ب، أ،٥رقم لوحة(تحفة الخامسة ال - أ٥

  .بالذهب والفضة التكفیتالطرق والحز والحفر و  :الزخرفةالصناعة و  طریقة             .أصفر نحاس: المادة الخام

  .باریس -متحف اللوفر: فظمكان الح                          .سم٢٥سم، القطر العلوى ١٨رتفاع اإل :المقاییس

 - هـ ٨٧٢(ي شرف قایتباعصر السلطان األ إليتنسب  :لتاریخا                  .OA 3780 :رقم الحفظ

تنشر : المراجع                 .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع                )م١٤٩٦ -١٤٦٨/ هـ٩٠١

  .١ألول مرة

  

وحافة  غیر كاملة من النحاس المكفت بالذهب والفضة، ذات شكل مخروطي ناقص وقمة دائریة نقّارة :الوصف

العلیا الحافة جزائها، قوس لها قاعدة دائریة ُفقدت بعض أأسفل بشكل م إليتجهنا مرتفعة، یضیق البدن كلما ا

ذات رؤوس نتوء معدني  ١٥وتشتمل علي بقایا  ل،و خالیة من الزخارف كعادة هذا النمط من الطبللنقارة الخارجیة 

هذا فضًال عن وجود خمسة أماكن لحلیات  ،نقارةلالخاص با يالجلد ت الغطاءیبتث فيبال شك تستخدم كانت كرویة 

 ،نتوءات معدنیة كرویة ٣ كل خطافین یحصر سم تشبه الخطاطیف،٣مستطیلة الشكل یبلغ طول كل منها حوالي 

  .مفقودة حالیاً  لنتوءات المعدنیةوا حلیاتغلب هذه الأ

ل شریًطا زخرفًیا عریضًا به كتابات نسخیة مجموعة من الزخارف المتنوعة تشكّ  النّقارةیزین البدن الخارجي لهذه 

 یقطعهة المتنوعة، یاتبرضیة من الزخارف النأ ، فوقشكل المقصاتهامات الحروف تتخذ ، النقّارةجسم  عليتمتد 

ي منفذ باسلوب شرف قایتبالسلطان األا یقطعها أربعة رنوك كتابیة باسمات كوفیة مربعة كتاب بهخر ضیق أشریط 

نصفین متساویین  إليوهذا الشریط یقطع النص الكبیر  ،"االشرف الملك" :سیط من شطب واحد فقط یحمل عبارةب

ن المسافة الداخلیة أة حیث المتنوع ةرضیة من الزخارف النباتیأ يعل كامالً  يذ النص الكتابفّ وسفلي، وقد نُ  يعلو 

ما المسافة الخارجیة المحصورة بین كل أ، شحماتالمحصورة بین كل هامتین متقاطعتین بداخلهما وریدة رباعیة ال

خرى كبیرة أ شحماتمسننة یعلوها ثالث  شحماتن لها ثالث أوریدة ذات شكل ممیز حیث  علي يحرفین تحتو 

فرع ملتفة یخرج منها أرضیة من الزخارف النباتیة تمثل أ ينفذ عل يابمن النص الكت يكذلك الجزء السفل .الحجم

ستخدمت ما الزخارف النباتیة فقد اُ أتنفیذ النص  يوقد استخدم التذهیب ف ،حجامشكال واألوراق نباتیة مختلفة األأ

ها تضم مجموعة ضوء األجزاء الباقیة یتضح أن في هذا النص الكتابيوقد أمكن قراءة  .)٥شكل( تكفیتها فيالفضة 

  :من األلقاب المملوكیة الخاصة بالسلطان األشرف قایتباي نصها

  .)كذا؟....االشرف المقر العالي ... كذا؟...العالمي العاملي العابدي  ...كذا؟...الملكي ...كذا؟...المجاهدى... كذا؟(

من الزخارف النباتیة  رضیةأ يعلأیًضا منفذ البدن الخارجي فهو ط سالذى یتو  يالكوف يالنص الكتاب أما

 فيالفضة  تستخدمقد اما الزخارف النباتیه فأالذهب بت قد كفّ الكتابي النص هذا ن أا ویالحظ یضً أالمتنوعة 

  -:)٥شكل( ونص الكتابات الكوفیة .النص األول فيمثلما تم  تكفیتها

  ."المثاغر عز نصرهالمرابط  -دل العابد المجاهد -العالم العامل العا -عز لموالنا السلطان الملك"

                                                        
علي ) كارین جوفان(ونائب المدیرة ) یانیك لینتز(یتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدیر إلي مدیرة القسم االسالمى بمتحف اللوفر  ١

 . امساعدة الباحث في تصویر ھذه القطعة والحصول على تفاصیل ومعلومات خاصة عنھ
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  :يالثان شكلال

، وقد منخفضةحافة ضیقة وقاعدة دائریة ذو  ،ينصف كرو  أو بیضاوىنصف ما إ كما سبق وذكرنا شكلوهذا ال

  :كالتالي بیانها حفخمسة   هنا منوصل

  )٦؛ شكل٦رقم لوحة( يولاأل  تحفةال -ب١

  .التكفیت بالفضةوالحفر و  الحزو  الطرق: الزخرفةو  الصناعةطریقة                           .برونز: المادة الخام

  .السوید - ستوكهولملمدینة  المتحف الحربي: مكان الحفظ.   سم٢٧العلوي  ، القطرسم١٥.٥رتفاع اإل :المقاییس

  .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع        .٢٥٥٧١:رقم الحفظ    .م١٤/هـ٨ول من القرنالنصف األ :ریخأالت

  :المراجع

- Klaus Brisch, Islamische Kunst: Loseblattkatalog Unpublizierter Werke aus Deutschen Museen, 2 
(Mainz,1985), cat. No. 286. 
- Carl Johan Lamm, "A Falconer's Kettledrum of Mamluke Origin in Livrustkammaren", 
Livrustkammaren: Journal of Armoury, VI (1953): 5–6, 80– 94. 
- Jean-Paul Roux, L'Islam dans les Collections Nationales, Exhibition catalogue (Paris: Éditions des 
Musées nationaux, 1977) cat. No. 422. 
-http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;32;en. 

من  خالیة العلیا الخارجیة حافتهامسطحة، قاعدة و  ،وحافة دائریة ضیقةصف كروي، شكل ن ذات نّقارة :الوصف

نًیا لها رؤوس كرویة دمع انتوءً  ١٦الشكل ومستطیلة  كنماذج الشكل األول ومزودة بأربعة حلیات معدنیة ةرفالزخ

حكام تثبیت دنیة إلمعربعة نتوءات أمستطیلین  ت متساویة یفصل بین كل حلیتینمسافاالشكل موزعة علي الحافة ب

  .)٦شكل( النّقارةعلى أ المفقود حالًیا يالغطاء الجلد

شریطین زخرفیین،  ، وتتمثل فييالبدن الخارج يعل یتعلق بالعناصر الزخرفیة فنجدها تقتصر فقطما فیما أ

یة نباتیة، أرض عليبي بخط النسخ المملوكي عبارة عن شریط كتاوهو  سفل الحافة مباشرة،أ يول العلو الشریط األ

تشیر  لقاب المملوكیة التيمجموعة من األ یشتمل علي طار مفصصإكل جزء محصور داخل  ین،جزئ إليقسم م

  )؟كذا ...العالم العالي المولوي األمیري...؟كذا(                      :یظهر منهامراء حد األأ إلي

نصاف أمن  خارف نباتیة متنوعةز  عليا مكل منهتحتوى  جامتین ذات إطار مفصصویفصل بین النصین 

المسافات المحصورة الشحمات، تضم بداخلها وریدة سداسیة  جامة دائرةوسط كل  وفيوراق ثالثیة، أمراوح نخیلیة و 

  .)دقماقي(كررم Yمن حرف تتألف  تصمیمات هندسیة الكتابیة والجامات المفصصةالنصوص  طاراتإبین 

كوفیة غیر  اتكتابتضم  طارات المستطیلةمجموعة من اإل اعدةب من القبالقر أسفل  إليهذا الشریط ویلي 

الطائر  تشبه ،التي تدیر رؤوسها نحو الیسار، وترفع مخالبها بحیث تالمس أجنحتها مجموعة من النسورو ، مقروءة

القاعدة  يمرتین علمكرر الشعار  هذا، و لناصر محمد بن قالوونللسلطان ا شخصي الذي كان یستخدم كشعار

  .للنقارة المسطحة

                                                        
، وقد كان الم قد اشتراها ١٩٢٢الفنیة من قبل األسلحة الملكیة عام ) Carl Robert Lammكارل روبرت الم (تم شراؤها من مجموعة  ١

الذي كان قد اشترى هذه النّقارة من القاهرة خالل رحلته إلي مصر وتركیا ) F. R. Martinمارتن .ر. ف(من مجموعة  ١٨٩٩في عام 

 .١٨٩٦-١٨٩٥في عامي 
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سم ٢ يوسط القاعدة طولها حوال حلیة مستطیلة في ينها تحتوى علفتتمیز بأالمسطحة  النقّارةهذه ما قاعدة أ

  .)٦شكل( النّقارة هاتستخدم لوضع سلسلة لتعلق ب هذه الحلقة سم، وربما كانت١ يوعرضها حوال

  
  )عمل الباحث( .خارجىال النّقارةتزین بدن  التيللعناصر الزخرفیة  شكل توضیحي): ٦(شكل

  

  :١التحفة الثانیة -ب٢

  .       ؟: اییسالمق                  .الحز: طریقة الزخرفة                                .برونز: دة الخامالما

  .؟ :رقم الحفظ              .امریكا -loreyمجموعة : مكان الحفظ

  .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع     .م١٣٧٦/هـ٧٧٨سنة  صنعت برسم األمیر أرغون شاه المتوفي :التاریخ

  :المراجع

- Gaston Wiet; Catalogue général du musée arabe du Caire, objets en cuivre, musée national de L'art 

arabe (Le Caire: 1932). 

بالخط  ذمنفّ العربیة الكتابات من  شریط يالبدن الخارج زینی ،يبرونز، ذات شكل نصف بیضاو من ال نقّارة :الوصف

  :نص التاليالالشكل تضم الدائریة  مناطقالكوفي، یقطعه مجموعة من ال

  .)المقر العالى المولوى المالكى العالمى العاملى السیفى ارغون شاه الملكى االشرفي عز اهللا انصاره(

ویقطع هذا الشریط جامات ، م١٣٧٦/هـ٧٧٨رغون شاه المتوفي عام أمیر سیف الدین األ صنعت برسمنها أ أي

  .)عز لموالنا السلطان( : تضم الرنك الكتابي المختصر ألحد سالطین الممالیك البحریة

  :نصها المملوكيمنفذة بخط النسخ  قاعدةالبالقرب من  يالبدن الخارج عليخرى أ ةكتاب ویوجد أیًضا

  )برسم الشیخ خلیل الصمادى( 

 جاستونبعد األمیر أرغون شاه ألنه فات المستشرق الفرنسي  النّقارةهذه لیه ربما كان المقصود به من آلت إ

ضافیة إمعلومات  ةیأ أوبعرض صور لهذه الطبلة أن یمدنا بالمعلومات الوافیة عنها وكذا الصورة الخاصة بها فییت 

  .٢عنها

                                                        
 .لألسف الشدید لم تتوفر لدى الباحث ألن المستشرق الفرنسي جاستون فیت الذى قام بدراستها لم ینشر صورة لها بل اكتفى فقط بوصفها ١
. سیرد فیما بعد التحلیل الخاص بالنصوص الكتابیة التي تحملها هذه النقّارة، وقد عاش خلیل الصمادى زمن السلطان األشرف قایتباى ٢

 دار الكتب العلمیة،  :بیروت( شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الصالحي، مفاكهة الخالن في حوادث الزمان: طولون ابن: انظر

دار  :القاهرة( ٢ج تحقیق محمد أحمد دهمان، ؛ إعالم الورى بمن ولى نائبا من األتراك بدمشق الشام الكبرى، ٢٥، ٢، ج)١٩٩٨

  .٢١٤، ٢، ج )١٩٨٤الفكر،
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  )٧؛ شكلأ، ب٧لوحة رقم( ةلثالثا تحفةال -ب٣

 الحزالطرق و : الزخرفةالصناعة و طریقة                                           .جلدو  برونز: المادة الخام

  .والحفر

  .١لندن -مجموعة ناصر خلیلي: مكان الحفظ               .سم١٩.٣ العلوى القطر -سم١٠رتفاع اإل: المقاییس

  .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع     .م١٦/هـ١٠القرنول من النصف األ :التاریخ   .MTW577:رقم الحفظ

  :جعالمرا

. Alexander, The Arts of War, no.53   

 ١٦مزودة بــ الحافةوقاعدة مسحطة،  ،مستدیرة ضیقةمن البرونز ذات شكل نصف بیضاوى، وحافة  نّقارة :الوصف

معدنیــة مســتطیلة  حلیــات رـبـعأت متســاویة یفصــل بینهــا مســافا علــيرؤوس كرویــة الشــكل موزعــة  نتــوء معــدنى ذات

 حتيعالها أالمثبت لنقارة اصة بتثبیت الغطاء الجلدى الخاص بخا ، وهيارزة السابقةفصل بین النتوءات البالشكل ت

  .٢النّقارة عليأالغطاء  وهو یكشف عن كیفیة تثبیت يالوقت الحال

 وهـو عبـارة عـن فـرع نبـاتىأسـفل  إلـي الحافة مباشـرة عقبی ولاأل، أشرطة زخرفیة ةثالثلها  يخارجالبدن ال یزین

اًعا  يالثـان الشـریطأسـفل  إلـينصـاف المـراوح النخیلیـة، یلیـة أمجموعة من  متموج به جفـت  هیئـةیتخـذ وهـو أكثـر أتسـ

فــرع أو  اتیــة متداخلــةبن عناصــرل تمثــن التصــمیمات الزخرفیــة المتنوعــة بمجموعــة مــبــه ثمانیــة میمــات مزینــة العــب و 

كتابًیـا  منـاطق تضـم نًصـا ربـعأصورة بین هذه المیمات المناطق المح علي حین یشغل .وراق نباتیةأحلزونیة تنتهى ب

 )٧شكل( النّقارةب صاح إليتشیر  لقاب المملوكیةمجموعة من األ به نباتیة،رضیة أ يعل يخط النسخ المملوكب فذمن

  .)٣ظاهرال ...؟كذا...عز لموالنا السلطان العالم...؟كذا(                          : اهنص

 تعكس يتسیر بشكل حلزون ةففرع نباتیة ملتأ تتألف منمتنوعة  زخارف نباتیة یشغلها يخر أمناطق وهناك أربع 

  .الشحمات وراق ثالثیة وخماسیةأنصاف مراوح نخیلیة و أب يتنته مجموعة من التصمیمات الدائریة

یة نصف بیضاو  جاماتثمان نصاف أ ألف منیت، تصمیم زخرفي ممیز عليخیر فیحتوى ما الشریط الثالث واألأ

 يخر عة اآلرباألبینما ، قشور السمك بزخارف مزینة منها جامات ةربعأ بورقة نباتیة ثالثیة،المدبب طرفها  يینته

لمیدالیة  اتصمیمً  یفصل بین الثمان جامات، و )دقماقي(كررم Yشكل حرف  يزخارف هندسیة متشابكة علب مزینة

وینتهى طرفها كذلك بورقة نباتیة  )القلب( میم یشبهتشكل تص فرعین نباتین مضفورین عن عبارة يبشكل زخرفمنفذة 

ول من النصف األ إلي النّقارةوالتصمیمات الزخرفیة یرجح نسبة هذه  يالنص الكتاب عليوبناء  .)٧شكل( ثالثیة

  .م١٦/ـه١٠القرن 

                                                        
1. Atil, Renaissance of Islam, no37; fig.61. 
2 Alexander, The Arts of War, no53.  

  .لعل لقب الظاهر هنا یشیر إلي الظاهر تمربغا أو الظاهر قانصوة كما سوف نشیر في الدراسة التحلیلیة ٣
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  ).عمل الباحث( للنقارة وجزء من النص الكتابي تزین البدن الخارجي التيشكل توضیحى یظهر بعض الزخارف ): ٧(شكل

  

  )٨شكل ؛هـ د، ج، ب، أ،٨لوحة رقم (  تحفة الرابعةلا -ب٤

  .والحفر الحزالطرق و  :الزخرفةالصناعة و  طریقة                             .الجلدبرونز و : المادة الخام

  .اریسب - متحف اللوفر: مكان الحفظ                    .سم٢٣ العلوي القطر - سم١٤رتفاع اإل :المقاییس

  .م١٦/هـ١٠ول من القرنالنصف األ :التاریخ                                      .MAO 94 :رقم الحفظ

  .١ول مرةتنشر أل : المراجع                                       .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع

  

 مستدیرةوقاعدة  بیضاوينصف بدن لها حافة ضیقة و ، صف بیضاوينشكل ذات  من البرونز نقّارة :الوصف

 حلیات مستطیلة الشكل طول كل منهاوأربع  الرأس يبارز كرو  ينتوء معدن ١٦مزودة بـارجیة الحافة الخ، ةحطمس

 بین مناطق تفصل ربعأ إليم الحافة قسّ بحیث تُ  سم، موزعة علي مسافات متساویة١ سم وعرضها حوالي٢ يحوال

غطیة لألنادر الباقي حتي اآلن كمثال هو و  النقارةالخاص ب يالغطاء الجلدیت تثب الغرض منها، ربعة نتوءاتأكل 

 المعدنیة بواسطة النتوءات والحلیات النّقارة يعلالتي وصلتنا وكیفیة تثبیتها یة المملوك ولالجلدیة الخاصة بالطب

  .الموجودة علي الحافة الضیقة

ثمان عب مزود بجفت ال شكل علي يول العلو شریط األ، المتتالیةشرطة أربعة أللنقارة  زین البدن الخارجيی

زخارف هندسیة  علي يتحتو  منها ةربعأوالمیمات الثمانیة  تحصر فیما بینها ثمان مناطق زخرفیة، دائریة، میمات

یتألف من ثالثة شطوب یوجد  امركبً  ارنكً  يخر األ میمات حین تشمل األربعة علي  Yحرفمن   مكرًراشكالً  تتخذ

باإلطار الخارجي ویحیط  الدواة،رنك  ضموسط فیاأل بما الشطأ زخرفة نباتیة،طبین العلوي والسفلي بكل من الش

  .)٨شكل( نصاف مراوح نخیلیةأمتموج یخرج منه  يشكل فرع نبات عليزخرفة نباتیة  للرنك

                                                        
 .٢٠١٩تم تصویر القطعة بواسطة الباحث عند قیامه بالزیارة المیدانیة له عام  ١
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قوامها لة یة متداخزخارف نبات علي يربع منها تحتو أف، مذكورةال میماتال المحصورة بینثمان مناطق ما الأ

 رضیةأ يعلي بخط النسخ المملوك یةكتاب وصنص خرىربع مناطق األاأل بینما یزین، مكررةنخیلیة أنصاف مراوح 

   :انصه ةنباتی

خلیل الصمادى یرجو /بن الشیخ محمد بن الشیخ خالد القیروانى / نعفو ربه القدیر نوح ب /يمما عمل برسم العبد الفقیر الراج"

  ."المغفرة

مكررة تشبه  نصاف مراوح نخیلیةأ تتألف من أفرع نباتیة متموجة متداخلة قوامها ارفزخ يالثان یطالشر  ویضم

  .ولالشریط الزخرفى األ فينظائرها 

مجموعة من  عليط یحتوى ، كل شریيخر سفلحدهما علوى واآلأن متقابلین یفرعین نباتی الثالث الشریط ویزین

  .)٨شكل( الشحمات اتیة ثالثیةورقة نببشكل مثلثة الشكل تنتهى  ناطقالم

ذات الرؤوس المسننة  فرعاأل مجموعة من عبارة عنفهو القاعدة  یوجد قرب يالذخیر واآلالرابع الشریط  أما

  .)٨شكل( تمیز زخرفة المعادن المملوكیة التي یةالرمح

  
 .والجامات الزخرفیة دائریة الشكل الوظیفي البدن الخارجى للنقارة وكذلك شكل الرنك تزین التي شرطةیظهر األ شكل توضیحي): ٨(شكل

  )عمل الباحث(

  

  )٩شكل ج؛ أ، ب،٩لوحة رقم(  :ةخامسال تحفةال -ب٥

  .والحفر الحزو  الطرق: الزخرفةالصناعة و  طریقة                                    .برونز: المادة الخام

  .سم٣- ٢مك سم، السُ ٨ة سم، قطر القاعد٢١طر العلوى ، القسم١٠.٦رتفاعاإل :المقاییس

  The Mandatory Collection of the Rockefeller Archaeological Museum  :مكان الحفظ

بالد  أومصر  :مكان الصنع               .م١٥/هـ٩:التاریخ                   3549-1995  :فظرقم الح

  .الشام

  :المراجع

- Rami Arav, "a Mamluk Drum from Bethsaida", IEJ 43 (1996):241-245, Fig1-3. 

- Reuven Amitai-Preiss, "a Note on a 'Mamlūk' Drum from Bethsaida", Israel Exploration Journal, Vol. 
47, No.1/2 (1997): 113-116; 
-http://www.antiquities.org.il/t/Item_en.aspx?indicator=129&CurrentPageKey=2_1 
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 ،)مستویة(مسحطة وقاعدة دائریة ،البرونز ذات شكل نصف بیضاوى، وحافة مستدیرة ضیقةمن  نقّارة :الوصف

ت مسافا يرؤوس كرویة الشكل موزعة عل ا معدنًیا لهانتوءً  ١٦تضم ا من الزخارف، و تمامً  الحافة الخارجیة خالیة

تم  لجلدي الخاص بالنقارةتثبیت الغطاء امخصصة لكانت معدنیة مستطیلة الشكل  اتربع حلیأمتساویة یفصل بینها 

كما عثر بفلسطین،  بیت سعدامنطقة تل  إليللطریق الصاعد أثناء القیام بالمسح اآلثري العثور علیها بالصدفة 

  .١مملوكيالعصر ال إليتعود أخري بنیة ومقتنیات أبقایا  يعلبهذه المنطقة 

الجانبین  یزینها منوراق نباتیة ألجوانب بمزخرفة من اثالث مناطق شبه مستطیلة،  نقارةیزین البدن الخارجى لل

 بداخله شكل مثلث يعل يتصمیم زخرف يوسط الجانب السفلب، یزین كل منها الشحمات شكل ورقة نباتیة ثالثیة

 ما هذه المناطق الثالث اآلخريأ .حده السفلي بورقة نباتیة ثالثیة الشحمات ینتهيحین  عليزخارف نباتیة متداخلة 

 معینات صغیرة قوامهاضیة من الزخارف الهندسیة أر  يعل يالمملوكبخط النسخ  كتابیة منفذةنصوص ي عل تشتمل

  "صمادى؟مما عمل برسم الفقیر وفا ابن الشیخ ابو بكر ال": والكتابات نصها ،يتمثل شكل شبك

 ،ة الشحماتسفل بورقة نباتیة ثالثیأعلى و أمن  يدائریة الشكل تنته مذكورة ثالث بخاریاتمناطق الیفصل بین ال

  .٢ Yكل حرف ش مكررة عليزخارف هندسیة متداخلة  ویمأل داخلها

تثبیت  فيما كان یستخدم بر  ثقب دائرى صغیر ة وٕان كان یتوسطهارفمن الزخخالیة تماما  النّقارةقاعدة وتبدو 

   .النقّارةالصادر عن صوت البأیًضا عالقة ولعل لهذا الثقب  النّقارةأداة ما لتعلیق 

  

 
  .)عمل الباحث( للنقارة تزین البدن الخارجي التيلبعض العناصر الزخرفیة  شكل توضیحي): ٩(شكل

  

                                                        
1Arav, "a Mamluk Drum from Bethsaida": 241-245, fig 1-3; Preiss, "A Note on a 'Mamlūk' Drum from 

Bethsaida",: 113-116; Joan Goodnick Westenholz, Sounds of Ancient Music (2007), 31,75. 
لي العصر المملوكي، أما الثاني فقد الذى نسب هذه النقّارة إ Aravصدر عن هذه النّقارة بحثین، األول نشره الباحث اإلسرائیلي أراف  ٢

وهو عبارة عن دراسة نقدیة للبحث األول اعترض فیه علي نسبة هذه النقّارة إلي العصر المملوكي كما  Reuven Amitai-Preissقام به 

المقصود بلقب العبادي هو  هذا فضًال عن اعتقاده بأن جمیع األدلة التي اعتمدت علي المقارنات بالقطع المملوكیة المعاصرة، دتناول بالنق

أحد الطرق الصوفیة التي كانت موجوده خالل هذه الفترة، بید أن أغلب ما جاء في هذا البحث من أراء تبدو غریبة وبعیدة عن الواقع كما 

  .تفتقر إلي األدلة المادیة
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  :)كنقارة استخدامهاعید اُ تحف معدنیة ( الثالث شكلال

  :وقد وصلنا من هذا الشكل نموذجین فقط هما

  )١٠رقم لوحة( يولاأل  تحفةال -ج١

  .والحفر الحزالطرق و  :الزخرفةالصناعة و  طریقة                                .أصفر نحاس: المادة الخام

  .لندن –sothebysمزادات قاعة : مكان الحفظ       .سم١٤االرتفاع ، سم٣٥القطر العلوى  :المقاییس

   .بالد الشام أومصر  :مكان الصنع                   .م١٤/هـ٨ق :التاریخ              .١٢٧١:رقم الحفظ

 :المراجع
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/arts-of-the-islamic-world-l18220/lot.127.html 
(Accessed In.12-8-2019) 

شریط  يالخارج هبدن، یزین )مخفّیة أوسلطانیة  أو زبدیة( يالنوع المسم مناألصفر  من النحاس إناء :الوصف

 طارات مفصصةإداخل بخط النسخ المملوكي  منفذ يكتاب نص علي يیحتو عریض یبدأ من الحافة العلیا لإلناء و 

 منفذة بشكل هندسي، شحماتال یزین كل جامة وریدة سداسیة ،مفصصة ثمان جاماتیقطعة  علي أرضیة نباتیة،

تفصلها موزع علي ثمان مناطق ي النص الكتابو  .تنتهى بوریدات خماسیة الشحمات ویحیط به أفرع نباتیة متموجة

  :ویقرأ السابقة، جاماتال

النظامى  الشجاعى /...؟كذا...المولوى /ى المالكي العون /المحترمي المخدومي  /میرى الكبیرى العالى الملكي األ الجناب"

  "ير الناص يالملك /الغازى

ومن الواضح أن  مفصص الشكل، یةالكتاب حیط بالنصوصطار الماإلثمانیة أقسام و  إليتقسیم النص یالحظ و 

ممیز  يبشكل احتراف تم تثبیتهاالجلد كسوة من  اضافة حیث تم نقارةوقت الحق ك يف هامعید استخدقد اُ  هذا اإلناء

األمر الذى یشهد ، النّقارات نالنماذج السابقة م في هو معتادكما الطست حافة  فيالقیام بعمل ثقوب دون  جداً 

 وربطها الجلد أحزمة من أو عمل شدادات حیث تم، هااحداث تلف ب أوضرار دون اإل التحفة ستخدامعادة اإبمهارة 

 ثمسفل القاعدة أ ثم شدها بقوة وتجمیعهاالطست  فيولیس بواسطة فتحات نّفذت في الغطاء نفسه الغطاء الجلدى ب

 فيومثبته ا تحیط بالحافة یضً أت الجید تم عمل شدادین من الجلد كد من التثبیأ، ولزیادة المتانة والتاحكاما بربطه

  .العلوي لغطاءل ةالطولیة المثبت تبالشدادا وربطهاحكام والتوازن ثقوب الغطاء الجلدى الثبات اإل

  

  )أ، ب١١لوحة(  التحفة الثانیة -ج٢

  .التكفیت بالفضةالحز والحفر و و  الطرق :الصناعة والزخرفة طریقة             .أصفر نحاس: المادة الخام

  .لندن - Sothebysمزادات قاعة : مكان الحفظ          .  سم  ٢١،٧، القطر سم٩،٦االرتفاع  :المقاییس

  .امبالد الش أومصر  :مكان الصنع                 .   م١٥/هـ٩: التاریخ                  .١٠٥٢:رقم الحفظ

 :المراجع
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/arts-islamic-world l14223/lot.105.html (Accessed 
In.12-8-2019) 

                                                        
انتقلت إلي ملكیة قاعة المزادات بلندن  م، وبعد ذلك١٩٧٢عة محفوظة في أحد المجموعات الخاصة بالمانیا منذ عام قطكانت هذه ال ١

 .٢٠١٨بدایة من شهر أبریل لعام 
  .٢٠١٥اكتوبر عام  ٨تم عرضها للبیع یوم  ٢
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، له قاعدة دائریة ناقص مخروطىشكل ذات من النحاس المكفت بالفضة ) سلطانیة - مخفیة (طست  :الوصف

 ةحاف يیل قسمین علوي ي بأكمله موزعة عليالبدن الخارج غطيمجموعة من الزخارف ت زینه، یمسطحة منخفضة

خارف ز یزینه شریط من الكتابات النسخیة یفصلها ثمان جامات مستدیرة تحتوي أربع منها علي  الطست مباشرة

خرى األ جامات األربعما الأ، المملوكیة یةدنالمع التحف عليذلك العنصر الذى شاع  Yحرف  تمثلمكررة هندسیة 

س أك يعل يمنطقة السفل، والرنك البقجةطقة العلیا المنیشغل رنك مركب من ثالثة شطوب،  يعلفیشتمل كل منها 

یتألف  يطار زخرفإیحیط بهذا الرنك  علي حین بارود، ينقر  هعلى جانبیو  ةس كبیر بداخلة دواأك والوسطيغیر، ص

  .وح نخیلیةاف مر اصأنحلزونى ینتهى بمتموج نباتى من فرع 

 فرع نباتیة منفذة بشكل متكرر، ست منها یزینها أمستطیلةمناطق  ثمان عليالشریط العلوى فقد تم توزیعه ما أ

رضیة من الزخارف النباتیة وهو بأ نسخیةكتابیة نصاف مراوح نخیلیة، بینما یشغل منطقتین فقط نصوص أتنتهى ب

  )ب١١لوحة (: عبارة عن مجموعة من األلقاب المملوكیة، فجاء نصها

  "العالى المولوى السیفي/رف الكریمشمما عمل برسم المقر األ"

  : من صنع برسمه هذا الطست فیما یليالنص الثانى جاء فیه اسم أما 

  ١"بطرابلسالشریفة اینال ملك االمراء نائب السلطنة  /رمى الملكى السیفىمما صنع برسم االمیر العالى المحت"

ة عن تصمیم زخرفى یمثل القاعدة وهو عبار  يكامل البدن حت غشيی يطار زخرفأسفل إ إليهذا الشریط  ویعقب

ول ذج األ، النمو متوالیةنماذج  ةثالث يفت ءاج تشبه زخارف المحاریب المملوكیة المحاریب المتجاورة مجموعة من

 علي حین یضم، Yحرف  علي شكلزخارف هندسیة متكررة  يحتوي علی يالنموذج الثانة و رفزخیخلو من ال

اتیة وورقة ثالثیة تضم كل منها زخارف نبیشكالن عناصر لوزیة الشكل فرعین نباتیین متقابلین  النموذج الثالث

  .شحماتال

 ١٢ عددهمیبلغ بمجموعة من الثقوب تزوید حافته العلیا نه تم انقارة و عید استخدام هذا الطست كمن الواضح أنه اُ و 

مثلة نقارة كما هو الحال بالنسبة لألالخاص بال يمسافات شبه متساویة لتثبیت الغطاء الجلد يعلتم توزیعهم  اً ثقب

  . السابقة

 

 

 

 

                                                        

یقترح مایر الذى قام بتسجیل الكتابات الخاصة بالممسجد الكبیر في حماة أن المقصود بإینال صاحب هذه التحفة األمیر إینال األشقر  ١

م، إذ أن الكتابات والرنك علي مسجد حماة یشبهها تماًما الكتابات والرنك المسجلین علي هذه ١٤٨١/ هـ ٨٨٦األشرفي الذى توفي عام 

  :انظر. التحفة

Leo Aryeh Mayer, Saracenic Heraldry (Oxford: Oxford University Press,1999), 89-90 

) . م١٤٩٨-١٤٦٨/ هـ٩٠٤-٨٧٢(ة عصر السلطان قایتباى وهناك أیًضا إینال الكاشف األشرفي الذى كان نائب مدینة حماة في نهای

 جزء ١٢، الضوء الالمع ألعیان القرن التاسع، )م١٤٩٧/ هـ ٩٠٢ت (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد : السخاوى: انظر

  .٣٣٧، ٢، الجزء)١٩٩٢دار الجیل، : بیروت(
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  اسة التحلیلیةر الد: اثانیً 

 من خالل عدة نقاط رئیسیة ١الباقیة المملوكیة النّقاراتلنماذج  سوف تقوم الدراسة التحلیلیة بدراسة تفصیلیة

   :تنحصر فیما یلى

  :الفنیة ألنماطا - ١

جد بین المملوكیة یمكن لنا أن ن النّقاراتمن ن اآل حتيوحصرها تم التوصل إلیها  التي من خالل األمثلة

ة متسعة وبدن الدائری حافة، النوع األول ذو شكل مخروطى ناقص و لفةالتي وصلتنا نوعین لهما أشكال مخت النّقارات

نصف  أو ذو شكل نصف بیضاويبدن الثاني فیمتاز ب النوع؛ أما صلنا منه خمسة أمثلةو ، مسطحةدة قاعمقوس، و 

 األمثلةبعض عن  ، هذا فضالً وصلنا منه أیًضا خمسة أمثلةوقد  ،قاعدة مسطحةدائریة ضیقة و وحافة  ،كروي

وقد عثرنا علي ع علیها لتصبح بمثابة نقارات یقر  دامها مرة أخرياستخاألصل طسوت ثم ُاعید  فيالشاذة التي كانت 

، وربما تتناسب تاریخه حتيمثلة إال أنه لم یصلنا منها أى أ أخري ولعله كان یوجد أشكال، حتي اآلن فقط مثالین

بقاعدة  ات تزود دائمً وضعها علي األرض لذا كان أوالید  مع طبیعة استخدامها وحملها علياألحجام و  األشكالهذه 

  .نقارات ذات وجهین عليمسطحة ووجه واحد فقط للضرب علیه، إذ لم نعثر حتي اآلن 

  :التسمیةشكالیة إ- ٢

 ع الدراسات التيجمیأن و  خاصةمحل الدراسة، تلك التحف تسمیة المتعلقة بشكالیة اال إليهنا یجب اإلشارة 

، دون تخصیص بشكل عام مصطلح طبول مثلةتلك األ علية تطلق دراسات مختلف أوتعرضت لها من كتالوجات 

إلیه  أى أنواع الطبول یمكن أن تنسب والسؤال الذى یطرح نفسه هنا، الشكل الخاص بها مع وهذا یتنافي في الواقع

ا كل ما یضرب علیه ویصدر صوتً  ا؟ بمعني آخر هلشائعً  اعامً  امصطلحً  كان مصطلح الطبولوهل  ؟تلك األمثلة

  .طبل؟ یسمي

 العصر المملوكي فيلطبول تتحدث دائًما عن األماكن المخصصة لر المملوكیة المصاد أن إليیر جب أن نشی

 أي) خاناه(فارسي  يوالثان) طبل(ول عربي من لفظین األ امركبً  اصطلحً م التي تعنيالطبلخاناة،  تحت مصطلح

عصر  فيدة قد جرت العاف ،من اآلت العزف بواق ونحوهاالمكان المخصص لتخزین الطبول واأل أو" بیت الطبل"

بواب أمام أأیًضا  بالقلعة بعد صالة المغرب، وتدق  كل لیلة فيبواق أن تدق هذه الطبول وما معها من أالممالیك 

بواق أطبول متعددة و "...للطبلخاناة بأنها  يوصف القلقشندجاء  وقد، تلوف والطبلخانامراء من مقدمى األكبار األ

المعارك، ولها العدید من  فيالقلعة وترافق العسكر  فيیقاع مخصوص، تدق إ يصواتها علأختلف وزمور ت

أمراء األربعین وكثیر من  ،"طبول خانات" احیانً اویقال  .٢"تها وعازفیهااآلادارتها ومتابعة  عليالموظفین القائمین 

   .بعینالطبلخاناة لذلك اطلق علیهم مصطلح أمیر طبلخاناة أى أمیر أر  فيكانوا یعملون غالًبا 

                                                        
ولن تتناول في التحلیل ) ب٥ -ب١أ، ٥- ١ارقام أ(لنمطین األول والثاني ستقتصر الدراسة التحلیلیة علي نماذج النّقارات الخاصة  با ١

 ).ج٢ -ج١ارقام (العناصر الخاصة بالنماذج الشاذة من الطسوت التي تم تحویلها إلي نّقارات 
تحقیق  ؛ المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار،٤٦، ١ق١؛ المقریزى، السلوك، ج ١٣؛  ٩-٨، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج٢

؛ ابن شاهین الظاهري، زبدة كشف الممالك،  ٢١٣، ٢ج ،)٢٠٠٤مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمى،  :لندن( مجلدات ٥أیمن فؤاد سید، 

؛ رینهارت ٢٥٠، ٨ج ،)١٩٧٢-١٩٢٩دار الكتب المصریة، : القاهرة( ؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة١٢٥

؛ عبد ٢٤، ٧ج ،)١٩٨٠دار الرشید للنشر، : العراق( العربیة، نقله إلي العربیة وعلق علیه محمد سلیم النعیمى تكملة المعاجم دوزى،

؛ مصطفى عبد الكریم ٢٣١، ١؛ حسن الباشا، الفنون والوظائف، ج٤٠ )١٩٥١، دار المعارف: القاهرة( الرحمن زكي، السالح في االسالم
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ول الطبقة الثانیة من النوع األ فيا رباب السیوف وتحدیدً أتصنیفهم كما ذكرهم القلقشندى من ء الطبلخاناة امر أو 

 عليقد یزید بعضهم  نهأبصار مسالك األ فيذكر وقد  .اربعون فارسً أالغالب  فيكل منهم عدة "...ن أمراء، وذكر من األ

قل من تكون الطبلخاناة أل ال وكذلك .ایكون للواحد منهم ثمانون فارسً واخر المكاتبات أ في نهأ ا، بل ذكرسبعین فارسً  إليذلك 

 يمرة الطبلخاناة فجعلت بین امرتإقت رّ نه مهما فُ ئها بل تتفاوت بالزیادة والنقص ألة امرا، وهذه الطبقة ال ضابط لعدّ ربعینأ

بلخاناة تكون الرتبة الثانیة مراء الطأومن  ١"اناةبعض وجعلت طبلخ إليضم العشرات ونحوها  أوربع عشرات، أ أوعشرة 

  .كابر الوالةأعمال و والكشاف باألرباب الوظائف أمن 

میر أالطبلخاناة السلطانیة من بینهم  كان مسئول عنكثر من شخص ن هناك أل من المصادر التاریخیة أیستدو 

 فيرات مراء العشأمرها وهو من أ فيا متصرفً  ،هلهاأالطبلخاناة السلطانیة و  عليا ن یكون متحدثً أ تهومهم، العلم

المواكب  فيتدق  التيت الموسیقیة آلالسلطانیة وباقي األعالم والطبول األ عليشراف ومهمته اإل المملوكيالجیش 

ن یكون طویل القامة وحسن أت ویشترط تابعة جمیع المستخدمین لهذه االآلمكذلك السلطانیة وترافق العسكر، و 

  .٢"الشكل والهندام

تتلخص و ) ناةاالطبلخ( فئة الموسیقى العسكریة يهو رئیس طائفة العاملین فو  مهتار الطبلخاناةوهناك كذلك 

 عليفه التام شراإ إليضافة إخرى، ت الموسیقیة األائر االآلسثناء قرعهم الطبول و أشراف علیهم اإل فيمهمته 

 فيناة الذى ورد ذكره انه هو مقدم الطبلخأقیة، ویبدو سیت المو ناه وما یحویه من مختلف االآلامحتویات بیت الطبلخ

الممالیك ضارب الطبل من  عليطلق مصطلح فارسي اُ وهو  دبندارا الیضً وهناك أ .٣المصادر التاریخیةمتون 

  .٤الطبلخاناه في نالصغار ضمن فئة العاملی

دوات أ عليطلق یُ شائع بشكل عام كمصطلح  مصطلح الطبول وتعدد استخداماتها إليأشار القلقشندي وقد 

ل لیلة حیث یدق بها ك"كان لها استخدامات یومیة نه أذكر ، حیث نواع بعینهاتخصیص أل أوشارة دون إ الضرب

كان یتم ضرب الطبول  ذالمختلفة إسفاره أ في تصاحب السلطان المملوكي وكانت"، ٥"بالقلعة بعد صالة المغرب

  .٦"حول خیامه

                                                                                                                                                                   

معجم األلفاظ ؛ محمد أحمد دهمان،  ٢٠٤ – ٢٠٣، )١٩٩٦مؤسسة الرسالة، : دمشق(یخیة الخطیب، معجم المصطلحات واأللقاب التار 

  .١٩٩؛ سالم العمایرة، المعجم العسكرى، ١٠٧-١٠٦ ،)١٩٩٠،  دار الفكر: دمشق(التاریخیة في العصر المملوكي 
 .٩-٨، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ١
أبى  :؛ ابن ایاس١١٥؛ ابن شاهین، زبدة كشف الممالك، ٤٥٦، ٥؛ ج ٢٢، ٤ي، ج، القلقشندى، صبح األعش ٣٧السبكى، معید النعم،  ٢

: القاهرة(أجزاء  ٥، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیق محمد مصطفى زیادة، )م١٥٢٤/ هـ ٩٣٠ت(البركات محمد بن أحمد الحنفى 

  .٢٤٣ – ٢٤٢، ١لفنون والوظائف، ج؛ حسن الباشا، ا٣٥، ٥، ج٣٢٤، ١ق١، ج)١٩٨٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
 ٤، السلوك لمعرفة دول الملوك، )م١٤٤٢/ هـ ٨٤٥ت (تقى الدین أحمد بن علي : ریزيق؛ الم١٣، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٣

؛ ابن ٥٢١، ٢ق٢، ج)١٩٧٣ – ١٩٣٦ مطبعة دار الكتب،: القاهرة(أجزاء، تحقیق محمد مصطفى زیادة وسعید عبد الفتاح عاشور 

  .١١٥٠، ٣؛ حسن الباشا، الفنون والوظائف، ج١٢٥ن، زبدة كشف الممالك، شاهی
 .١١٥٠، ٣؛ حسن الباشا، الفنون، ج٥٢١، ٢ق٢؛ المقریزى، السلوك، ج١٣، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٤
 .٩-٨، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٥
 .٩، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٦
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ارتبطت الطبلخانات  فال بكسوة الكعبة، إذحتاإل موسمیة في بصفة تستخدمكانت الطبول  من المعروف أنو 

ووسط مظاهر  ،الثاني هنصفنیة في شهر رجب والثا في ولالسنة مرتین األ فيكان یدور  الذيبدوران المحمل 

  .١ضرب خلفهتُ  الطبلخاناة والكوسات السلطانیةكانت بالمحمل المتعددة  تحتفاالاإل

 هل كل صناعة بظاهر البلد ویكونفیخرج أ الناس ن ینادى فيأ"...حیث جرت العادة  العیدین في ایضً واستخدمت أ

 اعالم الطبول والبوقات، وخلفهم محركو خلف السلطان صاحب العالمات وهو أمیر علم راكب وراءه أعالم القبائل ووراء األ

الذى یمین السلطان  عن إليف هؤالء العسكر والفارس هم بمثابة النقباء، وبأیدیهم العصي یرتبون العساكر وخل الساقة الذین

  .٢"دق فالن بأسم كبیرهم: بول ویقوللیه أمر دق الطإ

حسب درجاتهم حیث  عليمراء دق نوبات محددة لأل فياستخدام الطبول  إليمن جهة أخرى وتشیر المصادر 

بة امیر طبلخاناه المرت فينفره ویلیه أعة رببابه ثمانیة أحمال طبلخاناة وزمران وأ عليأن أمیر مائة مقدم ألف یدق 

 میر طبلخاناه یدق له طبالن وزمران فقط،ونفیران، ثم حدث تطور بعد ذلك وأصبح أ حمال طبلخاناةوتدق له ثالثة أ

، ولم تشر ٣الدولة المملوكیة فيمراء البارزین ة موسیقیة غیر الفرقة السلطانیة إال لألولم یكن یسمح بتكوین فرق

  .مناسبات معینة فيم تدق یومیه أ هيعید دق هذه النوبات هل موا إليالمصادر 

تحدید بین أنواعها  أولذكر الطبول بشكل عام دون تفریق  المتتبع للمصادر التاریخیة المملوكیة تواتراً هكذا یجد و 

ألبواق والطبول وعین ول من أدخل اأعد یُ لظاهر بیبرس ا السلطان"...ما ورد بصدد أن  ومن أمثلة ذلككما سبق وذكرنا 

ذ كانت من شعارات الدولة إ ،٤"الحروب فيعلیهما وظیفة أمیر علم، وكان كل من الطبالین والزمارین یرافقون العسكر 

بعد نزول الخلیفة ا وتحدیدً  ،م١٢٦٢/هـ٦٦١حوادث عام  فينه وتذكر المصادر المملوكیة كذلك أ ،المملوكیة

  .٥"األبواق فيونفخ  ضربت الطبول"...مصر فيحمد أالعباسي 

اشر جهة البحیرة لحفر البحر المعروف بالطیریة، وب إليذهب السلطان المنصور قالوون "...ند الظاهر أویذكر ابن عب

غانى العرب وغیرهم من كل جهة لیه جمع غفیر من الناس بالطبلخانات، وحضرت مإ، وحضر الده وممالیكهو العمل بنفسه وا

  .٦"...یسر مدةأ فيالعمل  زفنج

جمع  "...وب بین الممالیك والتتارثناء الحر أ فيأنه ، م١٣٠٢/ هـ٧٠٢عام حوادث  ضمن تشیر المصادر أیًضاو 

وازعجت القلوب، فلم  رضشاه اصحابه وشاورهم فیما یفعل، وٕاذا بكوسات السلطان واألمراء والبوقات قد رجفت بحسها األقطلو 

ا، وبات ا، ونزل من الجبل بعد المغرب وفر هاربً لفً نحو العشرین أ فيوشاه من تجاه قطلحد مقدمى التتر، وخرج یثبت بوالى أ

نهزم شیئا بعد شیئ، وهم یقصدون ضرب ، وتالحق به من إظهور خیولها والطبول تضرب علي طان وسائر العساكرالسل

  .٧"...والكوسات الحربیةالطبول السلطانیة 

                                                        
 .٥٨-٥٧، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ١
 .٤٦-٤٤، ٤القلقشندى، صبح األعشي، ج ٢
 .١٨، )١٩٦٢ القاهرة،( سعید عاشور، المجتمع المصرى في عصر سالطین الممالیك ٣
 .٣٥، ٥ابن ایاس، بدائع الزهور، ج ٤
 .٣٢٠، ١ق١ابن ایاس، بدائع الزهور، ج ٥
  .٢٦، )١٩٦١وزارة الثقافة واألرشاد القومي،: لقاهرةا( محي الدین ابن عبد الظاهر، تشریف األیام والعصور في سیرة الملك المنصور ٦
 .٩٣٥-٩٣٤، ٣ق١المقریزى، السلوك، ج ٧



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٢١ 
 

موكب  فيلسلطان الصالح صالح الدین القاهرة م عندما دخل ا١٣٥٢/هـ٧٥٣عام  حوادث نقرأ كذلك فيو 

  .١"الدكاكین، وكذلك الطبول والزمور علي، واصطفت له المغانى من الرجال والنساء زینت له وكان له موكب حافل..."

میر مارة الشوانى البحریة فاستخدم األكملت ع"... م١٣٦٦نوفمبر/ هـ٧٦٨ول عام شهر ربیع األ حوادث كما جاء في

لسالح، فلما تهیأت كلها فرقها األمیر ت اة بالعدد الحربیة وجمع االآلغریوشحن األ ... من الرجال ما یكفیها وجمعهم یلبغا لها

نزل بها عدة من واألبواق، وأفیها الطبول  من الشوانى وزینها بأعالمه، وأقاممیر ما خصه األمراء، فتسلم كل أ عليیلبغا 

 أن السلطان الناصر فرج بن برقوق م١٤١١/ هـ٨١٤حوادث عام  في یًضاأ وردو  .٢"...ممالیكه وقد ألبسهم آله الحرب

نه عمل جائب ماال فعله سلطان قبله وذلك أوفعل السلطان من الع...صحب السلطان الخلیفة المعتصم باهللا بن المتوكل "...

ئ وهذا ش لبوقات والمزامیر وغیر ذلكمائتى مملوك من التركمان بكلفاتهم وسالحاتهم یدقون الطبول والطبلخاناة والنفیر وا

  .٣"...عجیب

حفر البحر تجاه منشأة المهرانى  فينودى بخروج الناس للعمل  "...نهأ م١٤١٥/هـ ٨١٨عام حوادث  في وجاء

  .٤"فخرجت طوائف الناس ومع كل طائفة الطبول والزمور

 سلطان األشرف برسباى أى فيأیام حكم السلطان ابو المحاسن یوسف بن ال فينه أ إلي المصادر كما تشیر

رزنكان خال األمیر خجا سودون فإنه ا إليحضر األمراء المجردون ..." م١٤٣٨اغسطس / هـ٨٤٢ول عام ربیع األشهر 

 عليشباك القصر المطل  فيجلوس مر السلطان بالولما بلغ نظام الملك قدوم األمراء أ... هیئته عليخر عنهم وهو ماش تأ

مور السلطنه ولم یدیه فلم یسعه إال أن فعل ذلك، هذا بعد أن سلب جمیع أ تحته ویقبلوا األرض بین اإلصطبل لیدخل األمراء

لوا عن خیولهم ن صعدوا من باب السلسلة نز أ إليا مراء بطبولهم تدق حربیً مجرد التسمیة، ودخل األ ا شئ سويیبق له منه

  .٥"طالبهم وطبلهم یدق حربيدرج الحراقة وأ علي

منصبه بعد عزله من قبل  إليقاضى القضاة كمال الدین  ةدو عم ١٥١٠/هـ٩١٦دث عام حوا في وسجلت

. ٦"والطبل والزمر وانطلقت النساء بالزغارید يمتعة الفاخرة والقته المغانفزینت له الدكاكین بالشموع واأل"... السلطان الغورى

القته الطبول "م وتولى الحسبة مرة اخرى ١٥١٢/ـه٩١٨ا عندما اطلق سراح القاضي الزینى بركات من السجن سنة یضً أو 

  .٧"والزمور ومغانى النساء

علقة بالطبلخاناة وما تحتویه من آالت المت الحوادث إليالتي تشیر  ات السابقةشار اإل خالصة القول أن جمیع

ٕان كانت و  ،أنواع الطبول وأشكالها المختلفة بل أشارت إلیها بصفة عامة دون أى تفاصیل إليمتنوعة لم تتطرق 

ن الطبل بشكل تحدید الفرق بیوبعض استخداماتها األمر الذي یعاون علي  النقّارةلفظة لبعض النصوص قد أشارت 

ثم "...:إذ یقول حدیثة عن دار الضرب الفاطمیة في المقریزي ذكرهما  مثلة ذلكومن أ ص،عام والنقارة بشكل خا

ث مثل نقارات الكوسات، بغیر كوسات یقال لها طبول، فیتسلمها كل بغل ثال علي حمل عشرین بغالً  النّقاراتیخرج من 

                                                        
 .٥٤٣، ١ق١ابن ایاس، بدائع الزهور، ج ١
 .١٢٩، ١ق٣المقریزى، السلوك، ج ٢
 .٢٩٤-٢٩٣، ٢ج الصیرفي، نزهة النفوس، ٣
 .٣١٣، ١ق ٤المقریزي، السلوك، ج ٤
دار : القاهرة(، نزهة النفوس واألبدان في تواریخ الزمان، تحقیق حسن حبشى )م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت(علي بن داوود الجوهري  :الصیرفي ٥

 .٤٤٤، ٣، ج)١٩٩٤-١٩٧٠الكتب المصریة، 
 .٢٧٤، ٤ابن ایاس، بدائع الزهور، ج ٦
 .١٨٩، ٤ابن ایاس، بدائع الزهور، ج ٧
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هذا یفهم من و . ١..."التشریف فيالموكب اثنین اثنین ولها حس مستحسن، وكان لها میزة عندهم  فيصناعها، ویسیرون 

ر عن كب كما یعطینا صورةمنذ العصر الفاطمي  التي استخدمت في مصرأحد أنواع الطبول  أن النقارت هيالنص 

وهذا  ،حجمهاكبر  عليإذ كان یحمل كل ثالث منها فوق بغل منفرد مما یدل هذه الفترة  إبان النقّاراتهذه  حجم

رة صغیالواقع  فيتعد  التيمحل الدراسة المملوكیة  النّقاراتكانت مختلفة عن النماذج الفاطمیة  یعني بدوره أن

منها ما كان لعله وجد وصلتنا و  مثلة التيالید كاأل فيحمل ت اتالنّقار أخري من نواع ا، وربما كان هناك أم نسیبً الحج

 خرمختلف عن األمنهما استخدام  نه كان لكلالسابق وهذا یعني بدوره أ النص حمل فوق الدواب مثلما یفهم منیُ 

  .الصواب إلي وهو الرأى األقرب

أیام  فيعن تمرد العربان  تتعلق بالنقارات وردت بالمصادر المملوكیة من بینها نص لدینا نصوص أخريو 

 البرارى فجرد فيعصوا السلطان و ن تمرد العربا "... :جاء فیهم ١٢٦٢ /هـ٦٦١الظاهر بیبرس الصالحى عام  السلطان

مر بتقدیم مدینة االسكندریة أ فيالقاهرة بعد أن كان  إليوعرب سلیم، ثم عند عودة السلطان لیهم جماعة من عرب هوارة إ

  .٢"...نعم علیه السلطان بسنجق ونقارات وتوجه لحفظ البالدوأعرب برقة  علي بن عزار عطاء اهللاسیف الدین 

رحل السلطان زین الدین كتبغا "... ١٢٩٦نوفمبر ٢٠/ هـ٦٩٦عام  محرم ٢٢یوم  نه فيأ وآخر عن السلطان كتبغا

نه كاتب التتار فكانت أ إليم ونسبه الكال فيوأغلظ له . ..میر بیسرى فأمر بإحضار األ... یرید القاهرة بعساكرة من دمشق 

حق بیسرى  فيمن السلطان  لوه عما كاندین الجین النائب وفیهم بیسرى وسأمراء عند حسام الثم اجتمع األ ..بینهما مفاوضة

 إليصل ه القبض علیك إذا و نك كتبتها ونیتالتتار، واحضروها إلیه وقالوا ا إليا ممالیك السلطان كتبوا عنك كتبً  إلي...":فقال

وهم الجین بیسرى : فركبوا یوم الثالثاء سابع عشرى المحرم وقت الظهر...مراء، لى أكابر األا وعیضً أ عليمصر، وأن یقبض 

باب الدهلیز، وحركت  إلي، وساقوا ملبسین خرین، واستصحبوا معهم حمل نقاراتآ فيوقبجاق والحاج بهادر الحاجب  وقراسنقر

  .٣"احربیً  النّقارات

الصالح  عرض السلطان"... مستهل شهر ذى الحجة في ، وتحدیداً م١٣٤٣/ هـ ٧٤٤حوادث عام  فيا وجاء أیضً 

كوساتهم عند  یركبه یوم العید، واحضر عشرة من النقاراتیة، فدقوا االخیل لیختار فرسً اسماعیل بن الناصر محمد بن قالوون 

لیهم نقیب الجیش عادتهم، وغلقت األسواق، فركب إ عليمة معت العانها حربیة فركبا تحت القلعة، وتجالعرض، فظن العسكر أ

  .٤"ركوبهم وردهم عليوالمهم 

شرف قایتباى األ یامفي أ"...  م١٤٩٤سبتمبر /هـ٨٩٩في شهر ذي الحجة عام  نهیاس أابن ا كما أشار المؤرخ

، النّقارةجل وا هناك ألثة كانجماعة من الحجارین فماتوا تحته، ومات من الممالیك نحو ثال عليوقع مقطع بالجبل المقطم 

  .٥"ا مهوالمرً حین غفله وكان أ عليقع ، وكان هذا المقطع قد و النّقارةجل حمل تحت الردم عدة حمیر كانوا هناك ألومات 

 بن خان بایزید بن خان سلیم الروم ملك وصل"...م١٥١٧/هـ٩٢٢عام  مضان ول شهرویفهم من الصیرفي أنه في أ

 لم عظیمة عساكر في... عثمان بن سلیمان بن علي بن أردخان بن بك مراد بن یایزید بن محمد بنبك  مراد بن خان محمد

 عربة، ثالثون وقدامه  وغیرذلك وٕافرنج وسواریة وتتر وأرمن أروام بین ما ألفًا، وثالثین ألف مائة اتهإن عد ویقال مثلها، نر

 انطبقت ان السماء دمشق ظنت أهل المصطبة، في البارود أطلقوا ولما بغالن؛ منها كال یسحب عجل، علي قلعة وعشرون

                                                        
 .٣٥٨، ٢المقریزي، المواعظ واالعتبار، ج ١
الهیئة المصریة العامة : القاهرة( ، نهایة األرب في فنون األدب)م١٣٣١/هـ٧٣٢ت( عبد الوهاب النویري شهاب الدین أحمد بن: النویرى ٢

 .٦٩-٦٨، ١٤، ج)١٩٩٢للكتاب، 
 .٣١٢، ٢٩؛ النویرى، نهایة األرب، ج٨١٩-٨١٨، ٣ق١المقریزى، السلوك، ج ٣
 .٦٥٥، ٣ق٢المقریزي، السلوك، ج ٤
 .٣٠٥، ٣ا بن ایاس، بدائع الزوهور، ج٥
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 السناجق وخلفه المذكور، الملك الخنكار البندق، وخلفهم رماة المشاة وخلفهم ،النّقارة والطبول النایات وخلفهم األرض، علي

 إليحة صرایشیر الصیرفي  تكمن أهمیة هذا النص في أن المؤرخو  .١"...متهطبقا حسب علي والعساكر خانوالطر 

. ایضً قد استخدمها العثمانیون أ التيالعصر المملوكي  فيالمستخدمة الطبول  كأحد أنواع النّقارةمصطلح الطبول 

بین اآللتین ا فرقً  ، أى أنه میزطبول ونقارات الطبلخاناة تحتوي علين ذكر أالقلقشندى ن أفت للنظر كذلك ومن الّال 

ركاب  فيوكانت تحمل  نّقارةمفردها  النّقارات"خر أن موضع أ فيكما ذكر الفرق بینهما،  إليوٕان كان فاته اإلشارة 

إصدار األمر  فيد وظیفتها حد أى أنه ٢"یذان ببدء القتالوامر وفي اإلإصدار األ فيالحرب فتستخدم  إليالسالطین 

  .الحرب بدءب

وظیفة كل منهما إذ  إليبین الطبل والنقارة كما یشیر التسمیة  فيوجود فرق واضح  علياألمر الذى یؤكد 

یه ببدئها كما یفهم من التنب أوعطاء اإلشارة إلبالحرب سواء  المملوكيادث العصر حو  دائًما في النقّاراتارتبطت 

 كانت تصدره عكس الطبول التي التيوذلك بسبب الصوت الممیز " احربیً  النقّاراتحركت " النص التالي صراحة

رهاب العدو إل أوتحفیزي للجیش  أوقت الحروب كعمل تشجیعي یها و الضرب عل فيكانت تستخدم بشكل عام 

وتصدر  ضخمةم و حجكانت كبیرة الأن الطبول  ما إذ من المؤكدهبكل منالحجم الخاص  إليكان ذلك یعود  وربما

یستشف  كماید ال ، كما كانت تحمل فيمحل الدراسة كالنقاراتالحجم  رصغیفكان منها ال النقّاراتما اصواًتا عالیة، أ

  .فقط ینقر علیهامن اسمها إذ كان 

التحف المملوكیة  عليكما یندر تصویرها  المخطوطات المملوكیة بكثرة، أن الطبول لم تظهر فيلسوء الحظ و 

مجالس الطرب والغناء إبان هذا العصر التي سجلت علي بعض التحف ار نتشغم من إالر  علي ،خاصة المعادن

تصویر مع انه شاع بكثرة مناظر رسوم والتلك ال فيلف اشكالها لم یكن لها حظ وافر الطبول بمخت المملوكیة بید أن

، ٣الطبولالتي خلت من ظهور  هذه المناظر الرئیسیة في داة العزفأالذي یعد بمثابة  لعود والجنك والمزمار والدفا

فیه ن للطبول كا وحیدمخطوط  اءباستثن ،٤لم تهتم بتسجیل الطبول وأنواعهایة المخطوطات الحربأن  وال ننسي أیًضا

 یة البحثشكالاألمر الذى عاون علي فك إا، یضً ظیفة بل ومسمى أكثر من شكل وو بأإذ حظیت فیه  حظ وافر

  .محل الدراسة ي المسمى الصحیح للتحفوالوقوف عل

 لمعروفه اكتاب م١٢٠٦/هـ٦٠٣ عام المتوفي ى العز بن اسماعیل الجزري الرزازبدیع الزمان ابلنا  فقد خلف

بعام مؤرخة  العصر المملوكي إلينسخة تعود  الذي وصلنا منه، "صناعة الحیل يالجامع بین العلم والعمل ف"

 ، إذ تحتوى علي)أ، ب١٢لوحة(، ٥"ساعة تخدم ضرب النوبة"تحتوي علي تصویره تحمل اسم  م،١٣١٥/ هـ٧١٥

                                                        
 .٣٣٩الصیرفى، مفاكهة الخالن،  ١
 .٤٧٥، ٣القلقشندى، صبح األعشي، الجزء ٢
أو  ١٣/ هـ ٨أو  ٧یمكن لنا مشاهدة الضرب علي الطبول علي شمعدان من النحاس ینسب إلي شمال غرب إیران ینسب إلي القرن  ٣

ضرب علي طبل والثانى علي مزمار والثالث حیث یظهر علیه ثالثة مناظر األول ی فالدفیا -محفوظ في متحف جامعة بنسلفانیام ١٤

  : انظر. یرقص ولعل هذا المنظر یعكس نفس أسلوب استخدام هذا النمط من الطبول

Eva. Baer, Metalwork in Medieval Islamic art (Albany: State University of New York: 1983), 227. 
  .ي تعود إلي العصر المملوكي بشكل عامربما یعود هذا ایًضا إلي قلة التصاویر الحربیة الت ٤
الحیل الهندسیة للجزري، وهذه النسخة مؤرخة بف و معر ال" صناعة الحیل يالجامع بین العلم والعمل ف"هذه التصویرة أیًضا من مخطوط  ٥

صویرة محفوظة في سم، إال أن هذه الت٢١,٥× سم ٣٠,٨م، من نسخ فاروق ابن عبد اللطیف، تبلغ مقاییسها حوالى ١٣١٥/ هـ٧١٥بعام 

  : ، ولالستزادة حول هذه التصویرة انظر f1942.10المتحف القومي للفنون األسیویة تحت رقم 
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یحمل كل  یمینه ثالثة أشخاص أثنان يعل، ویوجد نقارتین عليلتصویرة یقوم بالضرب منتصف ا فيشخص جالس 

وم بالضرب علي طبلة اسطوانیة ذات وجهین باستخدام عصا ما الثالث فهو طبال یقفیه، أ ا یقوم بالنفخمنهما بوقً 

ة ثالثوجود  أیًضا ویالحظ، سفل بیده الیسرىمن أا أیضً یضرب علیها كما الیمنى  تشبه الصولجان یمسك به في یده

فهو الذي یتقدمهم ا الثالث م، أأیدیهم علي الكوسات فيرب ضالاثنان منهما یقومان بألخر، الجانب ا عليشخاص أ

یمسك به في یده الیمنى صولجان عصا تشبه الم باستخدا طبلة اسطوانیة ذات وجهینب علي ر ضیقوم بال ، إذطبال

رسوم  أن بمعنيویرة یسار التص الذ یوجد عليلطبال وهو یشبه ا یده الیسرىسفل الطبلة بیضرب علي أكما 

ذو وجهین  اسطوانيبطبلة ذات شكل  التصویرة تمثل كل منهما وقد أمسكیسار علي یمین و  الین المتواجدینالطبّ 

یدیه وأن هذه  هما یقوم بالضرب علي وجهیها بكلتاوأن كّال مناتیة، الخارج بزخارف هندسیة ونبوانها مزینة من 

  .في رقبته أوالطبلة تبدو معلقة علي كتف الطبال 

كما تضم التصویرة شخصًا جالسًا في الوسط وقد وضع أمامه نقارتین ذات شكل مخروطي لها وجه واحد 

تستندان بقاعدتهما المدببة علي األرض، كما یقوم بالضرب علیهما بكلتا یدیه بعصا تشبه الصولجان، وهاتان 

   .التحف محل الدراسة ا تمام الشبهالنقارتین تشبهان أیضً 

شكل، لكل  نص صراحة علي التسمیات الدقیقةالوصف الخاص بهذه التصویرة قد ن أ اذلك أیضً  إلي یضاف

 الواحد ذو الوجه لمخروطيالشكل ا طبلة، أما عليالل االسطواني ذو الوجهین اسم الشك ا عليأیضً طلق أكما 

  .)١٣لوحة( النقّارةاسم فقد أطلق علیه ) محل الدراسة(

هذه الدكة سبعة  يوعل..." :الذي ورد بالمخطوط والذى نستنتج منه العدید من النقاطونستعرض فیما یلى النص 

نقارات واللذان عن یمینه /یدیهوسط منهم بین اجان عن الشمال وثلثة طبالون واألصن/رجال إثنان بواقان عن الیمین واثنان

ى الیمنى والید الیسر /یده فيلیه بصولجان فوق لیضرب ع إليمعلق احد وجهیه منحرف /منهما طبلكتف كل واحد  فياله موش

ول أ يف/ نهأقول أوجهى النقارتین ف عليیضرب بهما  الوسط ففى یده صولجانان/ في يما الذأسفل و أخر من الوجه األ علي

من االثني عشرة شرفة فینقض  ةول شرفأیستوى خلف  يحت/ اا منتظمً فریز یسیر سیرً ول األأ عليالنهار یكون الشخص 

ن أما ذكرته ولیفهم  يمر علكل ساعة یجرى األ وفي/ شرب النوبةالقندیل وت إلية آالمر  عليویلقي من منقاره كرة /الباز

الوسط  فيلذى ئ البته والطبال ایش إليوال یستندون /ارجلهم ال یماس بعضهم بعضً أ عليوالصناجین والطبالین قیام /نالبواقی

كل الش فين هناك اختالف تام بین النموذجین وأالتسمیة  فياختالف  یؤكد وجودوهذا النص ." ...ركبتیه علي/ جاث

یًضا، اسم طبال أ طلق علي مستخدمهایُ و  نواع الطبولأ من كانت نوًعا النّقارة نأ، حقیقة والوظیفة بین الطبلة والنقارة

المملوكیة ق للتحف عن أن الفحص الدقی فضالً هذا  ،ةولیست طبل نقّارة هيالخاصة بها الدقیقة ن التسمیة إال أ

ظهرت  التي النّقاراتا لشكل مشابه تمامً  نهاوأ النقّاراتمن شكال هذا النوع تنوع أ ا عنیكشف لنا أیضً محل الدراسة 

  .مخطوط الحیل في

                                                                                                                                                                   
Anna Contadini, The Kitab Manafi 'al Hayawan in the Escorial Library, no. 3. cat. 5, 48; Sabine 
Katharina Klaus, Trumpets and Other High Brass, 61, fig.3.2; Esin Atil. Art of the Arab World. Exh. cat 
(Washington:1975) cat. 45, 104; Renaissance of Islam: Art of the Mamluks. Exh. cat (Washington), 255-
56, fig. 1, 15; L'Age d'or des sciences arabes: Exposition présentée a l'Institut du monde arabe, Paris, 25 
octobre 2005-19 mars 2006. Exh. cat (Arles and Paris), 217; Andrew Lehr. De geschiedenis van het 
astronomisch kunstuurwerk: zijn techniek en muziek. Den Haag, 279. 
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المؤرخة بعام هذا المخطوط احدى نسخه التي جاءت ضمن أوراق  ا التصویرة الثانیةویؤكد هذا أیضً 

، )الساعة الفلكیة(تحت عنوان ضرب النوبة  ١ًیا في متحف الفنون الجمیلة ببوسطنم، والمحفوظة حال١٣٥٤/هـ٧٥٥

وهي تشبه التصویرة السابقة وٕان اختلفت عنها في بعض التفاصیل، حیث یظهر فیها شخص جالس في الوسط 

ران ، بینما وقف من علي یمینه شخصان ینفخان في بوقین، وعلي یساره شخصان آخنّقارةیضرب بمقرعتین علي 

  .)أ،ب١٤لوحة(.٢احدهما یحمل طبلة ذات وجهین واألخر یضرب بالكوسات

والذى یهمنا من هذه التصویرة هو رسوم الشخصین العازفین علي الطبول الذین یقومون بالضرب علي طبول 

ذات  أشكال مختلفة، إذ نالحظ في یمین التصویرة وجود شخص یحمل طبلة معلقة علي كتفه ذات شكل اسطوانى 

ودة بوجهین، یقوم بالضرب علیها بیده الیسري وبعصي تشبه الصولجان یمسك به في الیمني، وهى تختلف من مز 

كما أطلق علي " الطبلة"محل الدراسة وقد أشار الیها نص المخطوط تحت مصطلح  النقّاراتحیث الشكل عن 

تا كل د مثل جالسًا وقد أمسك في، أما الشخص الثاني الذى یظهر في منتصف التصویرة، فق"طبال"مستخدمها لفظ 

وهى تشبه تماًما من حیث " نقّارة"یدیه بعصوین تشبها الصولجان وهو یقوم بالضرب علي آلة اطلق علیها مصطلح 

محل الدراسة، األمر الذي یؤكد بما ال یقبل الشك أن هذا النوع من الطبول یسمى  النّقاراتالشكل والحجم أمثلة 

  .ا إلي ما جاء في هذا المخطوطنقارات ولیس طبول استناد

 تصاویر يتحتوى عل يالمخطوطات التمن تصاویر نماذج هذا البحث بعض  فيولعله من المفید أن نستعرض 

من مخطوط ) ١٥ لوحة( ٣"البرقعیدیة"المقامة السابعة تلك المخطوطات تصویرة  ةیأتي في مقدمحیث لقرع الطبول 

وهي من بغداد  إليتنسب  ،م١٢٣٧/هـ٦٣٤مؤرخة بعام  ،٤بباریس وطنیةالمحفوظ بالمكتبة ال" لحریريمقامات ا"

ویشاهد فیها " موكب االحتفال باستطالع هالل شهر شوال"تمثل  ،بن محمد الواسطي يلمصور المشهور یحعمل ا

، مختلفة من بینماآالتهم الموسیقیة ال يیعزفون علو یمتطون صهوات البغال والحمیر مجموعة من الموسیقیین وهم 

، ٥حد الدوابأ يعلأین تطبلتین موضوع يعلبه یقوم بالضرب صولجان بعصا یشبه الیده  فيیمسك  بینهم شخًص 

طلق أي من النوع الذي اُ  ،وجه واحد يعل وتشتمل ينصف بیضاو شكل ذات نها أ هذه الطبول نالحظ فيوبالتدقیق 

 التي هذه الطبول وقاعدة ها،حجممثل كبر  ،ختالفاتوجود بعض اإلرغم  النّقارةعلیه مخطوط الحیل للجزري اسم 

                                                        
، تبلغ ١٩١٢عام  المتحفعلیه  والذى حصل؛ ٥٣٣ .١٤وهذا المخطوط محفوظ اآلن في متحف الفنون الجمیلة ببوسطن تحت رقم   ١

  : ولالستزادة انظر. سم٢٧,٥× سم  ٣٩,٨مقاییسه 

Paull, Florence Virginia. "The Goloubew Collection of Persian and Indian Paintings" Museum of Fine 
Arts Bulletin. Vol. XIII. No. 74 (February 1915): 1-16. 

طلقت في العصر المملوكي علي جزء هام من موسیقي الجیش، فكانت عبارة عن صنوجات هي لفظة فارسیة تعنى الطبل الكبیر، وقد أ ٢

ا وذلك أثناء قرع الطبول في القلعة یومیا، كما دقت الكوسات في القلعة ا مدویً دائریة من نحاس یدق بإحداهما علي األخر مصدرة صوتً 

؛ ابن شاهین الظاهرى، زبدة كشف ٥٨، ١٣، ٩، ٤، صبح األعشي، جالقلقشندى: للتفاصیل انظر.لتجمیع العساكر وأثناء الخروج للقتال

 .٢٦١؛ سالم العمایرة، المعجم العسكرى، ١٣٢؛ دهمان، معجم األلفاظ التاریخیة، ١٢٥، ١١٣الممالك، 
 .٧٤-٦٨الحریري، مقامات الحریري،  ٣
سم لمزید من ٢٦١×٢٣٤س التصویرة كاملة وتبلغ مقایی  .MS. Arab 5847 (Schefer Hariri), foilo 19 rectoمحفوظة برقم  ٤

  :   التفاصیل انظر

Richard Ettinghausen, Arab Painting (New York: Skira, Cleveland,1962),118-100; Bernard O'kane, "Text 
and Paintings in the in AL-WĀSIṬĪ "MAQĀMĀT", Ars Orientalis, Vol. 42 (2012): 41-55. 

  .١٦-١١، )١٩٩٢دار المعارف، : القاهرة(أثر إسالمي مصور : الواسطي من خالل مقامات الحریريثروت عكاشة، فن  ٥
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شكال ا آخر من أنها تمثل نوعً موضوع البحث، لذا نرجح أ النقّاراتأشكال  فيا األمر الذى نعدمه مثلثً  تتخذ شكالً 

  .لها ةالوظیفة المخصصبسبب  النّقارات

خار الملطي طع الفللطبل الذى استخدم كرنوك من ذلك بعض ق بعض التحف المملوكیة بأشكال أخري مدتناوأ

 أيالدبندار  أورنك الطبلدار  إليیرجح أنها كانت تشیر ي صِ زوجان من العِ  شكل طبلة یصاحبها علي تحتوي

هذه النماذج تتخذ  ن هیئة الطبلة الظاهرة عليلطبل، وبالرغم من قلة هذه القطع إال أا عليیضرب  الشخص الذي

 .١ا للضربا واحدً لها وجهً  وكذلك النّقارات شكل إليب أي أقر  من أسفل وذات طرف مدبب مخروطًیا شكالً 

  :النّقاراتستخدام الوظیفیة إل إلشكالیةا- ٣

ال یوجد نص ومكان استخدامها، إذ محل الدراسة  المعدنیة النّقاراتبقي أن نحاول التعرف علي كیفیة استخدام  

المعاصرة تخلو المصادر التاریخیة  أن طبیعة استخدامها، كما إليیشیر  إحدي هذه التحف عليصریح جاء كتابي 

أن  إليتشیر قد بعض العبارات في المجتمع المملوكي وكیفیة استخدامها وٕان كانت  النّقاراتوظیفة  إليمن اإلشارة 

الطبول كبیرة جانب  إليالحروب  أثناءلذا یرجح أنها كانت تستخدم  كانت ذات صفة حربیة، النّقاراتأن  إليأشارت 

، ألن تصدر منها التيالمختلفة  صواتاألالتشجیع عن طریق من نوع احداث القتال و الجنود علي  علتشجیالحجم 

المعدنیة التي  النّقاراتصدر عن ت التيت صوااأل لف عنة تختر وانیة الكبیطالطبول االس تصدر عن التيصوات األ

مات تتفق علیها عالولعله كانت  خريعن أصوات الطبول اآل اا مختلفً ا عالیً ا وصوتً نها كانت تصدر طنینً أ یرجح

ارتباط  إلين الحوادث التاریخیة تشیر أو خاصة  ،النّقاراتقرع هذه  الفرق والجیوش أثناء الحروب تصدر عن طریق

 اقتصر علياستخدامها  ولعل الحربیة، النّقاراتعلي ضرب الالقتال وتجهیز الجیوش وبین  أوالحرب  ما بین بدء

 فيم ومن الممكن أن تحمل نها صغیرة الحجأو ، خاصة المملوكیة وا قیادة الجیوشتولّ اء ممن كبار األمر  أوالسلطان 

كما هو الحال مراء كبار األأسماء بعض  أوالسالطین بعض  اءتحمل اسموصلتنا  التي النماذجن بعض أل، الید

 النّقاراترف قایتباى، وكذلك لسلطان األشالكتابي لرنك التحمل  بالنسبة للنقارة المحفوظة في متحف اللوفر التي

اء ولیست مجرد قطع مر بكبار األ خاصة األمر الذي یعنى أنها كانتكبار األمراء، تحمل رنوك بعض  األخرى التي

  .مراء الممالیكدوات ذات ملكیة خاصة بقواد الجیوش من أأ هيعادیون للضرب علیها، بل شخاص عادیة یحملها أ

عیاد األ تلفة فياإلحتفاالت المخفي  أو ناءغحفالت الطرب وال فيا أیضً  كانت تستخدم النّقارات ولعل هذه

ن أإذ  ،مجالس السالطین واألمراء في النّقاراتظهور  إليشیر نص صریح یأنه لم یصلنا  رغم ،٢المواسم المختلفةو 

 دد لنا نوع هذهولم تحبشكل عام هذا النوع من اآلالت الموسیقیة لم تذكر سوي الطبول  إليأشارت  التيالنصوص 

 ،صوات مختلفةحدثة من أن تُ هذه نظرًا لما یمكن أاآلت الطرب  كانت من النّقاراتمن المؤكد أن ولكن الطبول 

  .حملها واستخدامها سهولةا لصغر حجمها ولأیضً و 

لذى یحمل ها الصغیر اتالئم حجم التيبعض الوظائف  كانت تستخدم فيربما  النقّاراتهذه ن ویرجح كذلك أ

 السحور بواسطة المسحراتي تلك الحرفة التي عرفت  إليلدعوة الناس  أویقاظ الناس وقت الفجر وظیفة إالید، ك في

                                                        
  .١١٧أحمد عبد الرازق أحمد، الرنوك المملوكیة،  ١
السلطاني علي الباب ) العلم(ربما استخدت النّقارات كذلك ضمن مراسم الحج المملوكي كل عام، فكان أول أعمال الحج وضع الصنجق ٢

من أبواب الجامع األموي تحت قبة النسر اعتبارًا من جمادى اآلخرة إیذانًا للناس بالتهیؤ ألمر الحج وبأن القافلة ستنطلق في هذا  األوسط

، وكان الصنجق المملوكي من حریر أصفر مزركش »النّقارات والمشغلون والملبسون«وكان وضع الصنجق یتم باحتفال كبیر ترافقه . العام

 .وكان علي حد تعبیر إبن طولون أكثر بهجة من صنجق العثمانیین األحمر ذي الهالل الفضي .وهالله من ذهب
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مدینة  في اتحدیدً مر العصور  عليظهرت  التيلوظائف حدى اكانت إعصر سالطین الممالیك و والتى ظهرت في 

حد  إلي بهتش المسحراتي ةكل طبلن شأو  یماالس وقتنا الحالي، في العصر المملوكي واستمرت حتياعت وش ،القاهرة

  .١الدراسة المعدنیة المملوكیة موضوع النّقاراتكبیر 

تحدید وظیفة هامة قد ساهمت في وصلتنا  التي النّقارات دراسة نماذجأن  إليلعله من المناسب أن نشیر هنا و 

أشهر  واحدة منمجالس  بالضرب علیها في تالنّقاراهذه  تثبت الدراسة استخدام ، إذوظیفة دینیةوهى للنقارات، ا جدً 

بل  اا وثیقً ارتباطً  الطبول بشعائرهمهذه  ارتبطتحیث  ،٢الطرق الصوفیة خالل تلك الفترة وهى الطریقة الصمادیة

 إلياألمر الذى یدفعنا ، طریقتهم إلينسبة ) الطبول الصمادیة(ذه الطبول اسم ه طلق علين اُ أ إليوصل الحال 

  ة الصمادیة وعالقتها بالطبول؟الطریقعن  لبحثا

 كتاب الكواكب السیارة يف لسوء الحظ لم تصلنا معلومات وافیة عن هذه الطریقة بالمصادر المملوكیة ولكن جاء

إن مجالسهم مهیبة علیها الوقار واألنس، تخشع القلوب لسماع طبولهم وٕانشادهم، ..." للغزي بصدد الطریقة الصمادیة

ا بین یدي الشیخ في هرت عنهم قصة عجیبة هي أن جماعة الصمادیة كانوا یضربون الطبول قدیمً خالون عن التصّنع، واشت

خارج الجامع الكبیر بدمشق فدخل  إليحلقتهم یوم الجمعة بعد الصالة، فأمر بعض الحّكام بمنعهم من ذلك، فأخرج الطبل 

انصدم  حتيا، واستمر في هواء الجامع من جهة باب البرید ، وال علیه ضاربً یضرب علیه، وال یرون له حامالً  الطبل محموالً 

  .٣"ببعض عوامید الجامع مما یلي باب جیرون

مام بدمشق قلقلة كبیرة بین الشیخ اإل حصل"...، م١٥٤٧/ هـ٩٥٤ول عام شهر جمادى األ فيأنه  ویذكر كذلك

لجدید وبجانباك وبین الشیخ محمد بن الشیخ محمد شق بالجامع امدا بالجامع المعروف با وخطیبً یونس العیثاوى الشافعى امامً 

حلق الذكر فأنكره علیهم الشیخ یونس  فيابن الشیخ خلیل الصمادى وبین اتباعهم بسبب ضرب طبل الباز الذى یتخذونه 

منهم شیخ مشایخ الشافعیة القدماء لم ینكروه علیهم بل اقروه لهم وتبركوا بهم و  نویذكر أذلك،  فيلیه العیثاوى ولم یلتفت إ

والشیخ كمال الدین محمد ابن السید حمزة الحسینى مشایخ االسالم تقي الدین ابو بكر ابن قاضي عجلون سلطان الفقهاء

والشیخ تقي الدین ابو بكر البالطنسي وغیرهم، ومن السادة الحنفیة شیخ االسالم جمال الدین یوسف بن طولون وابن اخیه 

ا، ولم یسمع من یضً والسادة المالكیة من اقروا ذلك أ وكذلك هناك من السادة الحنابلة. شمس الدین محمد بن طولون وغیرهم

 فيالطرقات  فيبون طبولهم المساجد ولم یقع ذلك منهم قط، بل یضر  فيذا ضربوا الطبول احد أنه أنكر علیهم ذلك إال إ

بعض بیوت مریدیهم  وفيزوایاهم  فيا یضً ا أوداعهم حین السفر، ویضربونه فيوقات عند قدوم اقاربهم ومالقاتهم، و بعض األ

                                                        
/ هـ ٦٣٠ت (عز الدین أبو الحسن علي بن أبى الكرم محمد بن عبد الكریم  :االثیرهـ ؛ ابن ٥٧٣، عام ٦٤، ١ق١المقریزى، السلوك، ج ١

وقد ظهرت وظیفة . ٤٦٤، ١١، ج)١٩٩٨دار الكتب العلمیة،  :وتبیر ( ، الكامل في التاریخ، تحقیق محمد یوسف الدقاق)م١٢٣٢

، وهو أول من طاف "عقبة بن إسحاق"المسحراتى في مصر زمن عصر الدولة العباسیة  حیث ظهر ألول مرة ممسكا طبلة والي مصر

لفسطاط إلي جامع عمرو بن العاص شوارع القاهرة لیًال في رمضان إلیقاظ أهلها إلي تناول طعام السحور فكان یطوف مدینة العسكر في ا

 .وینادي الّناس بالسحور
وقد ذكر في موضع اخر انها  في حوران بالقرب من بصرى من جهة الجنوب الشرقي للعراق،) صماد(الطریقة الصمادیة نسبة إلي قریة  ٢

نابلس، وقد اشتهر أمرهم وأمر آبائهم اسست في مدینة دمشق ووجدت في اماكن اخرى في بالد الشام ومنها أسر في فلسطین وتحدیًدا في 

منشورات وزارة (لیلى الصباغ، المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني . من قبل بدق الطبول عند هیمان الّذاكرین واشتداد الذكر

تها، ووضعوا العالمة ؛ وقد كان لهم نسب للسادة األشراف من جهة األب واثبتوا نسبهم بدمشق علي بعض قضا١٩٥ ،)١٩٧٣الثقافة، 

محمد أمین بن فضل اهللا بن محمد الدین الحموى، خالصة األثر في أعیان القرن . الخضراء علي رءوسهم، وبعضهم لبس العمائم الخضر

  .٦٦-٦٥، ١، ج)ت. ، بدار صادر :بیروت(الحادى عشر 
 .١٨١، ١جامع كرامات األولیاء، ج؛  یوسف بن اسماعیل النبهانى، ٣٢ -٣١، ٢الغزى، الكواكب السائرة ، ج: انظر ٣
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طبل  عليا فأفتوا بإباحته قیاسً ، ١"اا وال حدیثً ذلك قدیمً  فيیقیمون فیها الذكر كما جرت عوائدهم، ولم ینكر علیهم  التي

الرغبة في سلوك الطریق، وهي بعیدة األسلوب عن طریقة أهل  إليالحجیج وطبل الحرب، ألنها محركة للقلوب 

  .٢والشربالفسق، 

العصر  فيعاش  يهذا الذ يشهرهم خلیل الصمادأمن  شخاصشتهر من الصمادیة عدد كبیر من األوقد ا

 يخلیل الصمادالشیخ بن محمد ، وكذلك )م١٥١٦ - ١٥٠١/هـ٩٢٢- ٩٠٦( زمن السلطان قانصوة الغورى يالمملوك

عام  يجمادي األول١٥جمعة وتوفي یوم ال، ٣بالشام كان من أولیاء اهللا تعالىشیخ الطائفة الصمادیة 

  .٤، ودفن بإیوان زاویتهم١٥٤١سبتمبر٧/هـ٩٤٨

                                                        
، ٢،ج) ١٩٩٠دار الكتب العلمیة، الطبعة، :بیروت(، تحقیق، إبراهیم شمس الدین، )هـ٩٢٧ت (عبد القادر بن محمد : الدمشقي يالنعیم ١

عبد  ؛ عبد القادر بن احمد بن مصطفي بن٥٠، ١ج ؛ محب الدین الحموي، خالصة األثر في أعیان القرن الحادى عشر،١٧٢ -١٧١

؛ ابن المبرد، ٤٦٤، )١٩٨٥المكتب االسالمى، : بیروت(الرحیم بن محمد بدران، منادمة االطالل ومثامرة الخیال، تحقیق زهیر الشاویش، 

؛ الغّزى، لطف السمر وقطف الثمر من تراجم ٢٣٦، )١٩٤٣المعهد العلمى الفرنسي، : دمشق(ذیل ثمار المقاصد في ذكر المساجد، 

 .٦٠٠ -٥٩٦، ٣ولى من القرن الحادي عشر، جأعیان الطبقة األ
 .٥٩٧، ٣الغزي، لطف السمر وقطف الثمر، ج ٢
كانت تظهر منه في حال الذكر أمور خارقة للعادة، وكانت عمامته وشّده من صوف أحمر، وله مجالسة حسنة وللناس فیه اعتقاد،  ٣

عتقده إعتقاًدا زائًدا، وأعطاه قریة كتیبة رأس الماء، ثم استقّر األمر خصوصا أعیان األروام، وسافر إلي الّروم، واجتمع بالسلطان سلیم فا

عّین له قریة كناكر تابع وادي العجم، وغاللها إلي اآلن تستوفیه الصمادیة بعضه لزاویة الشیخ محمد المذكور بمحّلة الشاغور، علي أن 

 /هـ٩١١ى محمد بن محمد بن خلیل الصمادى، كان میالده في سنة وبعضه لذرّیته؛ وقد اشتهر من شیوخ الصمادیة كذلك العارف باهللا تعال

مولود في الشام وتحدیدا في مدینة دمشق، وكان من أمثل الصوفیة، في زمانه، وله شعر في طریقتهم إال أنه ال یخلو من مؤاخذة ١٥٠٥

الوالیة، وكان یستدعیه إلي منزله بالخلوة الحلبیة في العربیة، وكان شیخ اإلسالم الوالد یجله، ویقدمه علي أقرانه من الصوفیة ویترجمه ب

جوار الجامع األموي في كل سنة مرة، أو أكثر من مرة، ویقر به هو، وطائفته، ویعملون السماع عند الشیخ، وفي مجلسه عند باب الخلوة 

م شمس الدین بن حامد، والتقوي ابن المذكورة في نفس الجامع لیال، ویضربون طبولهم، وأفتى شیخ اإلسالم الوالد تبعا لشیخي اإلسال

قاضي عجلون بإباحة طبولهم في المسجد، أنه قدم حلب مرتین ثانیتهما سنة أربع وستین، ونزل بزاویة ابن المحتسب بالقرب من سویقة 

ات حسن السمت، لطیف وزرناه فإذا هو ذو استحضار لمناقب أجداده، وما لهم من الكرام: الحجار قادما من الباب العالي منعما علیه قال

طبًال من نحاس أصفر، وأخبر أنه الذي كان مع مسلم في فتح : وذكر لي أن مسلما جده ینتسب إلي سعید بن جبیر وأخرج لي: العشرة قال

داخل باب ) الزاویة الصمادیة(م، ودفن بزاویتهم ١٥٨٥/ هـ٩٩٤عكا، توفي رضي اهللا تعالى عنه لیلة الجمعة عاشر صفر الخیر سنة 

: لشاغور بعد أن صلوا علیه باألموي، وحضر جنازته األكابر واألصاغر، وتأسف الناس علیه كثیرا، وقد ترك ثمانیة عشر ولدا، انظرا

، )م١٦٧٨/ ـه١٠٨٩ت(ابى الفالح عبد الحى  :؛ ابن العماد الحنبلى١٦ -١٥، ٣؛ ج٣٢ -٣١، ١٥، ٢الغزى، الكواكب السائرة، ج

دار (؛ محمد أدیب تقي الدین الحصنى، منتخبات التواریخ لدمشق ٤٣٥، )١٩٨٦القاهرة، ( ٨ج شذرات الذهب في أخبار من ذهب،

وكذلك ابنه الشیخ أبي مسلم الصمادى الذى كان له كرامات كثیرة، وكان یكتب للناس حجًبا، وحروزا ویتبرك . ٩٢، ٢ج ،)٢٠٠٢البیرونى، 

الجملة كان من أفراد الدهر، وتبعه ابنه عیسى كذلك الذى ورث شیاخة الطریقة الناس بخطه ویقصدونه لذلك، ولالستشفاء بخطه الكریم، وب

 .٥٩٩-٥٩٨، ٣نجم الدین الغزى، لطف السمر وقطف الثمر، ج: انظر. الصمادیة

خ یقع جامع الصمادیة بسوریا داخل باب الصغیر، شمالي السور، علي كتف نهر قلیط بالزقاق الذاهب إلي باب الجابیة، أنشأها الشی ٤

والشیخ الصمادي هو محمد بن خلیل بن . م كزاویة، وجعل لها بركة ماء ومرتفعات، وعلى بابها سبیل١٥٢٦/هـ٩٣٢محمد الصمادي سنة 

م؛ جددت الزاویة في عهد السلطان ابراهیم خان عام ١٥٤١ /هـ٩٤٨علي الشافعي القادري، شیخ الطائفة الصمادیة بدمشق، توفي سنة 

ابن العماد الحنبلى، شذرات : انظر .هي مصّلي كبیر في إیوانه الشمالي القبر الذي یضم رفات الشیخ الصماديم، والیوم ١٦٤٤ /هـ١٠٥٤

؛ یوسف عبد ٣٨٢، )١٩٥٩المكتب اإلسالمي، : دمشق( منادمة األطالل؛ عبد القادر بدران، ٤٠٣، ٨الذهب في اخبار من ذهب، ج
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ذكرى شیوخهم  تباع یقومون باحیاءر الطریقة الصمادیة بعد ذلك حیث أصبح لها أومن المؤكد استمرار واشتها

بر كصل لنا نماذج حدیثة لهذه الطبول ولكن أباستخدام الطبول حیث و  رهم الدینة خاصةقامة طقوسهم وشعائوإ 

زینت  التيبنفس العناصر الزخرفیة  حتينها مازالت تحتفظ إال أ بهم محل الدراسة ا من الطبول الخاصةحجمً 

  .)أ، ب ١٧لوحة.(ایضً أطبولهم المملوكیة مثل الرنوك والزخارف النباتیة والهندسیة 

ضمن  األولثالث نقارات، المنقوشة علي ضمن النصوص الكتابیة ) الصمادیة(هذا وقد ظهر لدینا اسم 

نوح بن خالد : ()أ٨ لوحة( )ب٤(رقم النّقارةعلي  والثاني ،)برسم الشیخ خلیل الصمادي( :)ب٢(رقم النّقارةنصوص 

وفا ابن الشیخ : ()ب٩ لوحة( )ب٥(رقم  النّقارةوالثالث علي ، )ن الشیخ خلیل الصمادىالقیرواني ابن الشیخ محمد ب

كال من ن اوًال أفنجد  یةالكتاب وصالنص هالواردة بهذباالسماء  ةخاصال رجمةوفیما یخص الت ).ي بكر الصمادياب

 وخشی ماوه مملوكیةالمصادر ال في ةموجود اءسما كالهما يمحمد بن خلیل الصمادخلیل الصمادى والشیخ  الشیخ

ا دیدً وتح الخامس عشر والسادس عشر المیالدى/العاشر الهجرىو  التاسع ین، وعاشا خالل القرنللطریقة الصمادیة

 - ١٥٠١/هـ٩٢٢ -٩٠٦( قانصوة الغورىوالسلطان  )م١٤٩٦ -١٤٦٨/هـ٩٠٢ -٨٧٢(قایتباى زمن السلطان

  .)م١٥١٦

 /ھ٨٨٥أنه في یوم االثنین ثالث شهر رمضان سنة "...بن طولون في كتابه مفاكهة الخالنقد ذكر العالمة اف

 ،الناس وخاصتهم في الجامع األموي ضاة والوالة وعامةم اجتمع الشیخ خلیل الصمادي مع الشیوخ والفقهاء والق١٤٨٠نوفمبر٦

  .١"وذكروا اهللا تعالى وُقرأ القرآن العزیز وأدیرت الربعات،

األمیر ابن ساعد الغزاوي والشیخ ..."أستقبل نائب الشام سیباي  أنم ١٥١١/ هـ٩١٧حوادث عام  فيكذلك وذكر 

  .٢"وقد أنعم علیهما سیباى محمد بن خلیل الصمادي الذى دخل علیه بالطبول الصمادیة

إلیهما المصادر التاریخیة م تشر فل ووفا ابن الشیخ ابى بكر الصمادي ينوح بن خالد القیروانما كال من أ

قد أغفلت المصادر التاریخیة  بدلیل امتالكهم لهذه الطبول بید أنهذه الطریقة تباع أ أوشیوخ ولعلهما كانا من 

حلقات  فيواستخدامها ملكیتهم لها  كدلیل علي النّقاراتهذه  عليمائهم لت فیه اساإلشارة إلیهم في الوقت الذى وص

  .ائرهم بشكل مستمر ذكرهم وشع

ضمن حلقات الذكر الدینیة للطرق الصوفیة بشكل عام وصلت لنا  النقّاراتاستخدام  إليفي إشارة واضحة و 

في مكتبة  المحفوظ م،١٥٩٠/هـ٩٩٩ ة بعاممؤرختصویرة من مخطوط ترجمة ثواقب المناقب لجالل الدین الرومى 

بالفعل كانت تستخدم ضمن  النّقاراتأن  وتظهر فیها لدروایش المولویةرقص لذكر و  مورجان بنیویورك، تتناول حلقة

  ).ب أ،١٨لوحة( ٣الصوفیةحلقات الذكر الخاصة ب شعائر

                                                                                                                                                                   

لنقوش الكتابیة في أوابد ؛ قتیبة الشهابي،  ا٢٣٦، )١٩٤٣ عهد العلمى الفرنسي،الم: بیروت( ثمار المقاصد في ذكر المساجدالهادي، 

 .١٠٢، )١٩٩٧منشورات وزارة الثقافة، : دمشق(
الخامس عشر المیالدي أى زمن  /یشیر هذا النص صراحة إلي إقامة الشیخ خلیل الصمادى في بالد الشام نهایة القرن التاسع الهجرى ١

الصیرفي، مفاكهة الخالن في حوادث . و ما یؤكد وجود واستخدام الطبول الصمادیة زمن سالطین الممالیكحكم السلطان قایتباى وه

 .٢٥الزمان، 
 .٢١٤، ٢ج ابن طولون، إعالم الورى،: انظر ٢
   :نسخ هذا المخطوط علي ید شمس الدین الفلكى لكي یقدم إلي السلطان العثماني مراد، ولالستزادة حول هذا المخطوط انظر ٣

Maria Popova, the Life of Rumi in Rare Islamic Manuscript Paintings from the 1590 (2012) 
;https://www.brainpickings.org/2012/03/19/rumi-morgan-library/(Accessed In.8-3-2020) 
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ام ویقوم بالضرب علیهما باستخد النّقاراتا من امامة زوجً  شخاص یسار التصویرة واضًعاحد األحیث یظهر أ

 ایضً ، ولحسن الحظ أالنّقاراتهذه نغام أ عليخرین بالرقص والدوران كلتا یدیه علي حین یقوم بعض األشخاص األ

كما كانت ا یضً وجه واحد أ تكاد تكون مماثلة للنقارات موضوع الدراسة إذ تبدو صغیرة الحجم وذات النّقاراتفان هذه 

األصوات  ستخدم في صید بعض الطیور التي تأتى عليكانت ت النّقاراتن أ جح أیًضاویر  .یدىاأل تحمل في

  .١الصادرة عن هذه اآللة

  :التصمیم العامو  النّقاراتالخام مواد ال- ٤

 النّقاراتغالًبا النحاس كما في كانت  النّقاراتصناعة  فياستخدت  التيالرئیسیة  الدراسة أن المادة الخام تظهر

إذ لم یصلنا ، )ب٥ب، ٣ب، ٢ب، ١(ام رقأ النّقارات فيالبرونز كما من  أو) ب٤أ، ٥، أ٤، أ٣، أ٢،  أ١(م ارقأ

 للحصول عليتكون من المعدن  یجب أن النّقارةن المواد األخري ربما ألن غیرها م أوالفخار  أومن الخشب نقارات 

عادة من الخشب تصنع كانت ف كبیرة الحجمال سیقي معین ذو قوة ونغمه واضحة، أما الطبول األخريصوت مو 

النغمه المطلوبة، وقد استخدم  فيتتحكم كانت الخام  ن المادةأوهذا یعني قوى، أعلى وأنغمات  عليللحصول 

التحف  غالبیة، إذ أن زمن سالطین الممالیكفي ستخدام شائعة االكانا من المواد الألنها  النحاس والبرونز تحدیداً 

  .البرونز والنحاسر مصنوعة من العص وصلتنا من هذا المعدنیة التي

الجزء العلوي من  تغطیة الذى یستخدم في، فهو الجلد النقّاراتصناعة  فيدم المستخالرئیسي  أما العنصر الثاني

قد أصابها التلف ألنها من المواد العضویة  النّقاراتإن أغلب جلود سف الشدید فكن لأللضرب علیها، ولل النّقارة

لها  التي مازالت تحتفظ بالغطاء الجلدي النّقاراتمن نماذج ومع ذلك فقد وصلنا بعض الزمن،  تتحلل بمرور التي

  ).١٠لوحة( )ج١رقم( ارةعید استخدامها كنقّ والزبدیة التي اٌ ، )هـ٨ أ،٧لوحات( )ب٤ ب،٣(رقام أ النّقاراتمثل 

تحیط بحافة  رزة التيات الباعن طریق النتوء الجلدي بأسلوب واحد هذا الغطاء ه كان یتم تثبیتنالحظ أیو 

هذه األعداد رؤوس كرویة، و  ًیا بارز ذاتندمع انتوءً  ١٨ ،١٥ا بین م عداد هذه النتوءاتت أتباین العلیا، وقد النّقارة

 كما ذكرناهذه النتوءات الغرض من ، و ات، فكلما إتسع القطر زاد عدد النتوءالنّقارةطول قطر  كانت تتوقف علي

تثبیت  حكاموقلت المسافات بینها كلما زاد إ هاعددما كثر كل بحیث النّقارةعلي  الجلدى بقوه إحكام تثبیت الغطاء

 ا علينتوءً  ١٦و ،)هـ٥ لوحة( )أ٥ رقم( النّقارة ا علينتوءً  ١٥وقد كشفت الدراسة عن وجود . النّقارةالغطاء علي 

 )أ٣( مرق النّقارة ا علينتوءً  ١٨، و)ج٩ أ،٨، ٦ ب،٤ ب،٢لوحات( )ب٥ب، ٤ب، ٣ب، ١أ، ٤، أ٢( رقامأ النّقارات

  .ابارزً  ا معدنًیانتوءً  ١٦لهذه النتوءات كان یصل عادة إليالشائع  ن العدد، أى أ)أ٣ ةلوح(

لزیادة تثبیت الغطاء الجلدي علي ات المعدنیة المستطیلة حلیالجانب النتوءات مجموعة من  إلي ووجد أیًضا

ست  إلي ا عدادها ما بین أربعیضً النتوءات المعدنیة، وقد تباینت أ ا للنقارة بینوزعت بدورها علي الحافة العلی النّقارة

ب، ٤ب، ٣أ، اب، ٢(رقام أ النّقارات فيات كما تشتمل علي أربع حلی النّقاراتبعض إذ وصلت ات، حلی

ذات  ، ونقارتین)هـ٥ ةلوح( )أ٥(ذات خمس حلیات رقم  نّقارة، ووصلنا كذلك )ج٩ ج،٨، ٧، ٦ ب،٢لوحات()ب٥

علي الحافة  مسافات متساویةعلي  وكان یتم توزیع هذه الحلیات أیًضا، )ب٤أ، ٣تلوحا)(أ٤أ، ٣(ست حلیات أرقام 

ة اویمسافات متس كان یتم توزیعها علي بعض األحیان وفيبین النتوءات المعدنیة  تفصل  كما كانت  العلیا للنقارة

أ، ٣ب، ٢لوحات( )ب٥ب، ٤ب، ٣ب، ١أ، ٥، أ٣، أ٢(رقام أ اتالنقّار  فينها نفس أعداد النتوءات كما حصر بیویُ 

                                                        
ذكر هذا الرأى في الوصف الخاص بالنقاراة المحفوظة في السوید علي موقع متاحف بال حدود وٕان كان هذا الرأى لیس له أى دلیل  ١

 .یؤكده، حیث لم تظهر أیة إشارة تدل علي ذلك وحتي لم تظهر الطیور والحیوانات ضمن زخارف هذه النّقارات نهائیا
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د اعدألتزام بتماثل ي دون اإلبشكل عشوائالتي وزعت حلیاتها  النقّاراتوجدت بعض و  ،)ج٩ب، ٨أ، ٧، ٦أ، ٥

الحلیات لتوزیع ل مثن الشكل الشائع واأل، أى أ)ب٤ لوحة( )أ٤(رقم  النقّارة البارزة كما هو الحال فيات ءالنتؤ 

جانب استخدام ٕالي و . العلیا للنقارة ات المستطیلة حول الحافةة والحلیات المعدنیبین النتوءدنیة كان نظام التماثل المع

عید خر تمثل في نموذج الطست الذي أُ ظهر أسلوب أ النقّارةسلوب في تثبیت الغطاء الجلدي أعلي هذا األ

حزمة أ أوعن طریق شدادات ثقوب  أوبدون نتوءات  ّقارةالنعلي استخدامه كنقارة إذ تم تثبیت هذا الغطاء الجلدي أ

  ).١٠لوحة(جلدیة 

التي كانت تستخدم أنواع الجلود  الشدید لم تتعرض بالحدیث عن لألسف المصادر المملوكیةنه ن نشیر أبقي أ

تتمتع به  الماعز لما مثلالحیوانات بعض من جلود  صناعتهنه من المؤكد إال أ للنقارات الغطاء الجلدىصناعة  في

  .لذا ال یزال یستخدم حتي یومنا هذاالوقت ذاته  رّقة ومتانة في هذه الجلود من

وجود حلیة معدنیة ) ج٩، ٦أ، ٢، ١لوحات( )ب٥ب، ١أ، ٢، أ١( رقاممحل الدراسة أ النّقاراتبعض  وظهر في

 أوسلسلة  م في تعلیقكانت تستخد، ویرجح أنها الخارجیة للنقارةقاعدة منتصف ال بها في اصةآثار ثقوب خ أو

مساك بها من إلم احكاإل اولعلها أیضً  النّقارةضارب وسط حول  أوین الكتف علي أوحول الرقبة  النقّارةمالة لتعلیق ح

  . ١سفلأ

  

  :ومقاییسها النّقاراتحجم - ٥

، اختلف كل شكلین، وصلنا من كل شكل خمسة تحف إلينقارات من أنه یمكن تصنیف ما وصلنا سبق وذكرنا 

 العلیا، ففى الشكلالحافة  الشكلین في بین وقد ظهر االختالف جلًیا ،نهما عن األخر من حیث الشكل والمقاییسم

كما أن البدن في الشكل األول منخفضة، نجدها ضیقة وقصیرة  الشكل الثاني وفي ومتسعة مرتفعةنجدها األول 

اییس الخاصة مل دراسة احصائیة للمقوبعنصف كروى،  أو ثاني فهو نصف بیضاويال ، أما فيمقوس مخروطي

 قصيبلغ أسم، و ١٤لها یبلغ م، وأقل ارتفاع س١٨ ارتفاع للنقارة بلغ أقصيول األ نالحظ أن الشكل بكال الشكلین

، سم١٠قل ارتفاع، وأسم١٥.٥ للنقارة لغ اقصي ارتفاعبیف ما الشكل الثانيأ .سم٢٠قل قطر، وأسم٢٨قطر لها 

تكاد تكون متقاربة وال یوجد  النسب بین الشكلین نأى أ .سم٢١ما یقرب منطر قل ق، وأسم٢٧ قطر لها اقصيو 

 ول فقداأل ا من الشكلرتفاعً كان في أغلب األحیان أقل إ النقّاراتالثانى من  الشكلن أ باستثناء  بینهما فرق كبیر

  .سم١٠یبلغ ارتفاع كل منهما ما یقرب من  )أ٩ أ،٧لوحات( )ب٥ب، ٣( ین أرقاموصل منه نموذج

سم، حتي یسهل ٢٨سم، وأن قطرها كان ١٨المعدنیة المملوكیة اقتصر ارتفاعها علي  النّقاراتوهذا یعني أن 

حملها دون صعوبة وحتي ال تكون ثقیلة علي الید ویسهل التحرك بها في أي مكان، عكس الطبول الكبیرة التي كان 

فال تحتاج إلي ذلك ویؤكد ذلك المقاییس  اراتالنقّ یستلزم حملها وجود بعض الداواب أو أكثر من شخص، أما 

للتعرف علي المقاییس ) ٢، ١أرقام (محل الدراسة التي نرصدها في الجدولین التالیین  النّقاراتالخاصة بأمثلة 

 .التي وصلتنا من العصر المملوكي النّقاراتالشائعة لبعض 

 

  

                                                        
 .ا الحالي تحتوي علي مثل هذه الحلقة التي تستخدم في تعلیقها واإلمساك بهایؤكد ذلك أن نماذج النقّارات في وقتن ١
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  للنقارات النسب بین مقاییس الشكل الثاني: )٢(جدول                               ول للنقاراتالنسب بین مقاییس الشكل األ): ١(جدول

  :  الصناعیة والزخرفیةسالیب ألا- ٦

التي طبقت في عمل هذه المجموعة من اعیة والزخرفیة سالیب الصناألبقي أن نستعرض في نهایة هذا البحث 

یعد األسلوب األكثر شیوعًا في   محصورة في استخدام أسلوب الطرق الذيتكاد تكون التي المملوكیة  النّقارات

 )أ٥، أ٤ ارقام(زخرفة بعض  فيالذي استخدم  الذهب والفضةجانب اسلوب التكفیت ب إلي، النقّاراتصناعة 

ووجدت بعض  ،)٦، ١لوحات( )ب١أ، ١(رقامأ النّقارات اقتصر استخدام الفضة فقط كما في أو، )أ٥أ، ٤لوحات(

ب، ٢أ، ٣، أ٢( رقامأ النّقارات فيكما بزخرفتها بأسلوب الحز إلبراز الزخارف األخري التي اكتفي الصانع  النّقارات

 .خر بالحفر الغائرزخارفها بالنقش البارز والبعض األوذلك بتنفیذ ،)ب٨ ب،٧ ب،٣ج،٢لوحات( )ب٤ب، ٣

  :رفیةالزخالعناصر - ٧

ت بشكل تمیزت وشاع التية كبیرة من العناصر الزخرفیة مجموع موضوع الدراسة علي النّقاراتاحتوت نماذج 

التحف المعدنیة في العصر المملوكي بمعني أنها اشتملت علي زخارف نباتیه وهندسیة ونصوص كتابیة  عام علي

البدن الخارجي  قتصر وجودها فقط علي، أي أغلب العناصر التي قلما تخلو منها تحفة معدنیة مملوكیة، أرنوكو 

استخدام هذا النوع من  بسبب طبیعة وهذا أمر عادي، دة الخارجیةسفل القاعوفي بعض األحیان علي أ للنقارة

الزخرفي التصمیم موضوع الدراسة أن  النقّارات، وتكشف التحف الذي یحول الغطاء الجلدي دون إبراز داخلها

ضیقة  أوغلبها یعتمد علي تزیین السطح الخارجي للتحف بمجموعة من األشرطة المتتالیة متسعة ألالرئیسي 

مفصصة، وهذا تصمیم یعد شائعاً  أویقطعها جامات دائریة  میماتالعب و  جفتغالب األحیان داخل  فية محصور 

  .علي جمیع األمثلة

رسوم أي عدم ظهور  ال وهيآ النّقاراتتزّین تلك  التيللغایة بالنسبة للعناصر الزخرفیة  هامة مالحظةثمة ولكن 

 لماذا ،اجدً ل هام ؤ ایثیر تسو أمر الزخرفیة وه من عناصرهاالتصویریة ض الموضوعات أوالحیوانات  أوللطیور 

العصر  إليأغلب التحف المعدنیة األخري المنسوبة  عليرغم شیوعها  النّقاراتاختفت مثل هذه الرسوم علي 

  المملوكي في مصر وبالد الشام؟

حربیة كانت وظیفتها  نأ وهي النّقاراتالترجیحات الخاصة بوظیفة ضوء  فيهذا التساؤل  یمكن اإلجابة علي

والحیوانات علیها، هذا  رسوم الطیور أووجود المناظر التصویریة عدم الحاجة ل إلياألمر الذي یدعو بشكل رئیسي 

  القطر  االرتفاع  النّقارةرقم 

  سم ٢٧  سم ١٥.٥  ب١

  ؟  ؟  ب٢

  سم ١٩.٣  سم ١٠  ب٣

  سم ٢٣  سم ١٤  ب٤

  سم ٢١  سم ١٠.٦  ب٥

  القطر  االرتفاع  النّقارةرقم 

  سم٢٦  سم١٦  أ١

  سم ٢٧.٣  سم ١٤.٦  أ٢

  سم ٢٠  سم ١٥  أ٣

  سم ٢٨  سم ١٤  أ٤

  سم ٢٥  سم ١٨  أ٥
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مثل الطریقة حلقات ذكر الصوفیة  الشعائر الدینیة مثل استخدامها فيحیاء بعض إ في النّقاراتفضًال عن استخدام 

یره، األمر الذى كان یستلزم المحمل وغاالحتفاالت الدینیة مثل عیاد و األأیًضا في  اهتخداماسالصمادیة وربما غیرها و 

 ةالعناصر النباتی ها عليارفزخدمیة ضمن زخارف تلك األآلت واقتصار ر الطیور والحیوانات والمناظر األظهو عدم 

  .لها الغرض الوظیفي والهندسیة والكتابیة فقط بما ال یتنافى مع

إذ أن للنقارات،  الثاني أواألول  بین التصمیمات الزخرفیة علي الشكل اواضحً  افرقً نالحظ  والواقع أننا ال

 أشرطة وٕان كان هناك تفاوت في إلي من حیث التقسیمالتكوینات الزخرفیة علي ِكال الّشكلین تكاد تكون واحدة 

أرقام  النقّارات القاعدة كما فيشرطة حتي باألمزّین السطح الخارجى للبدن  حیان نجد أنأعدادها، ففى بعض األ

نجد أن زخارف البدن  خريحیان أ، وفي أ)د٨، ٦أ، ٥ج، ٤أ، ٣أ، ٢، ١تلوحا( )ب٣ب، ١أ، ٥، أ٤، أ٣، أ٢ ،أ١(

كما یالحظ ، )أ٩أ،٧لوحات( )ب٥ب، ٣( رقامین أتكما في النقار القاعدة  إليال تصل ثالثة  أوتقتصر علي شریطین 

أیًضا علي الرغم من أنها ال تظهر غالًبا إذ تستند  النّقارةشرطة تمتد وتغطي قاعدة في بعض األحیان األخري أن األ

 أ،١( رقامأ النّقارات كما في النّقارةت الزخارف قاعدة ومع ذلك فقد غطّ  النّقارةعادة علي األرض التي توضع علیها 

لتي تزّین تلك المجموعة من وفیما یلي عرض ألهم أمثلة الموضوعات الزخرفیة ا). ٦أ، ٢، ١لوحات()ب١ ،أ٢

  .المملوكیة النّقارات

  :ةالتصمیمات والزخارف النباتی-أ

المعادن  ة من الزخارف والتصمیمات النباتیة التي شاعت وانتشرت عليالمملوكیة مجموع النّقارات ظهرت علي

المتموجة التي النباتیة  فرعاأل فنجد وتنوعت ما بین أفرع وأوراق ووریدات،كل عام خالل هذه الفترة،المملوكیة بش

، ١لوحات()أ٢أ،١( رقامأ النّقارات فيكما  رضیة التحفةن كامل أل تصمیمات دائریة تزیّ لتشكّ  تسیر بشكل حلزوني

 )أ٥، أ٤، أ٣( رقامأ النّقارات فينباتیة احادیة كما  اوراقً أتضم  التيالنباتیة المتداخلة  الزخارفكما وجدت  ،)أ٢

 فيكما  ا ثالثیة الشحماتوراقً أتضم  التيیمات الزخرفیة النباتیة التصمكذلك رت ظهو ، )د٥ د،٤ ب،٣لوحات(

واألوراق النباتیة خماسیة الشحمات كما  ،)د٨ ب،٧أ، ٥ ج،٢، ١لوحات( )ب٤ ب،٣ أ،٥ أ،٢ أ،١( رقامأ النّقارات

، )د٨ لوحة( )ب٤(رقم  نّقارةالوجدت األفرع النباتیة الرمحیة علي  بینما ،)د٨، ١لوحة)(أ٤أ، ١(أرقام  النّقارات في

، )أ٢لوحة( )أ٢(رقم  النّقارة فياُتخذت كاطارات محددة لبعض األشرطة الزخرفیة كما  التيواألفرع النباتیة المضفورة 

واستخدمت األفرع النباتیة التي تبدو أشبه بستائر زخرفیة وهي تحتوي عادة علي أنصاف جامات مثلثة الشكل كما 

ومسننة  وقد ظهرت وریدات نباتیة ثالثیة الشحمات، )ب٩ ب،٨ ب،٧لوحات( )ب٥ ب،٤ ب،٣(أرقام  النّقاراتفي 

 )أ٥أ،٤( مارقأ ینتالنقار  فيرباعیة الشحمات كما الوریدة  وجدت أیًضاو  ،)ج٥ لوحة( )أ٥( مرق النّقارة كما في

ي كما ف طار دائرية داخل إا الوریدة الدوارة سداسیة الشحمات التي نفذت عادوتضم الزخارف أیضً  ،)ب٥ د،٤لوحة(

، أ١( رقم النّقارة فيكما  وریدة كبیرة الحجم سداسیة الشحماتال، و )د٤ ب،٣لوحة( )أ٤ أ،٣( رقامأ ینتالنقار 

  .)أ٢ أ،١( مارقأ ینتار اللوتس علي النقار زهكما وجدت أ، )ج٢، ١تلوحا()أ٢

  : الهندسیةوالزخارف التصمیمات - ب

سواء داخل  النّقارات عليساسي العنصر األ ) Y( علي شكل حرف الوايالمكررة لعبت الزخرفة الهندسیة 

زخرفي یزین األرضیات بین كفاصل  أو، )ب٩ ب،٨ لوحة) (ب٥ ب،٤( رقامین أتا في النقار طارات دائریة كمإ

شكل شبكة رت كذلك زخرفة المعینات علي ، وظه)١لوحة( )ب١( مرق النّقارة التصمیمات الزخرفیة األخرى كما في

 ینتقار الن ، وظهرت النجمة سداسیة الرؤوس في)ب٩ لوحة( )ب٥( رقم النقّارة رضیة بشكل كامل كما فيتشغل األل
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 مارقأ ینتالنقار  فيتشكل معینات متتالیة كما  فرع الزجزاجیة المتقاطعة التيكذلك األ، )أ٢، ١لوحة( )أ٢ أ،١( رقامأ

د، ٤ لوحة( )ب١ أ،٤( رقامأ ینتبشكل مفصص في النقار  ئریةالدا وجدت كذلك الجامات، و )أ٢، ١لوحة( )أ٢ أ،١(

ظهور  إلي، باالضافة )أ٩ لوحة( )ب٥( مرق النقّارة ، علي حین ظهرت هذه الجامات بشكل دائرى فقط  في)٦

أ، ٥أ، ٤أ، ٣ا، ٢، ١(لوحات) ب٤ب، ٢أ، ٥أ، ٤أ، ٣أ، ٢أ، ١(رقامأ النّقاراتأشكال الجفت الالعب والمیمات علي 

  ).ب٧ لوحة( )ب٣(رقم  النّقارةقشور السمك في  ذلك وجدت زخرفة، وك)أ٨ب، ٧

   :الكتابات- ج

 النّقاراتأغلب  زخرفةلت القوام األساسي في شكّ  ص الكتابیة التيالعدید من النصو  النّقارات ظهرت علي

هذه  أغلبحیان، و بعض األ أیًضا في الخط الكوفىاستخدام  كما المملوكيبخط النسخ موضوع البحث وأغلبها نفذ 

النصوص وتمیزت بعض هذه الل هذه الفترة شاعت خ تشتمل علي مجموعة من األلقاب المملوكیة التي النصوص

ویلة التي تنتهي في الطحروفها هامات بقایتباى األشرف عصر السلطان  إليالمنسوبة النصوص الكتابیة خاصة 

 النّقارات عليحیث یمكن مشاهدتها بوضوح ها یطلق علی اللهب كما ألسنة أوزخرفة المقصات بما یشبه  عالهاأ

  ).أ٥ د،٤ لوحة( )أ٥ أ،٤( رقامأ

ظاهرة إمتاز بها العصر المملوكي وهي الجمع  فيجانب الكتابات النسخیة  إليكذلك ظهرت الكتابات الكوفیة 

غیر  لكوفیةالكتابات ا ولدینا كذلك بعض ،)ب٥ د،٤ ب،٣ لوحة()ب١ أ،٤ أ،٣(أرقام  النّقارات بین الخطین علي

   .)د٤ لوحة( )أ٤( مرق النقّارةزخرفیة في ف كلمات وحرو هیئة  عليالمقروءة، نقشت 

تحتوي علي اسماء بعض أمراء الممالیك مثلما كان الحال بالنسبة بعض النصوص الكتابیة جدیر بالذكر أن و 

/ هـ٧٧٨عام  الذى توفي" فىشر ارغون شاه الملكي األ" التي تشتمل علي اسم األمیر السیفي ،)ب٢(رقم  لنقارةل

من القرن  يالنصف الثان إليبكل سهولة ویسر ویرجعها  النّقارةتأریخ هذه  علياألمر الذي یعاون  ،م١٣٧٦

  .م٨/١٤

وردت علیها كما هو  التيلقاب األ إلي الممالیك استناًداسالطین بعض  إلي النقّاراتبعض هذه  ةنسبویمكن أیًضا 

التعظیم ألحد نص  المحفوظة في متحف اللوفر بباریس التي تشتمل علي) أ٥ لوحة( )أ٥( لنقارة رقمالحال بالنسبة ل

یرجح  الذي، "جاهد المرابط المثاغر عز نصرهلمعز لموالنا السلطان الملك العالم العامل العادل العابد ا":سالطین الممالیك

  .م١٤٩٦ - ١٤٦٨ /هـ٩٠١ – ٨٧٢الفترة من  فيشرف قایتباى الذى حكم السلطان األ إليأنه یشیر 

 ،"لم ؟ الظاهرعز لموالنا السلطان العا":نفس العبارةتحمل  )ب٧ لوحة( )ب٣(رقم النّقارةأخري هي  نّقارةولدینا 

القرن إبان هما كال، الذي حكم السلطان الظاهر قانصوة إلي أوالسلطان الظاهر تمربغا  إليإما یرجح نسبتها 

  .ىالسادس عشر المیالد /العاشر الهجرى

وربما كانت  منهم نعت بأمر شخصيللسالطین وصُ  كانت ملكاً  النّقاراتن هذه أ إليوالنصان السابقان یشیران 

لذهب المكفته باوفر لمتحف ال األولى المحفوظة في النّقارة عالن الحرب خاصةفي إالمستخدمة دواتهم أ ضمن

  .النقّاراتة التي وصلتنا من نماذج جمل وأروع وأقیم األمثلمن أواقع األمر  فيتعد  ، والتيوالفضة

خلیل "مثل  أن أشرنا إلیها من قبل سبق علي فئة من االسماء المختلفة التي النقّاراتواشتملت أیًضا بعض 

الصوفیة الطرق مشایخ  إليوغیرها ممن كشف البحث عن نسبتهم " ن الشیخ ابى بكر الصمادىوفا اب"و" الصمادى

 إليهذا إضافة  .)ب٩ أ،٨ لوحات( حد ادوات شعائرهمأ النقّاراتتستخدم تي كانت الالطریقة الصمادیة وتحدیدًا 
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أ، ١( ارقام النّقارات فيكما  هویتهم أمراء الممالیك دون النص علي إليتشیر  لقاب العامة التيظهور العدید من األ

  ).٦د، ٤ ب،٣ ج،١،٢(لوحات )ب١ أ،٤ أ،٣أ، ٢

  :الرنوك-د

شأن بقیة التحف  النّقاراتهذه المجموعة من  عليصر الزخرفیة التي ظهرت انعأیًضا من ال الرنوك وتعد

زهرة اللوتس الذي أطلق علیه القلقشندى لفظة رنك المعدنیة األخري، إذ وجدت بعض الرنوك الشخصیة ك

الذى  ،)٦لوحة( )ب١( رقم النّقارة نك النسر علير ، و )ج٢، ١لوحة()أ٢ أ،١( مارقأ النقارتین فيما ك ) لفرنسیسةا(

 رقم النّقارة فينوك البسیطة كما الر  ووجدت بعض الناصر محمد بن قالوون، یعد بمثابة رنًكا شخصًیا للسلطان

هو الحال الرنوك المركبة كما  أیًضا بعض النّقاراتضمت ، و )أ٨ لوحة(رنك الدواة شعار الدوادار التي تحمل )ب٤(

ب علي كأس، أما الشط یتكون من ثالثة أشطب، السفلي یحتوي ًبا تحمل رنًكا مرك التي) أ٣(بالنسبة للنقارة رقم

امراء أإلی، وهو یقع ضمن المجموعة األولي من الرنوك المركبة التي تنسب )ب٣لوحة(كأس كبیر األوسط فیضم

  .١م١٤٦٢ /هـ٨٢٩سنة  حتيم وشاع استخدامه ١٣٨٢/ هـ٧٨٤السلطان الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج منذ سنة 

ب، العلوى والسفلى و شطة من ثالث ألفالرنك المركب الذى یت التي تحمل) أ٤( رقم النّقارة في اوظهر أیضً 

ن وهو یمكن أ) د٤ لوحة( أس كبیر یضم بداخلة كأسین صغیرینك عليفارغین، أما الشطب األوسط فیحتوى 

 فيالسلطان المؤید شیخ  امراء إليیصنف ضمن أشكال الرنوك الثانى من الرنوك المركبة الستة والذى ینسب بدوره 

  .٢عصر السلطان الظاهر خشقدم حتيم أى ١٤٦٦ -١٤١٢ /هـ٨٧١ - ٨١٥الفترة الممتدة من سنة 

حیث احتوت ) ج٢رقم(استخدامه فیما بعد كنقارة عید الطست النحاسى الذى اُ  وظهر كذلك الرنك المركب علي

حتوى فا وسط األ أس شعار الساقي، أما الشطبالبقجة شعار الجمدار، والسفلي علي الك عليالمنطقة العلیا له 

وهو یقع ضمن ) أ١١ لوحة( شعار الدوادار وعلى جانبیه قرنى البارود الوسط داخلى الدواة فيعلي كأس كبیر 

أیام السلطان الظاهر جقمق ثم اتخذه السلطان قایتباى  فيشكل السادس من اشكال الرنوك المركبة التي شاعت ال

الیك األشرفیة ومن جاء بعدهم من ممالیك مم، ثم صار شعاًرا للم١٤٦٨ /هـ٨٧٢ء السلطنة عام شعاًرا له بعد اعتال

م، ثم اتخذه السلطان الغورى شعاًرا له ولممالیكه منذ ١٥٠١ -١٥٠٠ /هـ٩٠٦-٩٠٥السلطان األشرف جانبالط 

  . ٣م١٥١٦ - ١٥٠١ /هـ٩٢٢- ٩٠٦سنة 

حیث ) أ٥(لنقارة رقم كما هو الحال بالنسبة لالبسیطة كتابى بصورته واشتملت بعض نقارات البحث علي رنك 

شرف األ ، لعله خاص بالسلطان"الملك األشرف"عبارة  وهو الشطب األوسط نقش واحداً  ا یضم شطباً نشاهد رنكً 

  .)أ٥ ةلوح( قایتباى

 دمت فیهاالوصول إلي تاریخ محدد لبعض القطع بناء على الفترة الزمنیة التى استخ ساهمت هذه الرنوك فيوقد 

  .ونسبتها الى االمراء والسالطین

 

 

 

                                                        
 .١٦١-١٦٠، الرنوك المملوكیةأحمد عبد الرازق،  ١
 .١٦٤، الرنوك المملوكیةأحمد عبد الرازق،  ٢
 .١٧٢، الرنوك المملوكیةأحمد عبد الرازق،  ٣
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  وأهم النتائج الخاتمة

  :مجموعة من النتائج تتلخص فیما یلى إليقد نجحت الدراسة في التوصل ل

شكلین، األول ذو شكل  إلي النّقاراتتنقسم أشكال  -

؛ أما صلنا منه خمسة تحفو اعدة مسطحة و قینتهي بمقوس، و مخروطي ناقص له حافة دائریة مرتفعة وبدن 

دائریة ضیقة قصیرة وقاعدة مسطحة أیًضا نصف كروي، وحافة  أوالثاني فهو ذو شكل نصف بیضاوى  الشكل

 أوزبدیات  أوسالطین  أولي هیئة طسوت الشاذة ع ووصلنا كذلك بعض األمثلة. خمسة تحف أیًضاووصلنا منه 

 . من الجلد ووصلنا منها مثالین فقط مخفیات ُاعید استخدامها كنقارة للعزف علیها بعد تغطیة أعالها بطبقة

التسمیة الصحیحة لتلك  إلياستطاعت الدراسة التوصل  -

بشكل عام دون اآلالت الموسیقیة التي كان ُیطلق علیها في جمیع الدراسات السابقة وفي الكتالوجات لفظة طبول 

 .طبیعة تلك التحف محل الدراسةتخصیص، وهذا یتنافى مع 

النصوص التاریخیة عن كشفت الدراسة من خالل  -

الحروب والمواكب واإلحتفاالت،  فيبوظائف متعددة  كانت تقوممتنوعة  طبول علي المملوكیة الطبلخاناةاحتواء 

وما یمكن استنباطه من ذلك أنها متعددة األشكال واألحجام، ویتضح جلًیا تعمیم مصطلح الطبل بشكل عام دون 

 .مواصفات وطبیعة تلك الطبول إلياإلشارة 

استطاعت الدراسة الكشف عن طبیعة الطبل والنقارات  -

التنبیه ببدء  أوعطاء اإلشارة كانت تستخدم وفقًا لحوادث العصر المملوكي في الحروب إل النقّاراتأن كما بینت 

وذلك بسبب الصوت الممیز الذي كان یصدر عنها علي " بًیاحر  النقّاراتحركت " یفهم من نص الحرب كما

تحفیزي وتشجیعي ألفراد لضرب علیها وقت الحروب كعمل م لكانت تستخدم بشكل عا ل التيالعكس من الطبو 

صدر وضخمه وی كانت كبیرة الحجمأن الطبول من المؤكد إذ  بسبب كبر حجمها رهاب العدوإلو المملوكي لجیش ا

تحمل في الید للنقر علیها كانت الدراسة و  فأغلبها صغیر الحجم كاألمثلة موضوع النّقاراتاصواًتا عالیة، أما عنها 

 .كما یستشف من اسمها

یظهر لم  النّقاراتأثبتت الدراسة أن هذا النوع من  -

كان  بأن الدفالترجیح  إلياألمر الذي یدفعنا ، الزجاج  أوعلي المعادن  ةلجضمن المناظر التصویریة المس

 التيلعدید من الحوادث التاریخیة ا تضمنالمصادر المملوكیة لم ت وأنالطرب والشراب  مجالس فيقط یستخدم ف

بذكر  بل اكتفت فقط الممالیكوأمراء سالطین الخاصة ب احتفاالت المغاني فياستخدام الطبول  إليأشارت 

 .طبولالمصطلح 

الجامع بین  الحیل مخطوطلقت الدراسة الضوء علي ا -

باسمها مقرونه  المملوكیة لنّقاراتاالذي ظهرت فیه بعض أشكال المخطوط الوحید  بأعتباره، العلم والعمل للجزري

 ".نقّارة"الصحیح 

الوظیفة األساسیة للنقارات كانت ذات أكدت الدراسة أن  -

إلثارة همم الجنود علي كبیرة الحجم وذلك الجانب الطبول  إليالحروب  في النّقاراتإذ استخدمت صفة حربیة، 

 تمامًا عنالطبول االسطوانیة الكبیرة تختلف  عن صوات التي تصدرألن األ أصوات أثناء القتال، حداثالالقتال و 

ا أنها كانت تصدر طنیًنا وصوتًا عالًیا مختلفً  الصغیرة التي یرجحالمعدنیة  النقّاراتتلك  ت التي تصدرعناألصوا
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نغمات معینة یتفق علیها أفراد  أوشارات صدار إمخصصة إل النّقاراتأصوات الطبول وربما كانت هذه  عن

القتال ما بین ایذان البدء بالحرب و رتباط ا إليشیر دائما ن الحوادث التاریخیة تاء الحرب خاصة وأثنالجیش في أ

كبار األمراء  أون طیالسال قاصًرا علي النّقاراتكان استخدام الحربیة، وربما  النّقاراتوتجهیز الجیوش وبین ضرب 

  .ملها في الیدبسبب صغر حجمها وامكانیة حقیادة الجیوش،  الذین كانوا یتولون

ربما  النقّاراتالترجیح أیًضا أن  إليدفع البحث ی -

وظیفة إیقاظ الناس  مثل وطبیعتها الذى َیسُهل حملها في الیدتالئم حجمها  استخدمت في بعض الوظائف التي

تلك الوظیفة التي استمرت  "المسحراتى"السحور وهى وظیفة  إليدعوتهم شهر رمضان و  وقت الفجر خاصة في

 تستخدم في النّقاراتهذه أخري تمثلت في واحدة دینیة، فكانت وظیفة هامة  كان للنقاراتو . زمن الممالیك إلي

المصادر أمر اكدته الطریقة الصمادیة، وهو إبان العصر المملوكي وهي أشهر الطرق الصوفیة واحدة من مجالس 

لذا محل الدراسة اسماء مشایخهم،  اراتالنقّ ، حملت ثالث أمثلة من )الطبول الصمادیة(تحت عنوان التاریخیة 

 .بشعائرهم وثیقا ارتبطت ارتباًطا النّقاراتیمكن القول بكل ثقة أن هذه 

كشفت الدراسة من جهة أخرى عن المواد الخام التي  -

 جلد الماعز الذى كان یستخدم فيو األصفر واالحمر والبرونز النحاس  مثل النّقاراتاستخدمت في صناعة 

 .للضرب علیه النّقارةأعلي تغطیة الجلدى ل اعة الغطاءصن

المعدنیة  النّقاراتحجام أعاونت الدراسة علي تحدید  -

دون صعوبة في الید یسهل حملها سم، ل٢٨×١٨ما بین  ت إبان العصر المملوكي حیث تراوحالتي استخدم

كثر من وجود أ أوواب دبعض ال إليلحملها تحتاج  التيمكان، عكس الطبول الكبیرة ي یسهل التحرك بها في ألو 

 .شخص

من  وجود تحفتینمحل الدراسه  تبین من خالل األمثلة  -

المملوكیة  النقّاراتا وبین نماذج التشابه بینهم عليت وذلك اعتمادًا الطسوت المملوكیة تم اعادة استخدامهم كنقارا

وربطها لدیة وتجمیعها ج أعلي الطست وتثبیته عن طریق احزمة تم ابتكار طریقة لوضع الغطاء الجلديحیث 

طریقة تثبیت الغطاء بالنقارت  فيحافة الطست كما هو معتاد  في عمل ثقوب إليدون الحاجة  النقّارةقاعدة سفل أ

تؤدى وظیفة مختلفة عما جل أن نادرة إلعادة استخدام القطع  من أوهذان النموذجان من األشكال الالعادیة، 

  .جلهصنعت من أ
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٤٣٨ 
 

  اللوحات

  

 ١٩٦٦.١٠١٩.١من النحاس األصفر المكفت بالفضة محفوظة بالمتحف البریطانى تحت رقم  نّقارة): ١(لوحة

  : م،نقًال عن١٤/هـ٨بالد الشام في القرن  أومصر  إليتنسب 

https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/
collection_image_gallery.aspx?assetId=344775001&objectId=236878&partId=1(Acces
sed 3-4-2020) 

  

 

 

 

 

  

 M.2002.1.574) (متحف لوس انجلوس بأمریكا تحت رقممن النحاس األصفر، محفوظة ب نقّارة: )أ٢(لوحة

  :عن. م١٤/هـ٨بالد الشام خالل القرن  أومصر  إليتنسب 

https://i.pinimg.com/originals/d4/a6/2a/d4a62a318eec528c51e5810f7b904714.jpg(Acce
ssed 1-2-2020) 



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٣٩ 
 

  

  
  :عن .منظر آخر للنقارة ویظهر بها اماكن الثقوب حول الحافة):  ب٢(لوحة

https://collections.lacma.org/node/204885 

  

  

  

  

  

  

 

تفاصیل من اللوحة السابقة یظهر فیها األشرطة التي تزین البدن الخارجى وزخارفها النباتیة والهندسیة ): ج٢(لوحة

  .والكتابیة

   

  
، وتؤرخ بالقرن بالد الشام أومصر  إليمن النحاس معروفة بقاعة مزادات سوثبي تنسب  نقّارة): أ٣( لوحة

  :عن. م١٥/هـ٩

 http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/arts-islamic-world-
l15220/lot.19.html(Accessed In.2-4-2020) 
 



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٠ 
 

  
  .ة الزخرفیة وكذلك الرنك المركب الذى یقطعهاتفاصیل من اللوحة السابقة ویظهر فیها االشرط): ب٣(لوحة

  
بالد  أومصر  إليمن النحاس المكفت بالذهب والفضة محفوظة بقاعة مزادات صال روم ، تنسب  نقّارة): أ٤(لوحة 

  :عن. م١٥/هـ٩الشام، ق

 -catalogues/chiswickauctions/catalogue-gb/auction-saleroom.com/en-https://www.the
2020)-4-(Accessed In.3 a80300b21d1f-a534-48a2-d53e-f1dbac3b-srchis10415/lot-id  

  
تزین البدن الخارجى، وكذلك  التيحاسیة السابقة ویظهر فیه األشرطة الكتابیة منظر آخر للنقارة الن): ب٤(لوحة

  :عن.تحیط بالحافة العلیا التيالحلقات المستطیلة والنتوءات البارزة 

-auctions/catalogue-catalogues/chiswick-gb/auction-saleroom.com/en-https://www.the
2020)-4-(Accessed In.3a80300b21d1f-a534-48a2-d53e-f1dbac3b-srchis10415/lot-id  



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤١ 
 

  
  :عن. القاعدة المفقودةتزین البدن وكذلك  التيصورة توضح األشرطة الكتابیة ): ج٤(لوحة

 https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/chiswick-auctions/catalogue-
id-srchis10415/lot-f1dbac3b-d53e-48a2-a534-a80300b21d1f(Accessed In.3-4-2020) 

 

  
  .تفاصیل من اللوحة السابقة ویظهر بها الرنك المركب ):د٤(لوحة

  

  

  

 OAمن النحاس األصفر المكفت بالذهب والفضة، محفوظة في متحف اللوفر بباریس تحت رقم  نقّارة ):أ٥(لوحة

/ هـ٩٠١ - هـ٨٧٢((م السلطان األشرف قایتبايفترة حك إليبالد الشام، تعود  أومصر  يإل، تنسب 3780

  )تنشر ألول مرة(من تصویر الباحث  )م١٤٩٦-١٤٦٨



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٢ 
 

  

 -تنشر ألول مرة. (منظر آخر للنقارة ویظهر بها األشرطة الكتابیة المنفذة بالخطین النسخي والكوفي): ب٥(لوحة

  )من تصویر الباحث

  
  )من تصویر الباحث- تنشر ألول مرة. (السابقة النّقارةفاصیل آخرى من ت): ج٥(لوحة

  
  )تصویر الباحث -تنشر ألول مرة. (تفاصیل آخرى تظهر بها آثار التلف واألجزء المفقودة بالقاعدة): د٥(لوحة



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٣ 
 

  

  )ن تصویر الباحثم -تنشر ألول مرة. (صورة توضح الحافة العلیا للنقارة وبقایا الفتحات الموجودة بها): هـ٥(لوحة

  

  

  
إليالسوید، تنسب  فيمن البرونز المكفت بالفضة، محفوظة بالمتحف الحربي بمدینة ستوكهولم  نّقارة ):٦(لوحة  

: م، عن١٤/هـ٨بالد الشام ومؤرخة بالنصف األول من القرن  أومصر 

http://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;se;Mus01_A;32;en 

(Accessed In.12-9-2019) 
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٤٤٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالد الشام  أوائل القرن  أومصر  إليمن البرونز، محفوظة بمجموعة ناصر خلیلي، تنسب  نقّارة): أ٧(لوحة

  .Alexander, the Arts of War, no53 :نع.م١٦/هـ١٠

 

  
  :عن. تفاصیل من اللوحة السابقة ویظهر فیها تفاصیل زخارف الشریطین الثاني والثالث): ب٧(لوحة

Alexander, the Arts of War, no53. 
 

  
األول من النصف  فيبالد الشام  أومصر  إليمن البرونز محفوظة بمتحف اللوفر بباریس تنسب  نقّارة): أ٨(لوحة

  )من تصویر الباحث -تنشر ألول مرة( .م، تزال محتفظة بغطائها الجلدي حتي اآلن١٦/هـ١٠القرن 



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من تصویر  -تنشر ألول مرة(األشرطة الزخرفة  السابقة یظهر بعض تفاصیل النّقارةجانب آخر من  :)ب٨(لوحة

  )الباحث

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

من تصویر  -مرة تنشر ألول(السابقة یظهر بعض تفاصیل األشرطة الزخرفة  النقّارةجانب آخر من  :)ج٨(لوحة

  .)الباحث



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٦ 
 

  
من تصویر  - تنشر ألول مرة( السابقة النّقارةتفاصیل للقاعدة وأجزاء من األشرطة الكتابیة التي تزین بدن ): د٨(لوحة

   .)الباحث

  

  
  

من تصویر  -تنشر ألول مرة(غطي السطح العلوي صورة للنقارة السابقة تظهر الغطاء الجلدي الذى ی): هـ٨(لوحة

  .)الباحث
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٤٤٧ 
 

  
 

بالد  أومصر  إلي، تنسب 3549-1995طبلة من البرونز محفوظة بمتحف روكیفیلر لآلثار تحت رقم  ):أ٩(لوحة

  : عن .م١٦/هـ١٠الشام خالل النصف األول من القرن 

http://www.antiquities.org.il/t/Item_en.aspx?indicator=129&CurrentPageKey=2_1(Acc
essed In.28-11-2019) 

  

الخارجي ویظهر كذلك الجامات الفاصلة بین أجزاء  النّقارةتفاصیل من الشرط الكتابى الذى یزین بدن  ):ب٩(لوحة

  :عن .الكتابات

http://www.antiquities.org.il/t/Item_en.aspx?indicator=129&CurrentPageKey=2_1(Acc
essed In.28-11-2019) 

  
  : السابقة ویظهر بها الثقب الذى یتوسط القاعدة عن النّقارةصورة توضح قاعدة ): ج٩(لوحة

http://www.antiquities.org.il/t/Item_en.aspx?indicator=129&CurrentPageKey=2_1(Acc
essed In.28-11-2019) 



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٤٨ 
 

  
تنسب  .الزبدیة النحاسیة التي اعید استخدامها كنقارة ویظهر الغطاء الجلدى الذى یغطیها وطریقة تثبیته): ١٠(لوحة

  .م١٤/ هـ٨بالد الشام في القرن  أومصر  إلي

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/arts-of-the-islamic-world-
l18220/lot.127.html(Accessed In.6-2-2020) 

  
اضیفت حول  التيحافته آثار الثقوب  عليالطست النحاسي الذى استخدم فیما بعد كنقارة ویظهر ): أ١١(لوحة

:نقًال عن. م١٥/هـ٩بالد الشام في القرن أومصر  إليوهو یرجع                                      .الحافة  

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/arts-islamic-world-
l14223/lot.105.html(Accessed In.6-2-2020) 
 

  
  .السطح الخارجى للطست المذكور عليتفاصیل من اللوحة السابقة توضح النص الكتابى المنفذ ): أ١١(لوحة
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٤٤٩ 
 

  
 اراتالنقّ ساعة ضرب النوبة باستخدام الطبول واألبواق ویظهر بها أشكال تصویرة تمثل ): أ، ب ١٢( لوحة

، المتحف القومى للفنون م١٣١٥/ هـ٧١٥عام في مخطوط معرفة الحیل الهندسیة للجزري، مؤرخة المملوكیة، 

   :  عن نقالً  .  f1942.10سیویة تحت رقم األ

https://asia.si.edu/object/F1942.10/#object-content(Accessed In.12-9-2019) 

  
 نقًال . یصف تصویرة الساعة المائیة ویظهر فیه نصوص التفرقة بین الطبول والنقاراتكتابي نص ): ١٣( لوحة

  :عن

https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/13427#gref(Accessed In.12-9-
2019) 

 



  "الشكل والوظیفة فيدراسة "النّقارات المعدنیة المملوكیة 
 

٤٥٠ 
 

  
للجزري المؤرخ بعام  تصویرة تمثل ضرب النوبة باستخدام الطبول واألبواق من مخطوط الحیل): أ، ب١٤(لوحة 

  : عن، نقًال ٥٣٣ .١٤متحف الفنون الجمیلة ببوسطن تحت رقم م، ١٣٥٤/هـ٧٥٥

https://collections.mfa.org/objects/13823(12-9-2019) 

  

  
 عليتصویرة تمثل موكب االحتفال بشهر شعبان من مخطوط مقامات الحریرى ویظهر فیها القرع ): ١٥لوحة(

 م، محفوظ١٢٣٧/هـ٦٣٤محفوظ في المكتبة الوطنیة بباریس، مؤرخ بعام " مقامات الحریري" طوطمخ، النّقارات

  MS. Arab 5847 (Schefer Hariri), foilo 19 rectoرقم  تحت
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٤٥١ 
 

  
  .١الوقت الحالى حتيالطقوس الدینیة  فيتستخدم  التينماذج من الطبول الصمادیة ): أ، ب١٧( لوحة

  
 عليالضرب تصویرة تمثل رقص الدراویش المولویة لموالنا جالل الدین الرومى، ویظهر فیها ): أ، ب١٨( لوحة

  : عننقًال . النّقارات

https://www.brainpickings.org/2012/03/19/rumi-morgan-
library/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+brainpick
ings/rss(Accessed In.18-4-2020) 

                                                        
في دمشق وقد تم التواصل معه وهذه النماذج محفوظة في أحد المساجد  تم الحصول علي هذه الصور من أحد أتباع الطریقة الصمادیة ١

 .التابعة للطریقة الصمادیة بدمشق


