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دراسة لقطعتین من التراكوتا لعازفتین تجلسان داخل ھودج محفوظتین 
  ١بمتحف دمشق الوطنى

  ھالة السید ندا. د
یتناول البحث بالدراسة والتحلیل قطعتین من التراكوتا لعازفتین تحمالن          
إحدى القطعتین الھودج موضوع فوق ظھر  ،الموسیقیة  تجلسان داخل ھودج آالتھما

جمل والقطعة األخري تجلس العازفتان داخل ھودج موضوع فوق قاعدة، تعكس 
دراستھما البعد اإلجتماعى واإلقتصادى لوجود مثل ھذه الموضوعات المصورة فى 

ویأتى "الوطنى  مشق محفوظتین بمتحف د من سوریان القطعتی" تماثیل من التراكوتا
الھدف من الدراسة فى تحدید مكانة العازفات وتحدید السمات الفنیة لھذة التماثیل من 

  .خالل دراسة فنیة للعناصر المصورة
  : الدراسة الوصفیة 

  ٢)١:صورة رقم :() ١(القطعة رقم   
  سم١٦: سم ، عرض القاعدة٢٨:ارتفاع 

بلون بنى فاتح یصور سیدتین  تجلسان  مصنوع من التراكوتا بتقنیة القولبة من طینة
فى وضع أمامى داخل مایشبة الھودج المثبت فوق ظھر جمل ، داعائم الھودج تبدو 
واضحة علي الجانب األیمن واألیسر، وقد أبرز الفنان مجموعھ من الثنیات المتتالیة 

تجلسان داخل الھودج  Bustالسیدتان مصورتان بشكل نصفى   .في قاعدة الھودج
غلق من الخلف بینما تظھران من فتحة نصف بیضاویة من األمام ، وجود السیدتان الم

ً من قافلة أوموكب،األولى على  علي ظھر الجمل یشیر الى أنھما كانتا تمثالن جزءا
وجنتاھا   تضعھ في فمھا ، وتبدو Aulos ٣الیمین  تمسك بكلتا یدیھا مزمار مزدوج
لى الیسار تضرب بكلتا یدیھا على صندوق مما یشیر أنھا تعزف علیھ، واألخري إا

ً طبلة نقاریة    ).١:شكل )(kettle Drum(أسطوانى تضعھ أمامھا وھو غالبا

                                                             
م بتصمیم المھندس الفرنسي إیكوشار ، ١٩٣٦أفتتح القسم األول منھ عام :متحف دمشق الوطنى ١

ً على بھو ورواقین وأربع قاعات وجناح للمكاتب وطابق فیھا  علوي كان في البدایة بناًء مقتصرا
  :ستمر مخطط البناء بالتوسع حتى أخذ شكلھ الحاليأثالث قاعات أخرى 

  ) ١٩٦٩مطبعة دار الحیاة، دمشق(العش، الجندي، زھدي، المتحف الوطني بدمشق ـ دلیل مختصر 
  جامعة طنطا -مدرس االثار الیونانیة الرومانیة بكلیة االداب 
 .الحمامن    2809:محفوظة بمتحف دمشق الوطنى تحت رقم ٢

َت النفخ التى  ٣ لة شرقیة استخدمت في مصر عرفت منذ اقدم العصور ویعتقد أنھا آھو من اال
ً لإلشارة إ القدیمة وعرفتھا الحضارة  ,plural αὐλοί(لى المزمار المزدوجالیونانیة استخدمت غالبا

auloi,  (  
Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus,(αὐλός). 
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، (v) ترتدي خیتون لھ كم قصیر وثنیات عند الصدر بشكل حرف ٤كلتا السیدتان
وكلتاھما  شعرھا مصفف بشكل خصالت  مجدولة مفصولة من المنتصف وتتجمع 

كلتاھما على رأسھا إكلیل من النبات أو تاج بشكل معین، تتحلي إلى الخلف، وترتدي 
السیدتان بمجموعة من األساور العریضھ في كلتا الیدین وھذا یشیر إلى مكانتھما 

  .األجتماعیة
مامى،بینما الجمل مصور بشكل جانبي ألھودج محمول فوق ظھر الجمل بوضع ا 

وضع السیر، یقف فوق  ىلیصور ف تتباعد سیقان الجمل،وھو متجة نحو الیسار بینما 
  .قاعدة مستطیلة مرتفعة

  )٢:صورة ( :٥)٢(القطعة رقم 
  سم١٦:سم   ، عرض ٢٢:طول 

تجلسان داخل ھودج ، التمثال موضوع فوق قاعدة  ٦یمثل ضاربتان على دف  
ً مشابھ  ً، كلتا العازفتین ترتكز على ركبتیھا، بینما ترتدي ثوبا مستطیلة مرتفعھ نوعا
للمالبس التى ترتدیھا السیدتان فى القطعة السابقة حیث الفتحة المتسعھ عند الصدر 

ثنیات التى صورھا واألكمام القصیرة ذات ال)v(ولكنھا ھنا دائریة ولیست بشكل 
تلف كل عازفة جسمھا بعباءة، نجح الفنان فى تصویر ثنیاتھا من األمام ھذه  الفنان،

ً، تصفیفة الشعر جاءت بشكل خصالت مفصولة من  العباءة تغطى الرأس ایضا
رقبتھا ورأسھا  المنتصف یعلوھا إكلیل من اغصان النباتات وكل عازفة تغطي

  .بمایشبة الحجاب 

                                                             
  )Syrian abbub , a flute(اى   ambubiae.یطلق علي السیدتین من قبل الرومان٤

Ambubiae. Syrian women who gained a living at Rome by singing and dancing in public 
often in the Circus. The word comes from the Syrian ambub, a flute 
Wardle.M.A,1981:Miusical instrument in the Roman world,vol.2,Universty of London 
,Institute in Archeaology,24,12. 

 ١٦١٤-٣٥٢٨: محفوظھ بمتحف دمشق الوطنى تحت رقم ٥
الیونان القدیمة وروما ومصر ، كانت  ستخدمت فيأالتىى )Hand Drum(جدیر بالذكر ان  الطبلھ٦

 وھى عبارة عن) (τύμπανον  و الیونانیة القدیمةأtympanum or tympanonتعرف ب 
،  .حد جوابنھ  نوع من الجلد ، نعرفھ فى العربیة بكلمة الدفأدائري ضحل ، یشد على   إطار

للضرب علیھ بكف الیدأوالعصا ، وھنا عندما نذكر كلمة طبلھ فالمقصود بھا ھو ذلك األطار 
بالید األخري الذى صور فى معظم األعمال  الدائرى الذى كان یحمل بأحد الیدین ویضرب علیھ

 .الفنیة القدیمة بھذا الشكل 
Dillon .Matthew,2002:” Girls and Women in Classical Greek Religion, Routledge,London 
and New york,371 
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َخرى سواء من سوریاتقارن ھذه ال ً من  ٨من األسكندریة ٧قطعة بتماثیل ا وایضا
یصور نفس عازفتى الدف فى القطعھ السابقة من دمشق بنفس الثوب ٩فلسطین

ضوع فوق ظھر جمل متجة نحو وتصفیفة الشعر ، تجلسان داخل ھودج والھودج مو
               عة لیبدوا فى وضع حركة ، التمثال موضوع فوق قاعدة مرتفالیمین

  ) .٢:،شكل ٥:صورة (،)٤:صورة(،)٣: صورة(
لقطع الھودج الذى تجلس داخلة العازفتان في جمیع ا بناء على القطع السابقة حیث

 .نتوقع القطعھ ھنا تمثل عازفتین على ظھر جمل ،السابقھ محمول علي ظھر جمل
  : السمات الفنیة للتمثالین 

ال شك أن األكتشافات األثریة من سوریا التي تكشف عن العدید من المنحوتات 
لموسیقیین  ینتمون إلى عصور تاریخیة مختلفة واكتشفت فى مناطق مختلفة من 

، وقصر الحیر Meryaminماري، أوغاریت، كركمیش، الشھباء، (سوریا 
ریا لدیھا تاریخ عمیق الغربي،كل ھذا یشیر إلى أھمیة الفنون الموسیقیة ویؤكد أن سو

تم العثور على العدید من التماثیل من الطین تصور  .الجذور فى ھذا المجال
ویبدوأن المرأه  كانت تتمتع بمكانھ .١٠الموسیقیین فى سوریا منذ العصور القدیمة

توفر لھا درجة من الحریة واألحترام خاصة من أفراد الطبقة األرستقراطیة وھذا 
 .١١فى الطقوس الدینیة وحضور  المناسبات العامةشجعھا على اإلتخراط 

أن تصفیفة شعر العازفات كانت تصفیفة : نالحظ فى القطعتین موضوع الدراسة اوالً 
الشعر المموج المفصول من المنتصف، وھى تصفیفة الشعر التى ظھرت فى نھایات 

وانتشرت خالل العصر الھلّنستى حیث تبنتھا الملكات ١٢ العصر الكالسیكى
طلمیات فى معظم تماثیلھن إبتداء من الملكة ارسیتوى الثانیة، وقد تنوعت طرق الب

خصالت شعر عریضة ) ٢:صورة(تنفیذ ھذه التصفیفھ، فنراھا مثال فى التمثال الثاني
متماثلھ من الجانبین و یعلوھا إكلیل من أفرع النباتات ثم غطاء الرأس المنسدل إلى 

ن الطبیعیة، بینما نفذت تصفیفة الشعر فى التمثال الخلف وھذا یعطى إنطباعا بالبعد ع
                                                             

-y1952:تحت رقم  ، Princeton University Art Museum محفوظ  بمتحف الفن بجامعة برینستون٧
  من سوریا 53

h. 19.2 cm., w. 13.0 cm., d. 3.6 cm 
8Women sitting on camels, Hellenistic statues in terracotta, fro 
http://www.gettyimages.com/detail/photo/women-sitting-on-camels-hellenistic-statues-
high-res-stock-photography/479647545.ort   
9 http://www.yumuseum.org/collections/item/19363 
10http://www.unesco.org/culture/museum-for-dialogue/item/en/104/clay-statue-of-two-
feminine-musicians- tanajer#sthash.OBFy83J5.dpu.  
11Hannick1980:368;for more see McKinnon.J.W,2001: “ Tympanun”in the New Grove 
Dictionaryo: f Music and Musicans,vol.19,2nd .Ed.Stanley Sadie and John Tyrrell .London , 
Macmillan. 803–804 
12Kyrieleis.H,1975,Bildnisse der Ptoloemaer,Berlin, 90.  
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األول وھي نفس التصفیفة ذات الفرق من المنتصف لكن الفنان كان أمیل الى تصویر 
 ً الشعر بتموجات أقرب الى الشكل الطبیعى وھى التصفیفة التى كانت أكثر شیوعا

  ) .م.ق264-222 (١٣فترة حكم الملكة برنیكى الثانیة
   ً العازفات فى كال التمثالین األول والثانى خیتون بأكمام قصیرة، ارتدت : ثانیا

واضح فى الثمتال الثانى تصویر الثنایا المتعددة للخیتون خاصة عتد جلوسھما وتتمیز 
بالفتحة المتسعة عند الرقبة التى كانت بشكل  دائري ، بینما كانت فى الثمثال األول 

ي تصفیفة الشعر وشكل الرداء من واضح ان التمثال الثانى اقرب ف). v(بشكل 
تماثیل التراكوتا للسیدات الضاربات علي الدف والالتى كن یرتدین مالبس مشابھھ 

علي صدر كلتا العازفتین في التمثال ١٤یؤكد ھذاوجود ما یشبة  العقدة اإلیزیسة
 ول، وكانت مثل ھذه التماثیل تؤرخ بحوالى القرن الثانى الى األ)٢:صورة (الثانى

   .م .ق
حول الرقبة )v(بینما أرتدت العازفتان في التمثال األول الخیتون ذا الفتحة بشكل 

یدون العقدة اإلیزیسیة ، كما أن تصفیفة شعرھما كانت أكثر واقعیة من تصفیفة شعر 
السیدتین في التمثال الثاتى ھذا یشیر الى أن التمثال األول أنتج فى فتره متأخره عن 
التمثال الثانى ، كما انھ یفسر لنا أن الفرقة الموسیقیة من السیدتین ضاربتى الدف فى 

ً حیث عثر علي عدید من القطع المشابھة لھ، لھم  التمثال الثانى وھى األكثر شیوعا
 .الفرقة المصورة فى التمثال األولوظیفة تختلف عن وظیفة 

  :الدراسة التحلیلیة 
من ھما ھاتان السیدتان ؟ ھل : مثل ھذه التماثیل من التراكوتا تثیر عدة أسئلة وھى 

َلتى الدف والناى ھما إلھتان أم كاھنتین أم عازفتین مع تاد تصویرھم ؟ولماذا تحمالن ا
ُخري ؟ والسؤال األھم والذى قد تكون  بشكل خاص ولم تحمالن اَالالت موسیقیة أ

ما سر إمتطاء السیدتان الجمل ؟ وھل من المعتاد تصویر : إجابتھ ھى الحاسمة 
عن تلك األجابھ ... العازفات وھن یمتطین حیوانات ناقلھ أو تساعد علي التنقل؟  

األسئلة كلھا قد ترفع اللثام عن ماھیة اصحاب التماثیل والغرض منھا ، كما تكشف 
  . عن التأثیر والتأثر في فن صناعة الطین المحروق في سوریا ومصر 

تعد الموسیقى أحد الجوانب الحضاریة الھامة وھى مؤشر علي مدى التمدن ورقي 
الشعوب،تشیر العدید من المصادر من منطقتي الشرق األوسط القدیم والبحر المتوسط 
أن الموسیقي كانت تقدم وتمارس كنوع من العبادة في المعابد وكانت تصاحب 

قوس الدینیة التي كانت تمارس في المواكب الدینیة وتعد الرقصات المقدسة من الط
  .المقام األول 

                                                             
 ،رسالة البطلمى العصر فى مصر فى الفن فى المرأه تصویر: ١٩٩٢. ایمان العزیز عبد١٣

 .١٥٢- ١٤٩ طنطا، جامعة– األداب كلیة ، منشورة غیر دكتوراة
14Weber.,1914: “ Die Ӓgyptisch- griechischenTerrakooten”, KὂniglicheMuseenzu Berlin 
,Berlin,24,241. 
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وفى ھذه التماثیل من التراكوتا صورت فرق موسیقیة تتكون من عازفتین، فى 
َلة الناى المزدوج  ) Aulos(التمثال األول سیدتین إحداھما الى الیمین تعزف علي ا

ذات شكل خاص وھى ) Drum(واألخري إلى الیسار تضرب بیدھا علي طبلة 
، فى التمثال ١٦ولیست الدائریة١٥)Kettle drum(لة األسطوانیة النقاریة الطب

  .األخر فرقة تتألف من ضاربتین على دف
َلھ موسیقیة ھو م ىلعل تصویر سیدات كعازفات عل ى ن المظاھر الشائعة والمألوفھ فا

ً من تصویر  الفن،بل إن تصویر السیدات كعازفات على اآلالت الموسیقیة أكثر شیوعا
ً عن أن القرع علي الطبول الخشبیة المستدیرة ،كما في القطعھ ١٧الالرج ،فضال

ً ) قبرص(الثانیة،في بعض األماكن مثل   .١٨وجھ التحدید ىعلي النساء عل كانت حكرا
َخر إذ إستخدمت فكما إرتبطت الموسیقى بطقوس العبادة   ى، كان لھا دور ا

النساء الضرب  اإلحتفاالت الدنیویة، فالعدید من الكتابات األدبیة تشیر إلى ممارسة
الطبول الخشبیة فى عدد من المناسبات المبھجة والسعیدة التى تثیر الرقص  ىعل

 ١٩عثر فى أنحاء متفرقة من شرق البحر المتوسط، وبالد الرافدین وقبرص. والغناء

بات الدف من السیدات الكاسیات وھذه التماثیل على عدد من تماثیل التراكوتا لضار
                                                             

 المعركھ، واثناءأ السیر في التعب صابھمأ ما ذاإ الجنود إلستثارة یستخدم الطبلة من النوع ھذا١٥
 : انظر العرب عن وربیوناأل خذھاأ وقد

Brande.William Thomas ,1788-1866:”ADictionary of Science”, Literature& Art: 
Comprising the History ,Drum. Kettle drum 
16Sachs,Curt,1940:The History of Musical Instruments,NewYork:W.W.Norton, 108-109; 
Braun. J, 2002: Music in Ancient Israel/Palestine ,Archeological, written and Comperative  
Source, Grand Rapids: William B.Eerdamans.(Grand Rapids and Cambridge),125-26; 
Meyers, Carol. 1993; Marshall .Kimberly,1993: “The Drum Dance Song Ensemble: 
Women’s Performance in Biblical/Israel.” In Rediscovering the Muses: Women’s Musical 
Traditions. Ed. Kimberly Marshall. “Boston: Northeastern University Press”,54, 16-17. 

إن اللفظ المشتق . مربعة الشكل) الطبلة (و من ناحیة أخرى، یمكن أن تكون ھذه اآللة الموسیقیة 
tof ھو أصلھا، ظھر أوال في الكتابات ) تسمیة األشیاء بصوتھا(، ربما یكون المحاكاة الصوتیة

شتقاقھ من أصل موزع على اإلجاراتیة القرن الرابع عشر قبل المیالد، و نظرا ال/ األوغاریتیة 
و ھكذا، ففي الكتابھ . نطاق واسع، فیجد ألفاظ قریبة منھ في جمیع لغات الشرق األوسط تقریبا

؛ و في tuppa؛ و في اآلرمانیة tuppu و في اآلشوریة؛ adappaأو   dupالسومریة، نجد أسماء
یوجد المزید من المعلومات حول ھذه . duff، و في العربیة tpu، و في المصریة dadpuاألكادیة 

المكتوبة بعد الكتاب المقدس حیث قیل بتشكیل  Mishnahاآللة الموسیقیة في نصوص مشناه 
  :من جلد الكبش انظر  tofل  الغطاء االھتزازي

Braun.Joachim, 2001: “Biblical Instruments,” in The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, 2nd ed., ed. Stanley Sadie and John Tyrrell (London: Macmillan, 3: 530-31.  
17Redmond.L.,2004:Percussion instruments of ancient Greec,70 
18,Averett.E.W.,2004:Drumming for the Divine A Female Tympanon Player from Cyprus, 
MVSE. Annual of The Museum of Art and Archaeology ,University of Missouri. 
19Averett.E.W.,2004:8,fig.7. 



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

٤٧٧ 
 

وتصویر  . تصور مجموعھ من الفنانات المكلفات بالعزف من قبل الحاشیة الملكیة 
العازفات في تلك التماثیل غیر عاریات  فضال عن كون مالبسھن وتصفیفات 

نھن  أجعل عددا من الدارسین یعتقد فى  شعرھن بسیطھ تماما وخالیة من الزخارف
َلھات أو كاھناتعا وھذا ماتشیر الیھ مالبس العازفات . ٢٠زفات دنیویات ولسن  ا

المصورات فى تماثیل التراكوتا موضوع الدراسة، وھى النقطة التى یستوجب 
ً مناقشتھ عن ماھیة ھاتین العازفتین وكینونتھما وھذا یجیب علي التساؤل .ا الحقا

َلھات أو    .الكاھناتاألجتماعیة وعن كونھما  لیستا من اال
َال   لى حضارتى إصولھا أت الموسیقیة القدیمة التى ترجع یمكن تصنیف اال

َلة  : وادى النیل والرافدین إلى أربعة أنواع ھى  الوتریة مثل القیثارة، اَالت النفخ مثل ا
ً الن ً او مزدوجا واإلیقاعیة كالدف، والصوتیة التى تصدر   ،اى سواء كان منفردا

  .٢١ھا الناتج من التحریكالصوت عند تصادم أجزائ
خدمة تشیر الدراسات الخاصة بالموسیقى أن ھناك عالقة بین اآللة المست  

ى لتآي المناسبات التى أستخدمت فیھا لى التعرف علإونوع المناسبة وھذا یدفعنا 
لتین اللتین تحملھما السیدتان فى قطعتى التراكوتا من الناى المزدوج و الدف وھما اآل

  .سوریا 
ً ناى   ھو إما فردي أو مزدوج أستخدم فى  ٢٢فالمزمار ویطلق علیة أحیانا

العدید من  ى، وصور فةیالكتابات المصر ىالنیل منذ الدولة القدیمة وذكر فوادي 
األعمال الفنیة مع الموسیقیین، وكان یستخدم من قبل موظفى البالط الملكى وھذا 

د ارتبط باإللھة ایزیس وزوجھا وق.٢٣یشیر الى أنھ أستخدم فى المناسبات الرسمیة
، ولدى األغریق ٢٤اوزیریس وقد زینت المشاھد الموسیقیة الدینیة جدران معابدھم

صور على العدید من األعمال الفنیة وصور العدید من السیدات سواء الھة او كھنة 
ستخدم األغریق أیعزفون على الناى المزدوج ، وقد وبشر على أوانى فخاریة وھم 

 .٢٥لتھیئة قواتھم وتنظیم المسیرات Auolosعازفي ال 
                                                             

20Meyers, C. 1993:54; Braun, Joachim.2001: 126. 
 ٤٢٤- ٤٢٣.حضارة العراق ،الجزء الرابع بغداد –الموسیقى : ١٩٨٥رشید ، صبحى ،٢١
العربیة كلمة شبابة او القصابة ، وھو عبارة  ى، والناى كلمة فارسیة تقابلھا ف ھو من اآلت النفخ٢٢

عن قصبة جوفاء مفتوحة الطرفین ینفخ فیھا مباشرة على حافة فتحتھا القریبة لشفتى النافخ انظر ، 
  ١٩٨٥:٤٣١رشید 

الحلو ،سلیم :لى الناى انظر إتابات والمصادر التاریخیة لتشیر الك ىوقد استخدمت كلمة مزمار ف
 .١٩١الشرقیة ، بیروت ، دار مكتبة الحیاة ،  تاریخ الموسیقي: ١٩٧٤،

23Anderson ,1995: Music and dance in Pharaonic Egypt, Jack sasson(ed) Civilization of 
The ancient near East, USA,Hendruckson Puplishers,INC, ,2562,9. 
24Anderson 1995:2555                                                                                                                           
25Glaeson ,B.P,2008: ”Cavalry Trumpet and kettle drum Practice from the time of the Celts 
Romans to the Renaissance,Galpin Society Journal ,2. 
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شائعا في الشرق كان تقلیدا  الطبول وتصویر السیدات كقارعات علیھا 
، بدایة من أشكال النساء الالئى یمسكن بطبول خشبیة من بالد الرافدین خالل األدنى

بالد  و قد أنتشر ھذا النوع من تلك المنطقة وحتى٢٦األلفیة الثالثة وحتى األلفیة الثانیة
الشرق بحلول العصر الحدیدي، تزین صور قارعات الطبول الخشبیة منصة أحد 

راكوتا ، حیث ُعثر على تماثیل التی٢٧كنعّ المعابد التابعة للقرن العاشر بمنطقة ت
المواقع الساحلیة لبالد  ىمقابر بدایة من القرن التاسع فال ىلقارعات الطبول الخشبیة ف

نھایة العصر  ىو ف. ٢٨یكمونا، بلدة الخرایبالشرق مثل صور، ألزیب، تل ش
البرونزي، و بدایة العصور الحدیدیة، حازت الموسیقیات المحلیات على اإلعجاب 

رتبط تصویر قارعات الطبول ھذا وقد أ. ٢٩جمیع أرجاء الشرق األدنى ىحترام فواإل
دیني كانت تعزف فیھ كل من بالد الرافدین و فینیقیا و فلسطین بأداء طقس  ىف

الشعائر الخاصة بالمعبد على مجموعة متنوعة من اآلالت الموسیقیة؛  ىالموسیقیات ف
  . ٣٠تباط ما بالحیاة الجنسیة للسیداتفضال عن ذلك، كان للطبلة الخشبیة إر

جمیع  ىتماثیل قارعات الطبول الخشبیة ف وبحلول القرن الثامن قبل المیالد، أنتشرت
و عشتروت و كانت ترافق  أرجاء بالد الشرق؛ ُخصصت ھذه التماثیل لآللھات أشیره

ولقد اتفق العدید من العلماء و الباحثین أن قارعات الطبول . ٣١المقابر ىالموتى ف
                                                             

26Barrelet,M.-T, 1968:Figurines et reliefs en terrecuite de la Mésopotamie antique I: 
Potiers,termes de métier, procédés de fabrication et production (Paris,) 239–237و,XXXIII–
XXXIX; A. M. Bisi, “Les déesses au tympanon de la Mésopotamie à 
Carthage,”Assyriological Miscellanies 1 (1980), 57–78; Dothan. M, 1970: “The Musicians 
of Ashdod,”Archaeology 23 , 310–311; Vandenabeele. F,1985, “L’influence 
phéniciennesur la coroplastiechypriote,” in Phoenicia and Its Neighbours (Studia Phoenicia 
3, Leuven, 203–211; Vandenabeele.F 1968:“Quelques particularités de la 
civilisationd’Amathonteàl’époque du chypro-géométrique,”Bulletin de correspondance 
hellénique92,103–114. 

٢٧ Ti'innik  كم شمال غرب  ١٣أو تعنك ، ھي قریة فلسطینیة في الضفة الغربیة ، وتقع على بعد
بعد  Ta'anakh تم تسمیة المنطقة اإلسرائیلیة المجاورة. مدینة جنین في شمال الضفة الغربیة 

  .البلدة
Barron, J. B., ed. (1923). Palestine: Report and General Abstracts of the Census of 1922 
(PDF). Government of Palestine. 
28Meyers,“Drums and Damsels”;Hillers,D. R ,(1970):“The Goddess with the Tambourine: 
Reflections on an Object from Taanach,”Concordia Theological Monthly41,606–619; 
Karageorghis .V and Hermary.A,1987: La Nécropoled’Amathonte: Tombes 113–367 
III. i. The Terracottas (Etudes Chypriotes9, Nicosia) , 17–18; 
Dothan, 1970:“Musicians of Ashdod”; Meyers, C,1993:“The Drum-Dance-Song Ensemble: 
Women’s Performance in Biblical Israel,” in K. Marshall, ed., Rediscovering the Muses: 
Women’s Musical Traditions (Boston),49–67. 
29 Braun.J, 2002: Music in Ancient Israel/Palestine(Grand Rapids and Cambridge) p. 117. 
30Braun., 2002:30-31 
31Braun.,2002:118–125. 
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َلھات، تذكر الطبلة  الخشبیة بالشرق األدنى یمثلن كاھنات أو موسیقیات، ولیس ا
االَالت الموسیقیة المستخدمة خالل المناسبات الخشبیة لدى بعض العلماء ضمن 

السعیدة المبھجة مثل الترحیب بقدوم مولود جدید فى العائلة، أوتولي ملك للعرش او 
  .٣٢عودة جیش منتصر
مصر منذ عصر الدولة  ىالطبول الخشبیة المستدیرة أیضا فصورت قارعات 

ول الید قرع طب الحدیثة، ثم العصر المتأخر،  وكذلك مصر البطلمیة، حیث ظھر
نقوش بارزة تصور الشعائر، مناظر الصید، المآدب،  ىالخشبیة بواسطة النساء ف

من عصر الدولة الحدیثة، و ربما تحت تأثیر و. ٣٣فضال عن مناظر النصر العسكري
كانت و . ٣٤مصر باآللھة خاصة النساء ىرافدین، ارتبطت الطبول الخشبیة فبالد ال

اآللة الموسیقیة الخاصة باإللھ بس، ذلك اإللھ القزم  ىالطبلة الخشبیة المستدیرة ھ
 ىو الخصوبة، و كان حامي للنساء ف الذي كان یقي من الشرور، الذي ترأس المنزل

العصر المتأخر، كانت الطبول الخشبیة  ىفو. و كذلك األطفال حدیثي الوالدةالوالدة 
رفیقة اإللھ (            Bessetمن اآلالت الموسیقیة المالزمة لكل من حتحور و 

، تلك اإللھتین الالتي اشتھرتا بحمایتھما للنساء و األطفال إلى جانب مساعدتھما )بس
و في الصور الفنیة، غالبا یظھر بس ممسكا بطبلة خشبیة ، بینما . في اتقاء العقم

على الطبول الخشبیة ألجل اإللھ بس و  Bessetیقرع موسیقّي المعبد أو اإللھة 
في العصور البطلمیة و الرومانیة،  كثیرا ما كان ُیزخرف شكل اإللھ بس و . حتحور

 . ٣٥و قارعات الطبول الخشبیة منازل الوالدة
مماسبق یتضح لنا أن تصویر العازفات أمرا تقلیدى شاع وأنتشر فى الحضارات 
القدیمة على مر العصور ،سواء فى التراكوتا أو غیرھا من المنتجات الفنیة 

  .كن نحتاج ھنا الى تفسیر تصویرھن وھن یمتطین الجمل الحضاریة ول

                                                             
32Judg,1963:Zur Psyshologiewestlicher und ÖstlicherReligion.Rascher&Gie AG 
,Zὓrich,11:34, 1;Sam 18:6-7 
33Duchesne.M -Guillemin,1981:“Music in Ancient Mesopotamia and Egypt,” World 
Archaeology 12,290–295; see also L. Manniche,1991:Music and Musicians in Ancient 
Egypt (London),16–22; L. Manniche, 1975:Ancient Egyptian Musical Instruments (Munich 
and Berlin,),2–5; Teeter.E,1993: “Female Musicians in Pharaonic Egypt” in K. Marshall, 
ed., Rediscovering the Muses: Women’s Musical Traditions, (Boston),68–91. 
34Manniche,1991: 65–66, 118–119; Manniche,1975:4–5;Teeter,1993: 84–85. 

أكثر األمثلة شھرة ھو الموضوعات المصوره علي جدران المامیزي الملحق بمعبد حتحور ٣٥
  :بدندرة الذي یصور سیدة تضرب علي طبلة بیدھا انظر 

Manniche.L,1991: Music and Musician in ancient Egypt,London ,British Museum  press. 
66,fig. 38 
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من الدواب المستخدمة ٣٦نتجھ ھنا الى منطقة شبة الجزیرة العربیة حیث كانت الجمال
فقد . ٣٧األنشطة االقتصادیة القائمة بین قبائل شمال الجزیرة العربیة ىكوسیلة للنقل  ف

استوطنت المناطق النبطیة أحتلت وضعا ممیزا لدى جمیع القبائل العربیة  التي 
تلك المنطقة،  ىفو . صحراء سوریا ىفشبھ الجزیرة العربیة و ى، خاصة فالمجاورة

منحوتات، نقوش بارزة،  ىللجمال في أعمال مختلفة، إما ف تم إنتاج العدید من الصور
عدد من الرسومات الصخریة  ىف لقد ظھرت الجمال. رسومات صخریة أو تماثیل

ُستخدمت تلك الرسومات كمرجع وللتعریف بالحیاة البدویة . دیةالصفویة و الثمو ا
آنذاك؛ فھي تصور إما مھاجمة الجمال أو صیدھم، و تظھر أن عملیة صید الجمال 

  .٣٨كانت من األمور الھامة خصیصا خالل القرن األول المیالدي
 و،٣٩)الحجر(أحد النقوش النبطیة المستخرجة من مدائن صالح  ىلقد ُذكر الجمل ف

ُكتشف أحد ھذه النقوش البارزة . مدینة البتراء ىُنحت على نقوش بارزة نبطیة ف ا
یظھر النقش البارز تصویرا الثنین . ١٨٩٦عام  Musilبالقرب من الدیر، من قبل 

من الجمال في مواجھة بعضھما البعض، یقفان بالقرب من محراب أحد اآللھة 
، الذي یرتدي ثیابا طویلة و غطاء )لالجّما(ُیوجھ كل جمل من قبل راعیھ . األنباط

اآلونة األخیرة  ىولقد ُعثر على نقش بارز آخر ف ٤٠.للرأس على الطراز البدوى

                                                             
 الیونانیة kamelosالالتینیة، والتي تأتي من  camelus الكلمة اإلنجلیزیة للجمل تأتي من٣٦

)καμελος(. 
Black, Jeremy; George, Andrew; Postgate, Nicholas, eds., 2000, A Concise Dictionary of 
Akkadian, HarrassowitzVerlag, Wiesbaden, 89. 

 ، و الجمال ذات السنامین ، Camelusdromedariusوكانت الجمال ذات السنام الواحد ، ٣٧
Camelusbactrianus  ترجع اھمیة استخدامھا بوصفھا حیوانات الجر ، سنام الحیوان ، ظھرت في  ،

، على الرغم الجمل العربي ھو األكثر شیوعا في الشرق األدنى. الشرق األدنى منذ آالف السنین 
من أن كال النوعین كانت قید االستخدام من قبل البشر في المنطقة لفترة طویلة من الزمن، وكثیر 
من الدارسین المھتمین بمنطقة الشرق األوسط تؤكد ان استئناس الجمل فى المنطقة یرجع الى 

  .   م.حوالى القرن الثامن ق
EL-Khouri.L.S,2001:TheNabataen Terracotta Figurines, thesis submitted to the University 
of Mannheim for the degree of Doctor of Philosophy,59. 
38Macdonald.M.C.A ,1999: “ Camel hunting or Camel raiding”, Arabian Archaeology and 
Epigraphy I, D.T Copenhagen, Denmark, 25; Jobling, 1985:” Preliminary Report of the 
Sixth season of ,Aqaba,-ma′an Epigraphic and Archeological   survey”, ADAJ XXIX,213-
216 
39Ababneh, Muhammed S,1998: The Nabataean Inscriptions from Mada’in Saleh. 
Unpublished Master Thesis,Yarmouk University, Jordan,54.                                                                          
40Musil 1907:Arabia Petraea, vol.II, Edom ,HÖlder, wien 
,100;Lindner.M,Gunsam.E,Just.I,Schmid.A and Schreyer.E, New Exploration at the Deir-
Plateau(Petra) , 1984: ADAJ28, 163,10. 
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خالل المواسم السابقة لتنقیب السیق، عند مدخل مدینة البتراء، مصورا قافلة تتكون 
  .من ثالثة جمال یسیرون تلو بعضھم البعض، یوجھھم الجّمال

العصر الروماني، على العملة  حیث صور  ىبیة الشمالیة فتصویر الجمال العرتم 
كانت  ىالوقت الت ىف،٤١م . ق ٥٤و ٥٨الفترة بین عامي  ىي الحارث، فالملك النبط

  .٤٢فیھ مدینة البتراء مستوطنة لرعاة الجمال العربیة
أغراض  ىالعرب الجمال لیس فقط ف و لقد استخدم األنباط و مجموعة أخرى من

حتلت قدرا كبیرا من أیة، بل أیضا ألھداف عسكریة، حیث النقل و ألغراض تجار
ھذا و یمكن االستدالل على . الصحراء ىمراقبة تأمین تجارة القوافل ف ىاألھمیة ف

ھذه الحقیقة من خالل وجود أسلحة على تماثیل الجمال المصنوعة من التیراكوتا و 
كل من  ىلجمال جزءا من الجیش الروماني فاالعصر الروماني، أصبح فیلق  ىف

- ١١٧( ٤٣و ھادریان) م١١٧-٩٧(سوریا و مصر، خالل حكم األمبراطورین تراجان
 ).م ١٣٨

حملت الجمال بضائع ثمینة عبر الطرق التجاریة المؤدیة للبتراء و منھا  
قد یكون وجود . لسواحل البحر األبیض المتوسط، أو إلى شمال سوریا ثم تعود ثانیة

  . ٤٤األسلحة داللة أیضا على التحكم في تجارة القوافل من قبل مربي اإلبل
ا لنعرف العالقة بین الجمال والموسیقیات البد أن ندرك أن الموسیقى كانت لھا أھمیتھ

 ىالمناسبات الدینیة والجنائزیة وفالعدید من  ىلدى العرب واألنباط وأستخدمت ف
حتفاالت بأعیاد م القرابین واألضاحى وخالل اإلأحتفاالت االعیاد والمواسم وعند تقدی

  .٤٥األحتفال بمراسم الزواج وخالل الحرب وأحتفاالت النصر ىالبالط الملكى وف
ً من األ ٤٦ذكر سترابو حتفاالت النبطیة التى كانوا یقیمون فیھا مآدب جماعیة نوعا

ولیمة  لكل) قیان (لحوالى ثالثین شخصا وكان یحي ھذه المأدب فتاتان مغنیتان 
ً ١٣تتكون من  اكن التى كانت تقام فیھا مثل ألما، أظھرت الحفریات أالثریة ٤٧شخصا

                                                             
41GrueberH. A,1910: Coins of the Roman Republic in the British Museum. The British 
Museum, London.no. 589-590 
42Bulliet .Richard W. 1977: The Camel and the Wheel. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts,London. 93. 
43Bulliet1977:107 
44Bulliet 1977: 110 

 ١٥-٧مھدى ، الموسیقى عند العرب االنباط،.ایاد ، عبد العزیز .البصري ٤٥
46Strabo, Geography,XVI,4. 
47Braun,2002:211. 
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وغیرھا ٤٨ھذه المأدب وھى عادة تكون ملحقھ بالمعابد كماھو الحال فى خربة التنور
  . ٤٩من المعابد النبطیة

من جمیع ما سبق نجد انفسنا أمام تماثیل من التراكوتا من إنتاج األنباط ولعل   
تمثاالن من سوریا و تمثال من األسكندریة  بنفس الطراز لیس بأمر غریب  وجود 

حیث كانت مرافئ المتوسط السوریة، تؤمن االتصاالت مع العالم اإلغریقي 
والروماني، تتكامل مع الواحات التي تنظم فیھا تجارة القوافل باتجاه بالد ما بین 

مر ھذا الدور بقوة وازدھار خالل النھرین وشبھ الجزیرة العربیة، وقد أدت مدینة تد
العصر الیوناني والروماني، مما جعلھا تحظى بمكانة كبیرة على طریق الحریر 

: ، وقد أجاد التدمریون تقدیم وسائط النقل الضروریة للتجار مثل٥٠الجنوبي الشھیر
. الحمایة العسكریة حتى ما وراء الحدود اإلمبراطوریة الرومانیة –األدالء  –الجمال 

المنطقة، وھذا  ىرة وجیدة مع قبائل البدو الرحل فكانت تدمر تحتفظ بعالقات مستمو
ما جعل تدمر ملتقى التّجار ومركز توزیع وشحن البضائع إلى شتى أرجاء العالم 
ً على تطور المعامالت التجاریة، وسك النقود ووضع القوانین  القدیم، مما ساعد أیضا

 ٥١المالیة والجمركیة الناظمة لذلك
المصریة من التراكوتا  المستخرجة من مصر األكثر  –كانت تماثیل الجمال الیونانیة 

ھذا و یمكن تمییز ھذه التماثیل عن التماثیل . ٥٢تماثال و تشابھا لتلك التماثیل النبطیة
                                                             

 متوسطة ھضبة على واللعبان الحسا وادي بین الطفیلھ سمھاأ محافظة من الشمالیة الجھة في تقع٤٨
 . المیت البحر على تشرف رتفاعاإل

49Glueck.N,1965:The story of the Nabateans.Farrar, Straus and Giroux (eds),,Deities and 
Dolphins , New York,N., (1970).the other side of Jordan, London : Cambridge 
Massachusetts, 190. 

طریق الحریر ھو أقدم طریق تجاري في العالم كانت عامال مھما في تطور الحضارات القدیمة ٥٠
 الصین خالل عھد اسرة ھان عندما بدأت بوصفھا الطریق الشحن اللحریر باعتبارھا التجارةفي 

یشكل الطریق شبكة معقدة التاریخیة التي .الدولیة مع الھند وبالد فارس والجزیرة العربیة وأوروبا
ألوروبیة تسمح بربط طرق التجارة عبر العالم القدیم بعد فترات من التنمیة مع البلدان المتوسطیة وا

لعبت البتراء وغیرھا من المدن دورا .التي تربط شبھ الجزیرة العربیة ومصر مع بقیة أفریقیا
كجسر یربط بین المدن القدیمة لطریق الحریر حیث درب البخور والشركات التابعة برا من طریق 

طوریة التوابل اجتمع مرة واحدة حتى تم ایقافھا تخدم كطریق الشحن للحریر في عھد االمبرا
  :العثمانیة انظر 

سوریة ولبنان ، من  -لواء اسكندرون  -كتاب الحریر في سوریة : ١٩٩٦منصورا،. ریم.ألطرش
 .منشورات وزارة الثقافة السوریة  ،وھو باللغتین العربیة و الفرنسیة

: ،ترجمة )الرومانیة –الھیلینستیة (صور الكالسیكیة سوریة في الع: 2009موریس، .سارتر ٥١
 .دمشق -محمد الدنیا، إصدار وزارة الثقافة 

فیما یتعلق بالطرق المماثلة في تصویر الجمال المصریة الیونانیة و الجمال النبطیة، یمكن تذكر ٥٢
ُستخدمت خالل احتفال  حقیقة استیراد الجمال العربیة من شبھ الجزیرة العربیة إلى مصر، و التي ا

 ٢٧٨-٢٧٩في اإلسكندریة في الفترة من ) م.ق ٢٤٦-٢٥٨(النصر الخاص ببطلیموس فالدیفوس 
  :انظر .  م.ق
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النبطیة من حیث الشكل العام  وتصویرھا البسیط، و خاصة عدم الدقة في تصویر 
تتمیز التماثیل المصریة بشكلھا المبسط، لكنھا كانت تتسم . أجزاء التمثال و أحجامھ

بمرونة أكثر في الخط المحیطي الخارجي للتمثال نفسھ، مع بروز العنق للخارج؛ 
باإلضافة إلى ذلك، ُتصور األغطیة المزركشة أو العناصر الزخرفیة للجمل بشكل 

  .٥٣طفیف
من  أحد مقابر البتراءیؤكد أھمیة الموسیقى لدى األنباط تمثال عثر علیة فى   

ً، حیث تصور ) ب٦أ،٦:صورة (الفخار ً موسیقیا مصنوع بتقنیة القولبة یعكس مشھدا
فرقة موسیقیة تتألف من رجل وأمراتین، حیث یجلس الرجل فى المنتصف بین 
َلة الناى المزدوج التى ینفخ فیھا، وھو یحرك جمیع أصابعھ  السیدتین ویعزف علي ا

ما السیدتان فاألولي علي الیمین تحمل قیثارة أو جنك بیدھا علیھا للتحكم بالصوت، أ
الیسري واألخري علي الیسار فتعزف علي قیثارة بشكل أخر أصغر حجمامن تلك مع 

  .السیده علي الیمین 
الیمین والیسار  الممتلئ الى حد ما یتشابة مع  ىمالمح وجھ السیدتین عل  

الثوب ذى الكم القصیر ، فى بساطة ة من متحف دمشق ، كما تتشابة القطعھ الثانی
وفى شكل  العباءة التى تلف الجسم  وتغطى الرأس حیث تعلو األكلیل النباتى 
الموضوع فوق الشعر وفى ھذه القطعھ ایضا حرص الفنان أن  یصور ثنایا العباءة 
بنفس شكلھا فى القطعتین من متحف دمشق، ھذا یشیر الى أن القطعتان من متحف 

فرقھ موسیقیة تتألف من سیدتبن ،لعل تصویر العازفتین  جالستان دمشق تصوران 
داخل ھودج یشیر بشكل أوضح الى أھمیتھما وكونھما مرافقتین للتجار فى رحالتھم 

وال أدل على مكانتھم فى مقارنة تصویر العازفنین سواء فى القطعھ . التجاریة 
من التراكوتا من سوریا   األولى أو الثانیة وكونھما جالستان داخل الھودج بتمثال

ومؤرخ بالقرن األول المیالدى یصور )  ٧: صورة (محفوظ بمتحف اللوفر بباریس
ً بمالبسھما ذات الرباط حول الخصر وما تتزینان  كاھنتین جالستین داخل ھودج ایضا
بھ من قالئد حول الرقبة وتصفیفة شعرھما المفصولة من المنتصف والتى تشبة 

ان ایضا فى القطع الثالت،وترفع الكاھنتان ایدیھما للخارج تصفیفة شعر العازفت
وكأنھما تتضرعان بالثناء والحمد ، وفى ھذا ربما اشارة الى ان القوافل التجاریة  

  .النبطیة كانت تصطحب معھا كل ما یعزز الرحلة التجاریة من عازفین أو كھنھ

                                                                                                                                                           
Al-Nasiri.A,Al-Taib, 1990:“Some caravan cities in Saudi Arabia “ in F.Zayadine(ed),Petra 
and the Caravan Cities:15-26 (the Arabic section )Department of Antiquities ,Amman 
Jordan, 409( 
53Parlasca.Ingemarie,1986:”Die Nabatӓischen Kamelterrakotten Antiqurische Aspekte und 
KulturegeschichtLicheBedeutung”in Linder,Petra,NeueAusgrabuhagen und 
Entdeckungen:200-213, DelpVerlag .Mὓnchen und Bad Windsheim, Schmidt.V, 1911: De 
Graesk-Aegyptiske Terrakotter, I, Ny Carlsberg Glyptothek.Ander.Fred.Host& sons 
forlag,Copenhagen,170. 
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كافة  وطبیعي فى مجتمع كان یسمح للمرأه بالمشاركة والتصویر فى  
المناسبات ان تكون الفرق الموسیقیة من السیدات ھى التى تزف العروس أو التى 
تعلن عن إنتصار ما أو قدوم ملك أو وجود مولود جدید،وال غرابة ان ھذه الفرق 

  .ل كوسیلة ھامة للتنقل أو الترحالتمتطى الجمل فى بیئة أعتمدت على أستخدام الجم
بالقطعھ (الموسیقیة للسیدتین المصورة داخل الھودج  مما یعزز مكانة الفرقة   

األولى محفوظھ ( ،العثور على تماثیل من التراكوتا من شمال سوریا)١:رقم 
     ٥٤،والثانیة محفوظةبمتحف اللوفر)) ٨: صورة )(بالمتحف القومي بدمشق 

ن ،ومؤرخة إلى القرن األول المیالدى تصور فرقة موسیقیة من عازفتی)  ٩:صورة (
تصوران واقفتین فوق قاعدة مرتفعھ األولى على الیسار تعزف على المزمار 
المزدوج  واألخري على  الیمین تضرب بیدیھا على الطبلة األسطوانیة،العازفتان 
 ً ترتدیان ثیابا بسیطھ لكنھا  طویلة وأكمام قصیرة  صورھا الفنان بثنایا كثیرة، وایضا

وب برباط یحیط باألرداف ویعقد من األمام ، كما بفتحة كبیرة حول الرقبة ، یربط الث
أن إنحناء القدم الیمنى نحو األمام لكال العازفتین تشیر الى أنھما تقومان بحركھ 
ً،  العازفتان فى تمثال التراكوتا ھنا  تشبھ مالبسھما مالبس العازفین  راقصھ معا

الى حد التطابق ، وھما یتشابھان ٥٥األنباط من حیث كونھا طویلة وواسعھ ومحتشمھ
فى تصفیفة الشعر والثوب فى نصفھ العلوى  واألالت الموسیقیة  التى تحملھا 

مما یشیر الى مكانھ خاصة لھذه الفرقة الموسیقیة بالمجتمع  ١:العازفتان فى القطعھ 
جعلت صناع التراكوتا ینتجوا لھا بشكل خاص تماثیل متنوعھ من  التراكوتا، ومن 

تراكوتا كانت ذات شعبیة كبیرة بین كافة الطبقات، وھذا یوضح المعروف أن تماثیل ال
أن ھذه الفرقھ كانت جاھزة للطلب لخدمة أغراض مختلفة وأنھا فرقھ خاصھ بإحیاء 
انواع مختلفھ من المناسبات ، أعتقد األنسب ان نقول مناسبات خاصة باألعالن عن 

انحاء على التجول فى  شئ ما ، ویأتى جلوس الفرقة على ظھر جمل أن ھذا یساعدھم
، ولكن فى رأى ان جلوسھم داخل ھودج یشیر الى ترحلھم المدینة او المكان لإلعالن

 .خارج البالد أى انھم مرافقین للتجار أو للجیش
ھنا نشیر الى أن االنباط أستخدموا انواع مختلفة من األالت الموسیقیة  

، حقیقة أن الدفوف ٥٦والدفوفوذكرت الكتابات التاریخیة إستخدامھم للمزامیر 
والمزامیر  وھى األالت التى حملتھا ھذة الفرق الموسیقیة أستخدمت كأالَت موسیقیة  

ً عن أن فارمر  كتب نقًال عن كتاب األغانى ٥٧خالل إعالن األحتفال بالزواج ، فضال

                                                             
 CA6819:محفوظة بمتحف اللوفر تحت رقم٥٤
 ١٦، االنباط العرب عند الموسیقي:  مھدى. العزیز عبد ، ایاد. المصري٥٥
 ١٦، االنباط العرب عند الموسیقي:  مھدى. العزیز عبد ، ایاد. المصري٥٦
 عمان. واالقتصادیة االجتماعیة االحوال فى ،دراسة االنباط مملكة:٢٠٠٢ ، ،خالد الحموري٥٧

 ٤٠،) ١( والتشر للتألیف االنباط بیت مشروع(
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َلتى السیر للحرب لدى القبائل العربیة  دو ، ویب٥٨لألصفھانى ان المزمار والدف كانتا ا
أن األنباط كان لدیھم نفس العادة سواء كان ذلك قبل الحرب أو بعد اإلنتصار 

اذن نجد العالقة بین العازفتان وكونھما داخل محفة یحملھا جمل .وإستقبال الجیوش
  .ھو ان مھمتما ھى إعالن تسییرالحرب

لنوع خاص من ) ١:القطعة رقم(ولعل إستخدام العازفة على الیمین فى   
ولیس الدف الدائري الذى ) kettledrum(ةالطبلة األسطوانیة النقاری ل وھوالطبو

حملتھ العازفتان فى القطعة الثانیة یؤكد على فكرة كونھما فرقة استخدمت لألعالن 
عن تسییر الحرب أو تحفیز الجنود اثتاء المعركھ، ھو أن ھذا النوع من الطبول 

ً حیث كان یستخدم زوج من العصى القصیرة للضرب بھما  أستخدم بشكل أكثر تطورا
ً من إستخدام الیدین، وذلك فى  فترات الحقة لدى الرومان  علي الطبلة بدال

  .٥٩اثناءاإلعالن عن الحرب
وقد أستخدمت العدید من الحضارات السابقة مثل الحضارة المصریة واالتروسكیین 

سیلة والكلتیین واألشوریین والجرمان األبواق والطبول في اعالنھم للحرب كو
لألتصال وللتحفیز فعلي سبیل المثال من مصر نشاھد لوحة من النحت البارز من 

  .٦٠معبد ابو سمبل تصور عازفا للبوق یرافق الجیش فى معركة قادش
  :تأریخ القطعتین من سوریا

ً  یمكننا تأریخ التمثال الثانى الى الفتره من    من السمات الفنیة التى ذكرت انفا
قبل المیالد  إلى األول المیالدى ، وھذا یتناسب مع تأریخ القطع نھایة القرن الثاني 

المماثلة من سوریا وفلسطین و األسكندریة والمؤرخین  إلى القرن األول المیالدى ، 
یدعم ھذا التاریخ المبكر للتمثال الثانى طریقة صیاغة شكل الجمل، حیث نالحظ 

یة ،یبدو تصویرھا أكثر بساطھ تصویر الرقبة ممتده ومالمح وجھ بسیطة بأعین دائر
وبالمقارنھ بتصویر الجمل الذى تمطیة الفرقة ١:من تصویر الجمل في التمثال رقم 

التى تحمل االمزمار المزدوج  والطبلة النقاریة ،حیث تظھر العنق الطویلة المزخرفھ 
یمتد الفم للخارج  وحدد بخط منفرد، . بمجموعھ من الخطوط لتبرز عظام الرقبة

  .بارزه ، أما عن األعین، فتظھر  بشكل لوزي  جاحظ وبداخلھا البؤبؤ بارز واذن 
ھكذا نجد ان القطعتین من سوریا تنتمیان لفترتین مختلفتین یمكننا ان نؤرخ   

وفقا لتصویر السیدتین والدفوف وشكل الجمل الى نھایة ) ٢:تمثال رقم (القطعة الثانیة
المیالدي، بینما نؤرخ  القطعة األولي  م.وحتى القرن األول قم .ق القرن الثانى

                                                             
 مصر مكتبة ،القاھرة،دار نصار حسین ،ترجمة العربیة الموسیقى تاریخ: ١٩٥٧فارمر،ھنري٥٨

،٢٦ 
59GLEASON ,B. P,(Apr., 2008):Cavalry Trumpet and Kettledrum Practice from the Time 
of the Celts and Romans to the Renaissance,The Galpin Society Journal,Vol. 61 pp. 231-
239, 251 
60Anderson ,1995: Music and dance in Pharaonic Egypt, Jack sasson(ed) Civilizationof The 
ancient near East, USA,HendrucksonPuplishers,INC, 2560,5. 
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ّنستى حوالى نھایة القرن األول المیالدى إ) ١:رقم التمثال ( لى نھایة العصر الھل
  . وبدایة العصر الرومانى حوالى الربع األول من القرن األول المیالدى
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 قائمة األشكال والصور
 

 
  
  
  
 

القومى التراكوتا محفوظ بمتحف دمشقتمثال من  صورة رقم  
)١ (  

 ضاربتان على دف تجلسان داخل ھودج
 محفوظ بمتحف دمشق القومى 

صورة رقم 
)٢ (  

ضاربتان على دف ، تجلسان داخل ھودج موضوع على ظھر جمل ، 
. من سوریا  

Princeton University Art Museum 

صورة رقم 
)٣ (  

، داخل ھودج موضوع على ظھر جمل سانضاربتان على دف ، تجل
. من األسكندریة  

http://www.gettyimages.com/detail/photo/women-sitting-on-
camels-hellenistic-statues-high-res-stock-
photography/479647545 

صورة رقم 
)٤ (  

على ظھر جمل، ضاربتان على دف ، تجلسان داخل ھودج موضوع 
.من فلسطین  

Yshiva museum University 

صورة رقم 
)٥ (  

 تمثال من التراكوتا لفرقة موسیقیة نبطیة  تتألف من رجل وأمراتین
 المصري ایاد ، عبد العزیز مھدي ، الموسیقى عند العرب واالنباط

صورة رقم 
)٦ (  

تمثال من التراكوتا من سوریا  محفوظ بمتحف اللوفر بباریس ، 
فوق سنام جمل،  ومؤرخ إلى لكاھنتان تجلسان داخل ھودج موضوع 

 القرن األول المیالدى

صورة رقم 
)٧ (  

تمثال من التراكوتا من شمال سوریا ، مؤرخ الى القرن األول المیالدى، 
.یصور فرقة موسیقیة من عازفتان  

صورة رقم 
)٨ (  

سیدتان تعزف احداھما على المزمار المزدوج واألخري تضرب على 
الثانى الى الثالث المیالدى طبلة نقاریة، مؤرخ الى القرن  

محفوظة بمتحف اللوفر تحت رقم   : CA6819    

صورة رقم 
)٩(  
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