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 شكر وعرفانال
  

الشكر هلل الذم اعانني عمى إتماـ ىذه الدراسة متمنيان اف تككف قد استكفت كافة متطمبات البتث كساىمت 
في طرح مكضكع ميـ في تقؿ اآلثار، بالرغـ مف الصعكبات كالمعكقات الى كاجيتني خبلؿ إنجاز ىذه 

. الرسالة
 

اتقدـ اكالن بالتقدير كالشكر الجزيؿ الى الدكتكر مركاف ابك خمؼ ألشرافو كمتابعتو ألخراجيا  بالشكؿ التي 
كأتقدـ  . كما اتكجة بالشكر الى األستاذ عمر الدغرة عمى مساعدتو  في المراجعة المغكية. جاءت عميو

جامعة القدس ممثبلن / بشكرم إلى طاقـ  كأعضاء الييئو التدريسية في المعيد العالي لآلثار اإلسبلمية 
كالعرفاف الى كؿ مف ساىـ في إتماـ  كال يسعني ايضان إال اف أقدـ الشكر.  إبراىيـ أبك إعمربمديره الدكتكر 

. كال يفكتني اف أشكر جامعة القدس متمثمو بعمادة الدراسات العميا. الرسالة بشكؿ مباشر اك غير مباشر
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ADAJ 
 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan 
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Biblical Archaeology 
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الممخص  
 

 ) في فمسطيف، كالمتمثمو في الفترة األمكية المبكرةتبتث الرسالة في األسرجة الفخارية في الفترة اإلسبلمية 
.  (ـ1200- 900) كالفترة الفاطمية  (ـ900- 750)كالفترة العباسية  (ـ640-750

 
كما أف .   عدـ كجكد دراسات أكاديمية في المكتبات الفمسطينية: جاء اختيار ىذا العنكاف لعدة عكامؿ منيا

لممكضكع، كسطتية ما نشر منيا قد افرز عدـ كضكح كاختبلؼ في تأريخ  قمة المصادر التي تطرقت
كقد ىدفت الدراسة الى . زنطية كبداية الفترة اإلسبلميةمالكثير مف األنماط كخاصة المتعمقة بأكاخر الفترة الب

 كتكضيح ما يرتبط بيذا المكضكع مف المبكرةتصنيؼ ككصؼ أنماط األسرجة الفخارية في الفترة األسبلمية 
تيث تتضير الصمصاؿ كاستخدامات األسرجة كأنماط السرج الشائعة ما قبؿ الفترة اإلسبلمية األكلى 

.  كأخيران التقنيات المستخدمة في تصنيع األسرجة
تمثمت الطريقة األكلى .  لقد أتبع في ىذه الدارسة أسمكب عممي كصفي، بأتباع طريقتيف، النظرية كالميدانيو

في مراجعة المصادر المنشكرة عف المكضكع، مف كتب كمقاالت كدراسات، ك الطريقة الثانية بزيارات 
ميدانية ألماكف تصنيع الفخار التقميدم كتسجيؿ المعمكمات الخاصة بعممية تتضير الصمصاؿ كخطكات 

.  التصنيع
تصنيؼ ككصؼ أنماط األسرجة األسبلمية، كالتي ليا طابع خاص : تكصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا

كمميز مختمؼ عف الفترات السابقة، كىي متماثمة بشكؿ عاـ في جميع المكاقع األثرية المستخدمة في 
كقد استعمؿ الصمصاؿ في تصنيع األسرجة بعد خطكات متددة في تتضيره كىي متشابية . البتث

كما تبيف أف األسرجة األسبلمية قد استخدمت . بالجكىر مف بداية تصنيع الفخار كتتى الكقت التاضر
 كأعطيات في القبكر، كقد عكسمف قبؿ بشكؿ اساسي في األنارة ، بينما لـ تكجد دالئؿ عمى استخداميا 

كقد كاف .  اسمكب الزخرفة كالكتابة المعتقدات اإلسبلمية في عدـ استخداـ الصكر األدمية في الزخرفة
كاضتاه بأف األسرجة الفمسطينية قد عكست مف خبلؿ الشكؿ كالزخارؼ تأثرىا بثقافة القكل التي سيطرت 

كأظيرت الدراسة استخداـ تقنيات مختمفة في تصنيع األسرجة، . عمى فمسطيف خبلؿ العصكر المختمفة
. اىميا القكالب كمف ثـ الدكالب كنادران ما استخدمت الطريقة اليدكية في التصنيع

 
مف التكصيات التي تكصؿ ليا الباتث ضركرة قياـ المؤسسات المختصة في تقؿ اآلثار عمى تشجيع 
الطمبة كالباتثيف إلجراء دراسات كابتاث في تقؿ األثار كالتنقيبات بشكؿ عاـ كالفخار كاألسرجة بشكؿ 



  و 

خاص، كاف تككف الدراسات  مبنيون عمى طبقات مؤرخة بشكؿ كاضح، كخاصة بأف اغمب المصادر 
المكتكبة ال تتناكؿ المكضكع بشكؿ عممي كجدم، كما ينبغي اعادة تقييـ الدراسات السابقة عمى اسس 

.  عممية
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The Early Islamic Pottery Lamps in Palestine 

 

Prepared by: Na’il Jalal Diab Biss 
 

Supervisor: D. Marwan Abu Khalaf 
 

Abstract: 
 

The study presents Pottery lamps at early Islamic period in Palestine, which was 

specifically composed of the Umayyad period (640-750AD), the Abbasid period 

(750-900AD) and the Fatimid period (900-1200AD).   
 
The subject has been selected for several reasons: there is no academic study in 

the Palestinian libraries talking about this subject. The lack of studies at this 

subject and the roughly ones published cause unclear and undated for many 

types, appears at late Byzantine and early Islamic period.  

 

The purpose of this study is to investigate, classify, and describe the common 

types of lamps in the early Islamic period, and clarifies the issues related to this 

subject as clay preparation, daily using of lamps, the common types before the 

early Islamic period and the manufacturing techniques that were used. 

 

A scientific descriptive method is used in studying the subject. The first method, 

theoretical: through reviewing the references published such as books, articles 

and studies. The second method, fieldwork: Visits and interviews were done at 

traditional pottery workshops and information was recorded about clay 

preparation and manufacturing techniques.  

 

Several results are revealed by the study, first: The main result of the study is 

classifying and describing the common types of lamps appears at the early 

Islamic period, which is similar at all the sites used.  Second: The Clay used in 

producing the lamps after certain steps of preparation, which is similar in the 

basic from the beginning of pottery manufacture to traditional pottery craft.  
 

Third: the main daily use of lamps is for lighting and votive, but there is no 

evidence of using them as tombs offering, although the decoration and 

inscriptions reflected religious beliefs of no not using the image of human. The 



  ح 

lamps form, decoration and manufacturing show the effect of ruler culture 

powers controlled Palestine in different periods. 

 

The study reveals different techniques of manufacturing, the most important one 

the molds, wheel and one example and shards handmade.  

By reviewing the references published about this subject, the Palestinian 

archaeological institutions should support the researcher and students to be able 

to work on this kind of subjects within stratified layers, which can date the early 

Islamic lamp types, and are scientifically evaluated, to the studies have been 

published before. 
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 المقدمة

 
 منذ العصر أنارة مف أىـ المقى األثرية المستعممو يكميإلتعتبر السرج الفخارية المستخدمة بشكؿ اساسي ؿ

كقد اظيرت عمى مر العصكر المتعاقبة تغييرات بالشكؿ كالزخرفة . التجرم التديث كتتى الكقت التاضر
كمف خبلؿ دراستيا يمكف معرفة جكانب عديدة مف ثقافة الشعكب التي استخدمتيا، كما انيا . كالتصنيع

. المكاقع األثريةتساىـ في تأريخ المكاقع األثرية خبلؿ تنقيب 
 

 ( ـ750-640) المتمثمو في الفترة األمكية المبكرة السرج الفخارية في الفترة اإلسبلمية الدراسةتتناكؿ ىذه 
، كما يرتبط بيذا المكضكع مف تيث 1( ـ1200-900)كالفترة الفاطمية  ( ـ900-750)كالفترة العباسية 

 كاألنماط الشائعة ما قبؿ الفترة اإلسبلمية كتقنية ، كاستخدامات السرج كدالالتياق،الصمصاؿ كطريقة تتضير
. التصنيع

 بأستخداـ الجانب النظرم لمبكرةنماط اإلسبلمية الؤللقد جاءت ىذه الدراسة مشتممة عمى تصنيؼ ككصؼ 
المتمثؿ بالبتث في المصادر الكتابية المنشكرة مف كتب كمقاالت كدراسات، كالجانب الميداني المتمثؿ في 

زيارات لكرشات تصنيع الفخار التقميدم كأجراء مقاببلت شخصية مع الترفييف بيذا العمؿ كتدكيف 
. المعمكمات الخاصة بطريقة تتضير الصمصاؿ كخطكات التصنيع

 
 الصمصاؿ عف تعريؼفصؿ األكؿ تتدث اؿ: رئيسة كخاتمة كمبلتؽ فصكؿ خمسة عمى تشتمؿ الرسالة

، ثـ يتطرؽ الى السرجخكاص الصمصاؿ كأىميتو في تصنيع ككمعناه في المغة،  ف الكريـآ في القرذكرهك
 .ق كأخيران كصؼ لمخطكات المتبعة في تتضير، الصمصاؿاستخداـالظركؼ التي ساعدت عمى 

األجزاء كف الكريـ كمعناه في المغة، آذكره في القركتعريؼ لمسراج ني فقد شمؿ عمى لفصؿ الثاؿ أما بالنسبة
 كاستخداماتيا عبر العصكر المختمفة، كأخيران السرجالتي يتككف منيا السراج مع كصؼ لكؿ جزء، ثـ أىمية 

.  كخصكصان الزخارؼ ة السرجالدالالت التي يمكف استخبلصيا مف خبلؿ دراس
 

 كتتى الفترة التديث مف العصر التجرم السرج الشائعة انماط كصؼأما الفصؿ الثالث فقد خصص ؿ
. مف تيث، المكف، الشكؿ، الزخرفة، التصنيع ك تأريخياذلؾ البيزنطية، ك

                                                 
1 Vine and Hartelius, 2000: Peface 
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في الدراسة كالبتث، كيشتمؿ عمى تصنيؼ ككصؼ أنماط السرج يمثل الفصل الرابع الموضوع األساس 
سرج المرتمة األنتقالية كاألنماط البيزنطية التي  األمكية كالعباسية كالفاطمية مشيران في البداية الى انماط

ثـ تناكؿ البتث األنماط األربعة التي ظيرت في الفترة األمكية، مع . استمرت في الفترة اإلسبلمية المبكرة
كصؼ لكؿ نمط بشكؿ عاـ كتقسيـ األنماط الرئيسة الى مجمكعات، كؿ مجمكعة تشتمؿ عمى زخارؼ 

إختيرت نماذج تمثؿ تمؾ المجكعات ككصفت زخارفيا، بينما تـ . ذات اشكاؿ نباتية اك ىندسية اك تيكانية
اما في الفترة العباسية كالتي . التديث عف األنماط الباقية بشكؿ منفرد، كمف ضمنيا سراج مصنكع يدكيان 

قسـ النمط الشائع بناءان . استمرت انماطيا الى الفترة الفاطمية، فقد تتدثت الدارسة عف ستة انماط مختمفة
عمى الزخارؼ الى أربع مجمكعات، نباتية أك ىندسية أك تيكانية أك كتابية، كاختيرت نماذج تمثؿ تمؾ 

كاخيران تـ كصؼ كسرتيف يمثبلف . المجمكعات ككصفت زخارفيا، بينما كصفت األنماط الباقية بشكؿ منفرد
. نمطيف يعكداف لمفترة الفاطمية بالتتديد

 
َ  بكصؼ . األكلى سرج الفترة اإلسبلمية المستخدمة في تصنيعتقنيات اؿكيتتدث الفصؿ األخير عف   بدءان

كما تـ تكضيح  .لمتصنيع التقميدم عمى الدكالب كيدكيان لخطكات األساسية الدكالب المستخدـ في التصنيع كا
كاخيران  .طريقة تصنيع قكالب التجر كالجص كالصمصاؿ، كمف ثـ طريقة تصنيع السرج عمى القكالب

.  بشكؿ مختصر عف الطرؽ التقميديو في الشكمالتديث 
 

عدـ تكفر المراجع الكافية الخاصة بمكضكع الرسالة كمف  المعكقات التي برزت خبلؿ إعداد ىذه الدراسة 
 في المكتبات التابعة لممؤسسات الفمسطينية، كلؤلسؼ صعكبة استخداـ مكتبة معيد األثار الفمسطينيي

كما اف .  المتخصصو في ىذا المجاؿ المكتبة الكتيدة السباب غير كاضتة كىيالتابعة لجامعة بيرزيت
قرار سمطات األتتبلؿ بمنع الفمسطينييف مف دخكؿ القدس قد تاؿ دكف استخداـ المكتبات الخاصة بتقؿ 

  . األثار في المدينة
كمف أىـ الصعكبات التي كاجيتني في عممية الدراسة أف الدراسات المتكفرة عف المكضكع قميمة كما تكفر 

منيا يتناكؿ المكضكع بشكؿ سطتي كما ال تتطرؽ لجميع المكاضيع المطركتة في الرسالة، كفي كثير مف 
 .األتياف يتـ التديث عف أسرجة غير معركفة المصدر اك غير مؤرخة في المكقع
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المواد الخام المستخدمة في تصنيع السرج اإلسالمية المبكرة         : الفصل األول
 (الصمصال)
 
 

  الصمصال تعريف  1.1

 
 

  خواص الصمصال2.1

 
 

  الصمصالإستخدام 3.1

 
 

  تحضير الصمصال4.1
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: الفصل األول
 

 تعريف الصمصال .1.1

 
. تتى الكقت التاضركمنذ العصر التجرم التديث   ستخدـ الصمصاؿ في تصنيع السرج الفخاريةإ
تبيبات ناعمة اذا اضيؼ لو كمية متدكدة مف الماء كالصمصاؿ اك الطيف ىك نكع مف التراب الطبيعي ك

يتككف الصمصاؿ مف عدة معادف . 2يصبح صمبان كمتينان اذا تعرض لمناربينما  ،سيؿ التشكيؿكيصبح لدنان، 
 .3األككسجيف كالييدركجيفك التديدكالقمكيات ك كما كيتتكم عمى الماء ،اىميا ىيدرات سميكات األلمنيكـ

ما لـ يجعؿ خزفان، سمي بو لتصمصمو،  ككؿ ما جؼ مف : الصمصاؿ مف الطيف)كر بأف ظابف مفيقكؿ 
ىك . كطيف صبلؿ كمصبلؿ أم يصكت كما يصكت الخزؼ الجديد. طيف أك فخار فقد صؿ صميبل

الصمصاؿ الطيف التر خمط بالرمؿ فصار ك ،صمصاؿ ما لـ تصبو نار، فإذا مستو النار فيك تينئذ فخار
. 4(يتصمصؿ إذا جؼ، فإذا طبخ بالنار فيك الفخار

 
كردت كممة صمصاؿ في القرآف الكريـ  بقكلو تعالى كالصمصاؿ ىك المادة التى خمؽ اهلل منيا األنساف، فقد 

. كتدلؿ ىذه اآلية عمى نعمة اإليجاد كاإلنشاء كىي أصؿ النعمة. 5(خمؽ اإلنساف مف صمصاؿ كالفخار)
كقد اثبت . " كـ أنيا قد تككف تعبيران عف تقيقة الكتدة بيف مادة اإلنساف كمادة األرض في عناصر التككيف

، كلكنو ال يؤخذ عمى أنو التفسير "العمـ التديث أف جسـ اإلنساف يتتكم مف العناصر ما تتتكيو األرض
. فقد تككف التقيقة القرآنية تعنى ىذا الذم أثبتو العمـ، أك تعنى شيئان أخر سكاه. التتمي لمنص القرآني

. 6كتقصد صكرة أخرل مف الصكر الكثيرة التي يتتقؽ بيا معنى اإلنساف مف تراب، أك طيف أك صمصاؿ
 كذكر التراب كمادة خمؽ منيا األنساف في .(33، 28، 26 األيات،)صمصاؿ في سكرة التجراؿ ذكر كما 

 )ككذلؾ مادة الطيف في ست سكر  (أؿ عمراف، الكيؼ، التج، الركـ، فاطر، غافر )ست سكر كىي 
. 7(األنعاـ،  األعراؼ، اإلسراء، المؤمنكف، السجدة، الصافات

                                                 
2 Rye, 1981:30 
3 Hamer, 1975: 58 ; Shepard, 1968: 6 ; Frank & Hamer, 1977:1 

 
    .صمصاؿ2007 الباتث العربي،  4

. 14  أيو القرأف الكريـ،  سكرة الرتماف، 5
 679، 678: 1971 ، قطب6

 .، البتث المتقدـالقرّاف الكريـ 7
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 خواص الصمصال. 2.1

 
 الصمصاؿ في اعماؽ األرض عبر مبلييف السنيف، كذلؾ مف خبلؿ تتمؿ الصخكر البركانية ت مادةتككف

اك المتتكلو كالجرانيت الى جزيئات دقيقو جدان ، كمف ثـ دفعت بكاسطة مكاد منصيرة الى مسافة قريبة مف 
 .8السطح

 
، كىك الصمصاؿ الذم تتمؿ مف صخكر (Primary Clay )م كيقسـ  الصمصاؿ الى نكعيف، األكؿ

، الذم يمتاز (China Clay)جرانيتية كترسب في مكانو األصمي ، كمف اشير انكاعو الصمصاؿ الصيني 
درجة ك بكبر تجـ بمكراتو المنتظمة  كيمتاز ،بنقاء لكنو األبيض الجذاب، كذلؾ لخمكه مف التبيبات الممكنة

في تصنيع يستخدـ كىك مادة نقية جدان  (Ceramic)يصنع مف ىذا الصمصاؿ السيراميؾ . 9 عاليةةن لدكف
أدكات التجميؿ ككمادة معدلة في كالتدفئة كعكازؿ الكيرباء  كاألدكات الصتيةكالقرميد كالطكب الترارم 

، الذم انتقؿ عف (Secondary Clay)الصمصاؿ الرسكبي كالنكع الثاني ىك ، 10تصنيع المطاط كالكرؽ
 تنفصؿ التبيبات الخشنة أنتقالوخبلؿ ك ، في مكاف أخربالبتار كالرياح كترسكالجميد كطريؽ األنيار 

كر  تتتكم عمى المعادف المكجكدة في الصخنادران ماكتبقى التبيبات الناعمة كتترسب في طبقات، كىي 
ىذه النكعية تتصؼ . اإلنتقاؿ معادف انتقمت معيا مف مكاقع جديدة خبلؿ تتتكم عمى بينما، األصمية

 بنسبة عالية مف المدكنة كتتتكم عمى  نسبة كبيرة مف التبيبات مف أىميا الجير كالتديد الذم يعطي
معظـ الصمصاؿ المستخدـ في تصنيع األكاني ىك مف النكع .  المكف األتمرالصمصاؿ بعد الشكم

. 11الثاني
 

استخدـ الصمصاؿ في تصنيع األكعية الفخارية مف فترة العصكر التجرية كما زاؿ يستخدـ تتى الكقت 
 بشكؿ كاضح عمى أىميتو  األنساف منيا يدؿ كمادة خمؽالقرّاففي   اف ذكر مادة  الصمصاؿ. التاضر

. البالغة كالخكاص التي يتصؼ بيا، كالتي ال تكجد في أم مادة مف مككنات األرض

                                                 
8 Frank & Hamer,1977: 3 
9 Thorp, 1973: 9 

10 Hamer, 1975: 58 
11  ; Thorpe, 1973: 9,1020، 19 :2003 ،القيسي. 
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 2) المدكنو، كالناتجة مف  صغر تجـ الجسيمات التى يتككف منيا م كمف اىـ خكاص الصمصاؿ ق
، كطبيعة تبمكرىا بفعؿ الماء عمى شكؿ شرائح مسطتو اثناء تتمؿ ( ممـ0. 002) أم (ميكركف
. 12الصخكر

خرل يغمؼ الماء سطح ذرات الصمصاؿ ما يجعميا أ ةه  بعدما يجؼ كيضاؼ اليو كمية متدكدة مف الماء مر
يعتمد تشكيؿ الصمصاؿ عمى ىذه الصفو، كىي التى ، ك تالة مف المدكنةةتنزلج عف بعضيا البعض مشكؿ

تكفر  سيكلة عمؿ اشكاؿ صمصاليو متنكعة، كما اف اتتكاء الصمصاؿ عمى نسبة عالية مف المعادف 
 العديد مف المكاد المضافة التقان،  الىالناتجة مف تتمؿ الصخكر البركانية في مكقعيا األصمي  باإلضافة

كعندما يترؾ الصمصاؿ بعد التشكيؿ يجؼ كينكمش . 13كاءلو أىمية كبيرة في سيكلة عممية التشكيؿ  كالش
مع المتافظة عمى شكمو الجديد، كفي تاؿ اضيؼ اليو الماء يعكد الى كضعو السابؽ اك الى شكؿ أخر  

 مف أجميا، ال تزاؿ كعكعند تعريضو لمترارة يتتمؿ كيكتسب الصبلبة الكافية ألداء الكظائؼ المصف
14 الظركؼ المناخية الصعبة عمى الرغـ مف مف تمؾ الفترات القديمة باقيةكعةاألشكاؿ المصف

 . 

 

  الصمصالإستخدام. 3.1

 

الخطكة األكلى عمى طريؽ المجتمعات الزراعية،  (ـ. ؽ8000-1000) تعتبر الفترة النطكفية في فمسطيف
 تعزز  كقدمنتجان لمقكت،األنساف تياة االستقرار تيث أصبح ككىي مرتمة انتقالية بيف تياة التنقؿ كالتجكاؿ 

ظيكر قرل زراعية ثابتة تنتج ب،  كذلؾ (ـ. ؽ4000 -8000)ىذا الميؿ في العصر التجرم التديث 
تطمب ىذا التغير التدريجي في نمط التياة ظيكر أكعية . الطعاـ مف زراعة المتاصيؿ كتربية التيكانات

 كقد صنعت  .ألغراض التخزيف كضركرات التياة اليكمية
. مف مكاد مختمفة الى أف اىتدل اإلنساف الى تصنيع األكاني الفخارية المشكية

 
عف   (B) تـ الكشؼ خبلؿ التنقيبات في مكاقع عديدة تعكد الى العصر التجرم التديث ما قبؿ الفخار 

 مف مكاد مختمفة،  مف بينيا صتكف مف التجر الكمسي أك البازلتي ذات أشكاؿ كأتجاـ كعةأكعية مصف
مف الصعب نقميا مف مكاف الخر لثقؿ كزنيا، كمف بيف كاف مختمفة، تمتاز بالصبلبة كقكة التتمؿ، اآل انو 

األكعية صتكف ضتمة اكعميقة، ليا بدف مدكر اك مستقيـ، كقاعدة منبسطو، كفي بعضيا مقبض افقي 

                                                 
12 Orton. Tyers. Vince, 1993: 114 
13 Ibid 
14   & Franken, 1986: 9 ;  Rye, 1981: 16,30 Home's-Fredericq 
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(Lug)  ،لمصتكف في  في الشكؿ  ة  شكمت األساس لكجكد صتكف فخارية مشابوايبدك انوكالتي مثقكب
كما عثر عمى  سبلؿ مصنكعة مف التباؿ مغطية مف الخارج بطبقة مف القار لتتفظ . فترات التقو

. السكائؿ بداخميا ، كعدد قميؿ مف صتكف مصنعة مف الخشب
 

 White)،  كتدعى  (Plaster) مف الجص كعة في األلؼ السابع قبؿ الميبلد ظيرت صتكف مصف

Ware)قع العصر التجرم ما قبؿ الفخارا، كقد ظيرت في الكثير مف مكBبالشكؿ  ة كىي مشابو
  كذلؾيتطمب تصنيع ىذه األكعية الى تقنية خاصة.    كلكف مف مادة كتقنية مختمفةيوالفخارلمصتكف 

 850)تكفير درجة ترارة عالية  لمتصكؿ عمى الشيد مف خبلؿ ترؽ التجارة الكمسية عمى درجة ترارة ب

،  كىي التجارةتطمب عمؿ ىذه األكعية جمب المادة الخاـ. (ـ.ؽ12000)، كىك ما كاف معركفان منذ (مئكم
تشكيؿ األكعية ثـ تجفيفيا، كىك ما يشابو طريقة تصنيع الفخار كلكف بطريقة كترقيا، خمطيا بالماء، 

معككسة في الترؽ،  كقد استخدـ الجص في  البناء بشكؿ عاـ كخاصة  كمبلط لؤلرضيات كجدراف 
األلؼ العاشر )البيكت السكنية، كىذا ما تـ الكشؼ عنو  في مكقع المبلتة الذم يعكد لمفترة النطكفية 

 .، باألضافة الى مجاالت خاصة بطقكس دينية(ـ.كالتاسع ؽ

 

 منذ بداية األلؼ الثامف قبؿ الميبلد، سكاء في البناء أك كاسع استخداـ الصمصاؿ بشكؿ الى تشير الدالئؿ 
في تصنيع طكب البناء في اريتا في فترة العصر  (Mudbrick)فقد استخدـ األجر. مختمفةاؿمصنكعات اؿ

، كىي نفس فترة تصنيع (ـ. ؽ7000)، كما عثر في مكاقع تعكد الى (A)التجرم التديث ما قبؿ الفخار 
 مف كعةعمى اكعية كبيرة التجـ مصف (B)العصر التجرم التديث ما قبؿ الفخار عثر في  .أكعية الجص

.  مشكم في كؿ مف عيف غزاؿ كأريتااؿلصمصاؿ غير استخداـ أل  دالئؿصمصاؿ غير مشكم، كعمى
ظيرت األكعية الفخارية المشكية في شماؿ سكريا كمنطقة األناضكؿ في بداية األلؼ السادس قبؿ الميبلد، 

شيد  العصر التجرم التديث ما قبؿ . ـ.ؽ 5600 عاـ، أم في تكالي400كقد كصمت الى المنطقة بعد 
المنتطة عمى تماثيؿ آدمية مكقع  في عدد المقى الصمصالية المشكية، فقد عثر في ان   ازديادB))الفخار

مشكم يعكد الى اؿصمصاؿ قبلدة مف اؿعثر في أريتا عمى وكتيكانية باإلضافة الى أشكاؿ ىندسية مشكيو 
(. B)العصر التجرم ما قبؿ الفخارم 

تكجد .  يعتقد بأف تصنيع األكعية الفخارية في منطقة الشرؽ األكسط قد تـ في األلؼ السادس قبؿ الميبلد
عدة نظريات لتفسير ىذا االكتشاؼ، كلكف كجية النظر الشائعة باف شخصان ما في العصر التجرم 

كلكف مف . 15التديث قد التظ أف سقكط كتمة مف الصمصاؿ في النار يجعميا صمبة كالتجر بعدما تبرد
                                                 

15 Bienkowski, 1991: 62 
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تكضيح كيفية تصكؿ ذلؾ، ؿالصدفة، كفي متاكلة بطريؽ ككف م ال يمكف اف تصنيع الفخارالمؤكد أف 
يجب األخذ بعيف االعتبار الخبرة التي تمت أثناء العمؿ 

فالفرؽ بيف الصمصاؿ كأنكاع أخرل كانت معركفة، فقد أستخدـ الصمصاؿ لفترة طكيمة في ؿ في الصمصا
عمؿ طكب البناء كعرؼ الناس بأف إضافة كمية مف القش المدركس لمصمصاؿ الطرم أك أم مادة 

كما أستخدـ الصمصاؿ كخميط مع الشيد كالرماد لعمؿ أرضيات .  يساعد في عمؿ طكب جيد جدان ةمشابو
كقد عرفكا بأف . كصنع منو التماثيؿ الصغيرة كالكبيرة. الجدراف كتفر التخزيف (مبلط)البيكت كقصارة 

كىذا يعني بأف الصمصاؿ الطبيعي عرؼ كتـ اختياره عف طريؽ .  بعد الترؽصمبان الصمصاؿ يصبح 
تطمب جيدان كبيران في قد اف تصنيع األكعية مف التجارة .  تجارب متعددة أكتسب فييا الخبرة العممية

كمف المؤكد بأف الخبرة في التعامؿ مع الصمصاؿ في .  مع سيكلة التصنيع مف الصمصاؿة، مقارفالتشكيؿ
مجاالت عدة  قد ميدت الطريؽ  الى نتيجة مفادىا بأنو مف الممكف عمؿ األكاني الفخارية بأتباع ثبلثة 

. 16تشكيؿ األكعية كشكائياكتتضيره كخطكات ميمة تتمثؿ في اختيار نكعية صمصاؿ جيد 
 

 تحضير الصمصال. 4.1
 

  العصر التجرم منذعة مف قبؿ صانعي الفخار في تتضير الصمصاؿ بتمخص الخطكات األساسية المتت
ضافة األكلى في جمب الصمصاؿ الخاـ ، الخطكة  خطكتيف، تتمثؿ في  تتى الكقت التاضرالتديث مكاد كا 
.  كىي متنكعة مثؿ الكالسيت كالككارتز كالتبيبات الكمسية اك الصكانية ككسرات الفخار المشكمالتضميف

 كينطبؽ ىذا ، الخطكة فترة مف الزمف ألنجازىاتتاج ىذهكالخطكة الثانية إضافة الماء كعجف الخميط، كت
في الشرؽ األكسط رجع صناعة الفخار التقميدية ت. 17 كالقالب الدكالب،العمؿ عمى صناعة الفخار اليدكم

 المعرفة األساسية ليذه الصناعة كانت فييا الفترة التي كىي بشكؿ اساسي الى العصر التجرم التديث،
:  اساسية خطكاتسبع فيكتتمخص طريقة تتضير الصمصاؿ  .18في طكر البداية

 
 كىي الميمة التى يجب اف يقـك بيا صانع الفخار سكاء تصؿ عميو :  المواد الخام الحصول عمى.1.4.1

في . منطقة التصنيعبنفسو مف المصدر األصمي اك بمساعدة اخريف، كيعتمد ذلؾ عمى الثقافة المتبعة في 
.   كيعتمد ذلؾ عمى خبرة الصانع في ىذا المجاؿطبيعيةطبقة اؿمف اؿ يتـ أختيار الصمصاؿ األفضؿ البداية

                                                 
16 Garfinkel, 1999: 8 -12 ;  Home's-Fredericq & Franken, 1986: 10,11 
17 Garfinkel 1999: 11 
18 Bienkowski, 1991: 62-86 ; Franken, 1995: 98,99 
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 دكاب اك باأليدم اذا كاف المصدر  أك شاتنةسكاء المتكفرة ؽ الى مكاف العمؿ بالطر ىذه المادةتنقؿ ثـ
 ك نكعيف مف الصمصاؿ، األكؿ كىك ذ(اريتا)يستخدـ الصانع في مخيـ عقبة جبر  .قريب مف مكاف العمؿ

، يخمط النكعيف مف مكقع العمؿكالثاني مف منطقة قريبة . مف قرية الجيبكمصدره لدكنة عالية جكدة ك
لدكنة، كمف غير اؿ كالسبب اف صمصاؿ اريتا ال يتمتع بمكاصفات الصمصاؿ الجيد كخاصة 3\1بنسبة 

يطمؽ  األصفر كاألخضر بينما ذك لكنيف كىك  كانما يجب خمطو بصمصاؿ الجيبقمكف العمؿ بو لكتدـاؿ
صانع تيث يقـك  (قضاء جنيف)  كينطبؽ ذلؾ عمى الصانع مف قرية جبع.19عمى صمصاؿ أريتا باألزرؽ

 زميرير أبيض ةالثانياألكلى تمراء كيطمؽ عمى :  بتتضير الصمصاؿ مف نكعيف مف الترابالفخار
 صمصاؿ الجيب  (قضاء راـ اهلل) بينما تستعمؿ النساء في قرية الجيب كبيتكنيا. 20ف مف نفس القريةاتفكاالث

  .21 تصنيع األكعية بطريقة يدكيومف أجؿدكف خمطو بصمصاؿ اخر 
 

 قتاجب  كىك. غير كافية لمعمؿ بوكلكنيايتتكم الصمصاؿ عمى نسبة طبيعية مف الماء  : التجفيف.2.4.1
 يجب اف  لذلؾ لمماء اختراؽ الصمصاؿ كىك في تالة رطبو،مكف ال مبما انوالى المزيد مف الماء، ك

التجفيؼ تتطـ فترة اثناء . يعرض لمشمس يكـ اك اثناف تتى يجؼ تمامان، كيعتمد ىذا عمى تالة الطقس
.  22البقايا النباتية كالتجارة اك ام شكائب اذا كجدتباليد ،  كتزاؿ متاتة اؿطرؽباؿكتؿ الصمصاؿ الكبيرة 

 

تخمؿ الماء م كخبلؿ تمؾ المدةفترة قصيرة، ؿ  بعد اف يجؼ الصمصاؿ تمامان، ينقع في الماء : النقع.3.4.1
تتفكؾ بعض كتؿ الصمصاؿ قبؿ األخرل كمسامات كتؿ الصمصاؿ كيصبح الخميط في تالة السيكلو، 

مف المفترض اف . كيعكد السبب في كجكد معادف عمى سطح بعض الكتؿ تمنع الماء مف اف يتخمميا
يضاؼ الى . عادةن ما يترؾ اياـ لضماف تتمؿ الكتؿ الصمصالية تمامان تستغرؽ عممية النقع ساعات، كلكف 

قطعة خشبية ب  التتريؾضافية مف الماء كيترؾ تتى يصبح في تالة السيكلة، كتتـ عمميةإالخميط كمية 
ما زالت تستخدـ عند التي ؾ الخميط بأرجمو كيديو، كىذه الطريقة مترت كالتكضالصانع في نزكؿ اك 

تيدؼ العممية الى تتطيـ الكتؿ الثقيمة كالصمبة مف الصمصاؿ كترسيب ام مادة . اليـك تتى الفمسطينييف 
 تجارة اك مكاد اخرل، باألضافة الى أزالة الشكائب  أكلـ تتفتت في قاع التكض، سكاء كاف صمصاؿ

، (ممـ1 )ال يقؿ تجـ فتتاتو عفيمرر الخميط السائؿ بعد ذلؾ مف خبلؿ منخؿ، .  القش كغيرةكالخفيفو 

                                                 
19 36Rey,1981: ; 65.63Salem,1986:  
  .1996 الفاخكرم، 20

  1996 ،شقير؛ 677: 1996 ،تمداف 21
22 36Rey,1981:  
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بقاء المكاد الصمبة كالخشنة بأسفؿ كأ،  يرتفع قميبلن عف قاع التكضؼ الخميط عبرمصرؼمصركيتـ  ت
زالة الكسراتتكض،اؿ قبؿ أف ينقؿ الى ك. التي تطفك عمى سطح الماء بكاسطة كعاء الناعمو  كالشكائب كا 

. 23 لمرات قادمةان ككف جاىزم ؿالتكضالتكض الثاني تزاؿ البقايا المترسبة عف أرضية 
 

استخدـ كقد .  لمعمؿان  المكاد التى تضاؼ الى الصمصاؿ تتى يصبح مناسبمقك : أعداد التضمين.4.4.1
بعض تصنيع  فقد استخدـ عند.  التجرم التديثعصر بداية تصنيع الفخار في اؿنذالتضميف في اريتا ـ

 مستكؽ مف  أك شظايا دقيقو مف الصكاف أككالسايتاؿكسرات تادة مف أك األكعية مكاد عضكية ناعمة 
 بعضذلؾ بعد تنخيؿ  ك، كسرات ناعمة مف الفخار أكتبيبات مدكرة مف التجر الطباشيرمأك رتز االكك

كسرات ك، بينما الصخكر  فالرمؿ مثبلن تجـ تبيباتو مناسب كيمكف اضافتو بدكف تتضير،24تمؾ المكاد
. لمتخمص مف التبيبات الكبيرة الناتج تنخيؿ المستكؽك طتفالفخار كالمكاد الصمبة األخرل بتاجة الى 

يمكف األستدالؿ عمى طريقة .  بطريقة خاصةىا اك معالجتاكفي تالة استخداـ البقايا النباتية يجب تقطيعو
كية ااذا كاف لمكسرات زؼتتضير التضميف مف خبلؿ شكؿ الكسرات كالتبيبات المضافة الى الصمصاؿ، 

تادة تككف قد اعدت مف خبلؿ الستؽ، كما يمكف األستدالؿ عمى طريقة تتضير البقايا النباتية مف خبلؿ 
ل تمؾ   تستخدـ النساء في قرية الجيب كتؿ تجرية بمكرية شفافة يطمؽ عؿ.25شكؿ الكسرات العضكية

 تطتف.  الممح التجرم، كىك عبارة عف طبقات صخرية مترسبة بيف الصخكر الكمسيةالنكعية مف الصخكر
 يمرر عمى  ،(الدرداس) يطمؽ عميو  شكؿ اسطكانيكتجر كبير التجـ كثقيؿ ذالقطع التجريو بكاسطو 
. ستكؽ كيعاد طتنو عمى الطاتكنة اليدكية لطتف التبيبات الخشنةلـ ثـ يجمع اكسرات التجارة لطتنيا

مستكؽ كسر بينما تسمى المادة المستخدمة في التضميف في تشكيؿ الجرار التقميدية في بمدة بيتكنيا 
، ، يجمب مف المكاقع األثرية القديمة(التمرا)الفخار القديمة التي ليا لب بمكف اتمر كيدعى المستكؽ 

قـك بالعمؿ اثنتاف مف النساء تجمس ت، كبالعادة (سدردااؿ) كيطتف بكاسطة  ميكضع في تجكيؼ صخرك
ليصبح مستكؽ اؿكسر الفخار، ثـ ينخؿ كطتف  في دكراف التجر تيالمساعداألخرل كؿ كاتدة مقابؿ 

.  26كالطتيفناعـ 
 

                                                 
23 ,37 ; Hamed, 1986: 65,6636Rey, 1981: 
24 Home's-Fredericq & Franken, 1986: 51 
25 37Rey,1981: 
 (إتصاؿ شخصي)1996،  شقيرعبد ربو ؛  26
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 ليصبح الخميط  عان  بعد تتضير الصمصاؿ كتجييز التضميف، يجب اف يدمج األثنيف  ـ:المزج. 5.4.1
يتمثؿ ك. تتكيؿ الصمصاؿ الى تالة لدكنة اك سيكلةبيكجد اسمكبيف لتتقيؽ ىذا اليدؼ، أما .  لمعمؿان جاىز

 كيدمج التضميف  المدكنواألسمكب األكؿ في إضافة  كمية كافية مف الماء تتى يصبح الصمصاؿ في تالة
باستعماؿ مادة فاصمة لمنع التصاؽ الصمصاؿ  فك الفخار التقميدمكغالبان ما يقكـ صانع. مف خبلؿ العجف

ترش المادة . الرماد أك مستكؽ مف الصمصاؿ الجاؼك  الرمؿ عمييا مثؿ يتضر التي  األرضيةبسطح
. الكعاء اك ام سطح مستخدـ ليذا الغرض، تتى ال يمتصؽ الصمصاؿ باألرضيةأك عمى ارضية البيت 

 بأف كمية التمرا فتقـك النساء في بيتكنيا برش مستكؽ التمرا عمى ككمة الصمصاؿ كعجنيا، كاذا شعر
، كلكف تضاؼ كمية بالتدريج اعتمادأن %50كنسبة التمرا بالنسبة لمصمصاؿ . المزيد فضؼمغير كافية 

كينطبؽ ذلؾ عمى تصنيع القدكر في قرية الجيب، .   اثناء العمؿاتعمى التصاؽ الطينة بأيدم الصانع
 . 27% 40نسبة الممح التجرم تيث 

 
 تندمج المادة الفاصمة مع الصمصاؿ، اذا كانت مف نفس نكعية التضميف ال يةخبلؿ عممية العجف األكؿ

يمكف تميزىا اما اذا كانت مختمفة اك لـ يضاؼ لمصمصاؿ تضميف معيف، يمكف مبلتظتيا لقمة الكمية 
عندما تضاؼ المادة الفاصمو  عند .  ، بالمقابؿ نسبة التضميف كبيرة%5كىي عادة ال تتعدل نسبتيا 

العجف تندمج بشكؿ كامؿ، بينما المستخدمة في طريقة تصنيع األكعية بالقالب تظير المادة عمى 
 .28السطح

 
 كيتمخص األسمكب الثاني المستخدـ  في أضافة نسبة كافية مف الماء لمصمصاؿ قبؿ العجف تتى يصبح 

 ينتجكف عدد كبير مف األكعية الجيدة  لدل الصناع الذيفتستعمؿ ىذه الطريقة. في تالة السيكلو الكاممة،
 الترسيب اك  أكالتنخيؿكفصؿ الشكائب، ؿبعد األنتياء مف تتضير الصمصاؿ بالطرؽ المناسبة . نسبيان 

يضاؼ التضميف كيمزج عف طريؽ التتريؾ  باألرجؿ كالمجرفو جيدان، كيصرؼ الخميط الى  التنقية، 
تجؼ الطينة بسرعة اذا كاف التكض . تكض ضتؿ تتى يتبخر الماء كيتتكؿ مف السيكلة الى الجمكد

 تقنية مختمفة، تتمثؿ في إضافة الرمؿ الى كف الفمسطينييكف الفخار التقميدكيستخدـ صانع. معرض لمشمس
الصمصاؿ السائؿ، كصب الخميط مف خبلؿ منخؿ لمتخمص مف التبيبات الخشنة في الصمصاؿ 

 . 30بينما يضيؼ الصانع في جبع نسبة مف الرمؿ اثناء العجف كليس في التكض. 29كالتضميف
                                                 

 (إتصاؿ شخصي)1996 ،؛ شقير عبد ربو  27
28 Rey,1981: 38,39 

 
29 Hamed, 1986: 66-69 
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 بتقدير نسبة المكاد اثناء العمؿ بالتجـ كليس بالكزف، كبناءان عمى يكف الفخار التقميدكغالبان ما يقكـ صانع

 تظير فركقات في نسبة التضميف بيف كمية كاخرل، كلكف فيما  لك استخدـ الصانع معيار أفذلؾ يمكف 
كفي المقابؿ عندما يقـك الصانع اك . أقؿفي نسبة التضميف ثابت مثؿ كعاء مف الفخار يككف األختبلؼ 
 فأف مدل األختبلؼ في نسبة التضميف تككف الصمصاؿالصانعة برش التضميف عمى فكؽ كمية مف 

.  كبيرة
اال انو . يجب اف تضاؼ نسبة التضميف بناءان عمى نكعية المعادف األصمية المكجكدة في الصمصاؿ

تككف نسبة التضميف لنكعية . ف فعالية الطينة في العمؿميضاؼ بشكؿ عاـ لتقميص األنكماش كتتس
، بينما في نكعية الصمصاؿ الذم تككف نسبة المدكنو فيو %20.50الصمصاؿ التي لدكنتيا ضعيفة بيف 

، ال يبلتظ تأثيرىا في الطينة، كالنسبة المتكسطو %10، أما اذا كانت نسبة التضميف اقؿ مف %80عالية 
يجب اف ؼاذا كاف الصمصاؿ يتتكم عمى مكاد مضافة بشكؿ طبيعي أما  .%20.50األعتيادية تككف بيف 

َ  ما يككف. تككف نسبة التضميف قميمة  لمصانع القدرة عمى التقرير بأف نسبة التضميف كافية مف كعادةن
عمى الخبرة بالعمؿ، كما اف الصانع  خبلؿ فعالية الطينة بالعمؿ، كىذا القياس نابع مف األتساس المعتمد

كمف خبلؿ عمؿ الصانع في اكثر مف نكعية .  فيما اذا كانت الطينة لزجة اك متصمبة بشكؿ عمميتعمـ
اذا ما  لدكنة عالية اك كصمصاؿ يستطيع اف يقرر مف خبلؿ األكعية المشكية فيما اذا كاف الصمصاؿ ذ

، فتمؾ  الدكالباتعبلـكسماكة جدراف الكعاء ك  كذلؾ مف خبلؿ انتناءات البدف،في التصنيع ان كاف صعب
يؤدم العمؿ ، فالصمصاؿ الذم لو لدكنو عالية  عمى الدكالبتشير الى سرعة تشكيؿ الكعاءالمكاصفات 

 .31جدارف رفيعة نسبيان متقنو كعطي انتناءات يساعد عمى تنفيذ العمؿ بسرعة كبيرة م
 

 تتضير الصمصاؿ، كتشمؿ معالجة الطينة باليد، كتيدؼ العممية فيكىي المرتمة األخيرة  : العجن.6.4.1
 في ةفراغ فقاعات اليكاء المكجكدإالى نشر جزيئات الصمصاؿ كتكزيع الرطكبة كالتضميف بشكؿ مكتد، ك

 يسيؿ عمى الصانع في عممية التصنيع كيعطي األكعية جكدة الطينو بدرجو جيدة ككافيوعجف . الصمصاؿ
كجكد عدد كبير مف . كيستدؿ عمى فعالية العجف مف خبلؿ الفقاعات المكجكدة عمى السطح. عالية

الفقاعات كبأتجاـ مختمفة يدلؿ عمى اف العجف لـ يكف كافيان، بينما كجكد عدد متدكد يشير اف الصانع 

                                                                                                                                                         
 1997 الفاخكرم، 30
31 Rey,1981: 38,39 
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يجب التفريؽ بيف الفقاعات التى تتدث مف انتباس اليكاء كالفقاعات التى . كاف بارعان في عجف الصمصاؿ
.   32تتدث نتيجة اتتراؽ بقايا نباتية، خاصة كأف شكؿ النكعيتيف مختمؼ في جميع األتكاؿ

تيث يتـ الدكس باألرجؿ لمتخمص مف المكاد الصمبة التي بقيت مف . يتـ العجف في اريتا باألرجؿ كاأليدم
في .  قبؿ يـك كاتد مف التصنيعالصانعينجز العمؿ مف قبؿ . العممية السابقة، كخمط الصمصاؿ بشكؿ جيد

. كعاء (100. 70)البداية يأخذ كمية مف الصمصاؿ تعادؿ ثمث الككمة المكجكدة كالتي يمكف أف تصنع 
يبدأ يدكسو بأرجمو كبعد فترة قصيرة يصبح . يتصؼ الصمصاؿ في تمؾ التالة بالمركنة كالقابمية ألم عمؿ

تبرز في ك  ،يعمؿ بكمية مف الطينة المعجكنو شكؿ دائرة كيتيط بيا قناة. الصمصاؿ طرم كأكثر استجابة
 يبدأ بقطع أجزاء مف الككمة بيديو كيضرب األجزاء .سـ20 سـ كبقطر  50الكسط  ككمة  ترتفع 

المقطكعة عمى متيط الدائرة ريثما تختفي كتتراكـ داخؿ الدائرة ثـ يعاكد دكس كؿ الكمية باألرجؿ تتى 
في كقت التؽ يعمؿ دائرة أخرل كلكف الككمو بالكسط مقسمو الى . يخمطيا بشكؿ جيد كتصبح طريو

يستمر بالعمؿ الى أف .  يأخذىا مف الجسـ الرئيسي كاتده تمك األخرل كيضربيا مرة ثانيةعديدة كالتيأجزاء 
بعد ذلؾ يقفز الى الككمة كيبدأ بدكسيا بقكة متدثا .  القناة المكجكدة في كسط الككمة بالصمصاؿمءؿتتـ

بعد أف تصبح الككمة رقيقة كليا متيط كاسع يبدأ بقطع قطع صغيرة مف األطراؼ كيضربيا . دكائر عديدة
عكدة ككمة  تتى يكرر ىذا العمؿ.  يديوتابالجسـ  كلكف في ىذا الكقت يضغطيا بقكة مستخدمان راح

في نياية العمؿ يممس سطح الصمصاؿ باأليدم بعد عمؿ شاؽ لمدة . الصمصاؿ الى الشكؿ المخركطي
، فتاجة األباريؽ كعيضاؼ الممح في ىذه المرتمة كتعتمد الكمية عمى نكعية اإلناء المصف . دقيقة50

كييدؼ .  كعاء70.100كغـ لكؿ 3كتقدر كمية الممح بو . أكبر مما تتتاجو القكاريرمف الممح كالشربات 
.  33كضع الممح الى إعطاء لكف أبيض لؤلكعية المشكية

في أخذ كمية صغيرة مف ككمة الصمصاؿ المعجكف سابقان  تمؾ الخطكة تتمخص  : لف العامود.7.4.1
يقتطع الفاخكرم قطعة مف الصمصاؿ . ليتشكؿ العامكد الذم يكضع عمى الدكالب لتصنيع األكعية منو

كغـ، بتيث يككف أقصى عرض ليا مدل فتتة اليديف 5بكاسطة سمؾ، مقدران تجميا بالعيف كىي ما يعادؿ 
في البداية . يتطمب ىذا العمؿ ميارة عالية كجيد عضمي كبير.  كطكليا مساكم الرتفاع الككمة األصمية

ينشر الفاخكرم كمية صغيرة مف  الرمؿ عمى سطح األرضية المخصصة ليذا العمؿ خكفان مف أف يمتصؽ 
 يديو تاجيات األربع كيضغط بقكة مستخدمان راحاؿالصمصاؿ بيا، كيبسط الصمصاؿ عمى األرضية كيثني 

يكرر ىذا العمؿ عدة مرات الى أف تصبح ناعمة . كمف ثـ يعيد بسطيا ثـ يتمميا كيضربيا باألرضية
                                                 

32 ,40:39Rey, 1981 
33 Salem, 1986: 69,70 
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الصمصاؿ عمى األرضية مع الضغط القكم براتة يديو ليبسطيا ثانيةن كمف ثـ بشكؿ  (يمؼ)كمرنة، يدكر 
يعجف القطعة األسطكانية باليد كيكرر . بعد تدكيرىا مرة أخرل تأخذ القطعة الشكؿ األسطكاني. دائرم

. الخطكات السابقة عشرة مرات الى أف تتخذ الشكؿ األسطكاني كيصبح الصمصاؿ معجكف بشكؿ كامؿ
يتكقؼ العمؿ عند خركج كؿ اليكاء . العمؿ أصكات فقاعات اليكاء كىي تخرج مف الصمصاؿ تسمع أثناء

. 34 لدكنة  كافيو لبدء تصنيع األكاني عمى الدكالبكالمكجكد فيو، كشعكر الفاخكرم بأف الصمصاؿ ذ
خطكات تتضير الصمصاؿ عمى جميع الفترات التاريخية  كمف بينيا الفترة اإلسبلمية جكىر طبؽ يف

كمف مميزات فخار الفترة اإلسبلمية المبكرة بشكؿ عاـ اف الصمصاؿ متضر بشكؿ جيد كال . المبكرة
كمف .  جيد جدا كالسطح ناعـ كلكنو فاتحلشكميتتكم عمى تضميف يمكف رؤيتو بالعيف المجردة، كما اف ا

، (تضميف )يشمؿ عمى مكاد مضافو بأنو ال  لكتظ  األمكم الفخارجدرافخبلؿ فتص شرائح مقطكعة ؿ
بدف األكعيو بشكؿ عاـ . بأستثناء نسبة قميمة مف المعادف الطبيعية ، كىك ما يفسر تميزه بنعكمة المممس

سميؾ كالكثير مف النماذج ليا لكف فاتح مثؿ  المكف الطتيني أك القرنفمي أك الرمادم أكاألبيض، كلكف 
كما يفسر لكف الكثير مف انماط الفخار . 35تكجد ايضان نماذج ذات لكف اسكد أك رمادم غامؽ أك بني

استخداـ الماء المالح في تتضير الصمصاؿ ، كما يدلؿ عمى ذلؾ األمكية بالطتيني اك األبيض ىك في 
ضافة الممح اثناء العجف اك استخداـ اف األكعية األسبلمية بشكؿ عاـ ذات لكف فاتح، كيعكد السبب الى ا

كالفخار العباسي يمتاز ايضان بصمصاؿ نقي كمتضر جيدان كيخمك تقريبان مف التضميف كالترؽ .  البترمياة
. لكف الفخار ابيض اك ابيض ضارب الى األصفرار، رمادم، كلكف المكف األبيض ىك السائد. ممتاز

كلكف السطح طتيني . كالفخار الفاطمي يتميز بأف الصمصاؿ نقي كمتضر بشكؿ جيد كالترؽ جيد جدان 
 . 36ضارب الى البرتقالي اك ضارب الى األصفر

 
 ال ينطبؽ ىذا الكصؼ عمى جميع انماط كنماذج السرج األسبلمية المبكرة، فالكثير منيا يتتكم عمى 

 ، كما اف بعض األنماط اإلسبلمية قد 37كسكداء تضميف ذات انكاع كالكاف مختمفة، مثؿ تبيبات بيضاء
تـ الكشؼ عف ساتة استعممت كمكاف  . 38صنعت مف طينة مشابية لمطينو التي تصنع منيا القدكر

لتتضير الصمصاؿ في الرممو تشتمؿ عمى جدارف كأكعية فخاريو مشكيو كقالب سرج كنماذج مف السرج 
كالساتو كالمقى التي كجدت فييا . المصنكعة عميو، ما يشير أف كرشة تصنيع الفخار كالسرج قريبو جدان 

                                                 
34 Salem, 1986: 63-72 
35 ; Hendrix, Drey, Sorfjell, 1996: 251-289 Sauer, 1982: 329.334 
36 Bienkowski,.1991:83 ; Kalsbeek, 1991.1992: 47 
37 Hadad, 1999: 221,222 
38 Amir, 2004: 49 
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39مشابية لممكجكد تاليان في مصانع الفخار التقميديو في القدس كالخميؿ
كما عثر عمى كرشة لتصنيع .  

األكعية الفخاريو كالسرج في بيساف، باألضافة الى فرف، دكالب، كبرؾ خاصة لتتضير الصمصاؿ ، كلكف 
. 40لـ ينشر عنيا

                                                 
39 Rosen-Ayalon 1969, unnumbered page 
40 Tzafrir and Foerster, 1989/1990:127 
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 تعريف السراج .1.2
 

 ىك عبارة عف كعاء صغير التجـ مصنكع مف الصمصاؿ تكقد فيو النار لؤلضاءة، بعد اف يجؼ يشكل 
 العصر التجرم ذمفميمان لمضكء لو اىمية كبيرة ككنو مصدران . عمى درجة ترارة مناسبة ليصبح صمبان 

يشتمؿ السراج عمى مكاف يكضع فيو الكقكد كفتيمة عند اشتعاليا تبدأ بأستيبلؾ . تتى الكقت التاضر
السراج المفتكح، كىك يشبو الصتف اك : ىناؾ نكعاف رئيسياف لمسراج. الكقكد تدريجيان كتضيء ما تكليا

يتككف مف الذم  كالسراج المغمؽ. أناء صغير يككف شكمو نصؼ كركم تقريبان، كلمشفة ثنيو لكضع الفتيمة
 بينما البدف عمى شكؿ كركم أك نصؼ   ىك عمى شكؿ كعاء اك زىرية صغيرة،سفمي،كعمكم ، قسميف

كركم أك بيضكم أك مثمث، كيعمك البدف فتتة تمثؿ الفكىة التي يصب فييا الكقكد، كفي اتد طرفيو فتتة 
تنكعت مكاد الكقكد المستعممة في السراج  تبعان الختبلؼ المكاف .  صغيرة أك انبكب بارز يمثؿ المشعؿ
كأشير تمؾ المكاد كأكثرىا استخدامان ىي الزيكت النباتية كخاصة زيت . كما يتكفر مف تمؾ المكاد المتركقة

يتـ اختيار أجكد األنكاع السابقة لكي تعطي ضياء . الزيتكف كالشتـك التيكانية باإلضافة الى الشمع كالنفط
كقد بقيت تمؾ النكعيات مستخدمة منذ العصكر القديمة كتتى العصر . أكثر كدخاف أقؿ كتستمر مدة أطكؿ

.  41اإلسبلمي
 

يبقى السراج مشتعبلن طالما ىناؾ كقكد في السراج، كقد أستخدـ اشتعاؿ السراج في تساب الكقت عند 
استخدمت عدة مكاد لصنع الفتيؿ كىي بشكؿ اساسي نباتية، كمنيا الكتاف الذم استخدـ في . األغريؽ
كلمتصكؿ عمى ضكءان اكثر كدخاف اقؿ يتـ اختيار اجكد انكاع الكقكد، كما يجب غمس جميع . فمسطيف

 كجدت .الفتيؿ في الزيت بستثناء جزء صغير مف الطرؼ الثاني يكضع عمى شفة الصتف اك فتتة المشعؿ
في الفترة اليمنيستية اداة معدنية مدببو استعممت لتنظيؼ ثقب المشعؿ، ككذلؾ كضع الممح في الزيت 

 لمسراج اجزاء تتدد شكمو مف عصر الى اخر، كلكؿ جزء . ألعطاء الميب لكف صافي كتخفيض ترارتو
كظيفة معينة، كمف خبلؿ دراسة السراج مف تيث الشكؿ، التصنيع كالزخرفة يمكف أستنتاج الكثير مف  

.  42الدالالت التى تتعمؽ بتضارة المجتعات التي استخدمتو

                                                 
41

  148: 1977 ،التكتكنجي ك  تمكدم  
42

   ; Sussman, 1982:1 148، 147: 1977 ،تمكدم كالتكتكنجي 



 19 

المصباح الزاىر الذم يسرج بالميؿ، كالجمع سرج، [ىك  ذكر أبف منظكر أف معنى السراج في المغة
43كالمسرجة بالفتح التي يكضع فييا الفتيمة كالدىف

 [. 

 44 (1.شكؿ) أجزاء السراج .2.2
 

 بينما في السراج المغمؽ يككف بعدة اشكاؿ سبؽ ،كشكمو يشبو األناء في السراج المفتكح : البدن.1.2.2
  . غالبان ما يشمؿ القسـ العمكم عمى الزخارؼ كالنقكش دكف سائر أجزاء السراج.ذكرىا

 
تككف في األسرجة المفتكتة .  السراج بالكقكدمء تقع في أعمى السراج، عف طريقيا يتـ مؿ: الفوىة.2.2.2

تتخذ . كاسعة كتأخذ شكؿ بدف السراج، بينما في األسرجة المغمقة صغيرة أك متناسبة مع تجـ السراج
الشكؿ المستدير كقد تبرز عمى شكؿ تمقة ممتصقة بالبدف أك عنؽ يرتفع قميبلن عف السراج كينتيي بفتتة 

.  الكقكد
  

 ىك الجزء الذم تبرز منو الفتيمة كتشعؿ بيا النار، كىك ثقب صغير في مقدمة السراج، : المشعل.3.2.2
أك مصب بارز، أك عمى شكؿ أنبكب، لتخرج منو الفتيمة كالتي تصؿ بيف الزيت المكجكد في القسـ السفمي 
مف السراج كالثقب المكجكد في مقدمة السراج، بينما لمنكع المفتكح مف األسرجة  ثنية أك أكثر عمى طرؼ 

تفتؿ .  الفتيمة مف نكعية القماش الذم يمتص الزيكت بشكؿ جيديتـ اختيار. الصتف، كذلؾ لكضع الفتيمة
كتكضع مف خبلؿ الثقب المكجكد في المقدمة الى أف تصؿ نيايتيا الى مكاف الكقكد كبعدما تمتص الزيت 

(. ب. 1شكؿ  )كيصؿ الى بدايتيا تشعؿ بيا النار كتبقى مشتعمة لغاية نفاذ الزيت 
 

 كجدت، أبسطيا عمى شكؿ بركز صغير عمى البدف إفىناؾ عدة أشكاؿ مف المقابض :  المقبض.4.2.2
كمكضع . (بيف الفكىة كجكانب أعمى البدف )أك عمى شكؿ تمقة متصمة بالبدف كالفكىة عند منطقة الكتؼ

.  المقبض عادةن في الجية المقابمة لممشعؿ، عمى القسـ العمكم مف السراج، أك بيف القسميف
 

                                                 
43

  . سراج:2007الباتث العربي،    
44  ; Vine and Harrtelius, 2000, Preface 148: 1977 ،التكتكنجيكتمكدم. 
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كىي عمى األغمب تأخذ شكؿ السراج نفسو فقد تككف مسطتة .  تعمؿ عمى تثبيت السراج: القاعدة.5.2.2
 بيضكية لمسراج البيضاكم اك مثمثان في  أكتتخذ شكؿ السراج، اك دائرية اذا كاف السراج نصؼ كركم

مستديرة كبارزة قميبلن عمى شكؿ تمقة، كأتيانا مرتفعة اؿكتظير في بعض األسرجة . السراج المثمث الشكؿ
كقد شممت بعض قكاعد األسرجة مف . قميبلن أك ذات ارتفاع كبير، مما يجعؿ السراج عمى شكؿ كأس

 (.أ. 1شكؿ )الخارج عمى زخارؼ كنقكش متنكعة
 

 ستخدامات السرجإ .3.2
 

مف خبلؿ البقايا التي تـ اكتشافيا خبلؿ التنقيبات األثرية تبيف اف استخداـ السرج بشكؿ اساسي كاف 
. لؤلنارة، كأف اكتشاؼ اعداد كبيرة منيا في القبكر كالمقامات أشارة الى استخداميا كأعطيات لمقبكر

  
إف مف أىـ التطكرات الرئيسة في التاريخ اإلنساني ىك القدرة عمى التتكـ بالنار فيي ليس  :نارةإل ا.1.3.2

كخبلؿ فترة مبكرة مف تاريخ اإلنساف صنعت أكعية خاصة لتفظ . نارةإلفقط مصدر رئيسي لمترارة كانما ؿ
 .ضاءة كىذه األكعية اتاتت لؤلنساف تمميا مف مكاف الى اخرلئلالنار كالتتكـ بيا كمصدر ميـ 

استخدمت السرج في إنارة البيكت الخاصة، المباني العامة، المعابد، الكنس  الييكدية، الكنائس المسيتية 
 ، كما عثر عمى سراج  يعكد لمقرف الميبلدم األكؿ في داخؿ قارب مخصص 45كالمساجد اإلسبلمية

لمصيد في بتيرة طبريا، مما يدلؿ عمى اف السراج قد استخدـ لؤلضاءة مف أجؿ صيد السمؾ في ساعات 
. 46مبكرة مف الصباح اك بعد غركب الشمس

 
عرؼ العرب قبؿ األسبلـ جميع كسائؿ األضاءة القديمة كاستعممكىا خاصة في منطقة الشاـ ككانت اكثرىا 

َ  كسائؿ ا في بداية الفترة اإلسبلمية . نارة بالزيكت كخاصة زيت الزيتكف المتكفر في المنطقةإلشيكعان
كقد كانت تقع مسؤكلية انارة . نارة البيكت كالمساجد األكلى كالقصكرإاستخدمت السرج الفخارية في 

المساجد كالمؤسسات الدينية مف مدراس كزكايا كدكر تديث عمى السمطاف، بينما يقـك السكاف بإنارة 
صّمى اهلل عميو  كقد ركم عف الرسكؿ األعظـ. الشكارع كاألزقو في الظركؼ الخاصة كالتي تستكجب ذلؾ

. (ِسقاءه، كيخّمر إناءه، كُيطفئ سراجو إذا أراد أتده الرقاد  أف يغمؽ بابو، كُيككئ ) صي أنو كاف يكسمـك
 فأسرج مسجدهكذكر اف تميمان الدارمي كىك صاتب كقؼ الدارم في الخميؿ بأنو قدـ الى مسجد الرسكؿ 

                                                 
45

  Sussman, 1982: 2 ; Loffreda, 2001: 53 
46

  Baumheckel, 2006: Herodian Lamps 
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كاستخدـ السراج مف كافة الناس سكاء كانكا خمفاء . بالقناديؿ كالزيت ككانت مف قبؿ تضاء بسعؼ النخيؿ
اك زجاج اك معدف ككذلؾ في اؿ صمص اكعامو، كالفرؽ بينيـ في نكعية المادة المصنع منيا السراج مف

 . جكدة التصنيع

 استخدـ السراج الفخارم في العصر األمكم، العباسي كالفاطمي ككانت تنار بو مدف الدكلو األسبلميو مثؿ 
كفي فترة التقو استخدمت القناديؿ في األنارة، كىي كسيمة متقدمة . دمشؽ، بغداد كالبيكت في بيت المقدس

كقد تركزت القناديؿ . عمى السراج، كتتمثؿ ببساطو في اضافة الزجاج الشفاؼ تكؿ ذبالة السراج ثـ تعميقو
يقاؿ اف المأمكف ىك اكؿ مف أمر باألكثار مف . في دكر العبادة كبيكت األغنياء الف تكمفتيا باىظو

استخداـ القناديؿ في المساجد، كلكف مصدر اخر يقكؿ اف الفضؿ بف يتيى البرمكي قد سبقو في استخداـ 
كما اف ابف طكلكف قد اىتـ في استخداـ القناديؿ ذات السبلسؿ . القناديؿ لممساجد في كاليتو بخرساف

تطكرت صناعة القناديؿ كالمكاد المستخدمة في صناعتيا، .  الضخـ بالقطائعقالنتاسية المفرغو في مسجد
فمنيا الزجاج كاجزاء مف الفضة اك الذىب، كما اف السبلسؿ التي تتممو تشكمت مف مكاد مختمفة كالنتاس 

 .47كالفضو كالذىب

 

 ذكر ناصر خسرك اثناء زيارتو لبيت المقدس بأف القناديؿ المكجكدة في قبة الصخرة فضيو كتنتشر في 
يعمك الصخرة قنديؿ مف الفضو معمؽ سبلسؿ فضية تزيده . فضاء القبو كيتمؿ كؿ قنديؿ اسـ كاىبو
. ككاف مف رسـك الشاـ ابقاء القناديؿ في المساجد معمقو بالسبلسؿ. اشتعاالن، كما يعطي القبة ىيبو كجبلؿ

بعد  كما عّد القزكيني ػ. الصخرة كالمسجد األقصى كباعكىا ِكس ر فضة كقد نيب الصميبيكف قناديؿ قبة
ككانت سبلسؿ القناديؿ . قنديبلن في قبة الصخرة 464 قنديؿ ك 1500تترير القدس  في المسجد األقصى 

كثيران في  كقد تطكرت صناعة القناديؿ. إلى خمسيف أك أكثر تعمؽ في السقكؼ، لكؿ قنديؿ ثبلث سبلسؿ
العيد اإلسبلمي، بتيث اصبح باألمكاف جمع القناديؿ أكسع بسبب ما يمسكيا مف المعادف، كألنيا عمى 

كبيذا الشكؿ ظيرت صناعة التنانير كالثريات التي تجمع عشرات المصابيح في . معمقة األغمب ثابتة
48مجمكعة

.  
 

 كىك ما ىةؿلآلمنذ اف نظر األنساف لمضكء كمصدر لقكة سترية، قدمت السرج   : ونذورإعطيات. 2.3.2
كجد في  مذبح ضمف معبد يعكد الى فقد . Shrins))تـ الكشؼ عنو بشكؿ خاص في األماكف المقدسة 

                                                 
  مظاىر تضاريو في المدف اإلسبلمية 47

48
 المصدر السابؽ  
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العصر البركنزم الكسيط في مدينة نياريا شماؿ فمسطيف عمى مجمكعة مف اكاني فخارية مع سبع كؤكس 
 عمى كقد تـ العثكر. صغيرة، كؿ كاتد منيا ضمف األكاني المقدمة كنذكر، كيتتمؿ بأنيا استخدمت كسرج

عدد كبير مف السرج في معبد يعكد لمقرف الخامس عشر كالرابع عشر قبؿ الميبلد في إكغاريت شماؿ 
في  (Gezer)مف العادات كالطقكس التي كانت شائعو جدان في تؿ الجزر اف  (Sussman)تعتقد . سكريا

 اسفؿ اساسات البيكت القريبو  عندالعصر البركنزم المتأخر ىك كضع صتكف كسرج ضمف ترتيب خاص
 كقد شكمت تمؾ العادة المؤشر الكتيد لؤلثارييف عمى مكاف كجكد البكابات المدمرة ،مف المدخؿ الرئيسي

مف خبلؿ .  49  استخدـ األنساف السرج في تمايتة  مف األركاح الشريرة كذلؾ.اثناء التنقيب في المكقع
عتقادىـ بأنيا مسككنة إل عثر عمى سرج قد تشير الى تقديميا  لمعيكف الساخنو التنقيب في مكقع التمة

بالشياطيف كاألركاح، مف المتتمؿ بانو  تقميد شائع  في الفترات القديمة كما زاؿ في المجتمعات الفمسطينية 
. 50التديثو

 
كاف عادة كضع . 51لعبت السرج دكران اساسيان في العطايا المقدمة في القبكر :مرفقات لمموتى. 3.3.2

 في بعض األكقات تككف السرج المقدمة لمميت قد استخدمت مف قبؿ  .السرج بجانب الميت قديمة جدان 
ىناؾ سرج تصنع . خصيةش معو عمى اعتبار انيا جزء مف امبلكو اؿكضعالمتكفي في تياتو السابقة، كت

خصيصان مف اجؿ عادات الدفف، بتيث لـ تستخدـ مف قبؿ كيظير ذلؾ في عدـ كجكد عبلمات ترؽ 
عادة ما يككف مكاف خاص لكضع السرج ، كذلؾ بعمؿ تجكيؼ  في جدار القبر، كىك ما تـ . عمى المشعؿ

كقد استخدمت تمؾ السرج اثناء قطع القبر بالصخر كضمف طقكس الدفف، . الكشؼ عنو في اريتا كالجيب
كذلؾ لتكفير األضاءة لممشاركيف، كما كتكفر األضاءة لمميت تسب معتقداتيـ لخشيتو مف الظممو، اك 

عتقاد بكجكد تياة اخرل،  يككف الميت بتاجة الى لؤل  أكتضيئ طريقة عندما يذىب الى العالـ السفمي،ؿ
جرت العادة في العصر البركنزم الكسيط األكؿ في . استخداـ مستمزمات بيتيو مختمفة مف ضمنيا السرج

جنكب فمسطيف اف يكضع سراج كاتد في القبر، كلكف في فترات التقة اصبح عدد األسرجة المقدمة 
ال يكجد سرج في  لمميت اكثر، كالتي كجدت متناثرة عمى ارضية القبر مف ضمف عدة اكاني مقدمة كنذكر

بعض القبكر التي تعكد الى العصر البركنزم المتأخر، كالذم  يشير بكضكح الى عدـ ممارسة بعض 
52الناس ليذه العادات في الدفف

. 
 

                                                 
49 Sussman, 1982: 1 

Uzzielli, 1997: 328 
50  
51 Sellars & Baramki, 1953: 30 

Sussman, 1982: 2,3 ; Loffreda, 2001: 53,54 
52
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 الكثنيف د يبلتظ بأف العادات الجنائزية المتعمقة بالسرج في الفترة الركمانية متشابو الى تد كبير عف
 في القركف ان  كقت الدفف كيترككف السرج بالقبر، كىك ما كاف متبعكفيتضر المشارؾ. الييكد كالمسيتييفك

كعادة ما تككف األسرجة . يفضؿ اف تككف جديدةكلكف لـ تكف السرج مف نكعية خاصة كمتددة، . السابقة
ذات طابع كزخرفة مختمفة عف بعضيا البعض، ما يدلؿ عمى انيا لـ تكف مقدمة مف قبؿ مجمكعة مف 

كما لعبت السرج دكران ميمان في . رتيؿ الميتعند  كانت تقدـ بشكؿ فردم بؿالناس بشكؿ ركتيني، 
الممارسات التى تختص بذكرل الميت بعد الدفف، كيتمثؿ ذلؾ في الزيارات الخاصة لمقبريف في مريسا في 

العصر اليمينيستي، بتيث كاف يتـ زيارة القبكر في الذكرل السنكية لممتكفي اك في اياـ مكرسة ليدؼ 
 كيتناكلكف كفتكجد داخؿ القبريف تجرة رئيسية ليا مقاعد مف ثبلث جيات ليجمس عمييا الزائر. مقدس

 .53الطعاـ بمشاركة ركح الفقيد
 

 لمعبث اك السرقو تتى اخر استخداـ ت قد تعرضاتـ الكشؼ عف قبكر في العيزرية ال تكجد مؤشرات بأنو
 الى القرف الرابع اك الخامس الميبلدم كتتى السابع اك الثامف الميبلدم، كقد شمؿ اتد القبكر عمى المؤرخ

 54سراج مؤرخ لمقرف السابع كالثامف الميبلدم كاخر يعكد الى القرف الثامف كتتى العاشر الميبلدم
 

 دالالت السرج. 4.2
 

 مف أىـ العكامؿ التي انتجت الطابع التضارم كالثقافي في فمسطيف ىك تعرضيا :حضارية دالالت .1.4.2
الى ىجرة كأستيطاف الكثير مف الشعكب الخارجية، اك خضكعيا تتت سمطات سياسية مختمفة، ليا ثقافة 
كمعتقدات مختمفة عف الثقافة المتمية، كىك ما انعكس بشكؿ مباشر عمى تصنيع السرج مف تيث الشكؿ 

كما يؤكد ىذا القكؿ األعتقاد  بأف أصؿ السرج ذات األربع ثنيات في نياية العصر البركنزم . كالزخرفة
 ببلد ما بيف النيريف، كالتي تمثؿ بداية تصنيع السرج في يعكد الىالمبكر كبداية العصر البركنزم الكسيط 

.  55فمسطيف
في دراستيا لفخار القدس بأف عدة عكامؿ مجتمعو كاف ليا تأثير قكم عمى  (Magness)تؤكد ماجنيس 

 أف النزعة القكيو  الىاذ يجب اف ينظر. طبيعة تصنيع الفخار بالمدينة، كىك ما ينطبؽ عمى السرج ايضان 
مف الناتية السياسية كالتي في كجكد طابع أقميمي لفخار القدس في نياية الفترة الركمانية كبداية البيزنطية 

                                                 
53

  Smith, 1966:11,12 
54

  Magness, 1993: 45 
55

  Sussman, 1982: 5 
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بعد اف اصبح الديف المسيتي ىك الديف الرسمي زمف قسطنطيف، اصبتت . قد تتقاطع مع الديف كاألقتصاد
لـ تستفد . فمسطيف كميا متؿ األىتماـ العالمي كالقدس خاصة كمكاف لمتجاج مف كؿ العالـ المسيتي

القدس مف الكنائس كالمعالـ الدينيو التي بناىا األباطره فقط، كأنما ايضان مف الدخؿ المتعمؽ بكجكد التجارة 
ىناؾ عبلقة قكيو بيف الديف كالتجارة، فالماؿ الذم ينفؽ مف قبؿ التجاج عمى الطعاـ . مف خبلؿ التجاج

كيعتمد . كاألقامو كأمكر تذكارية خاصة لو تأثير قكم عمى األقتصاد المتمي كمف ضمنو صناعة الفخار
 تيكتمثؿ السرج اؿ. تتقيؽ الطابع األقميمي في تصنيع الفخار عمى كجكد اقتصاد متمي قكم كمزدىر

 . 56عمييا نصكص كتابية اتد عناصر األقتصاد المتمي في تمؾ الفترة المقدمة لتجارة التجاج
 

فقد ذكرت كإضاءة سرمدية .  في الممارسة الدينية الييكديةان لعبت السرج دكران ميـ:  دالالت دينية.2.4.2
تدل الكظائؼ المقدسة في معبد سميماف .  في الخيمة، كذلؾ أثناء خركج بني إسرائيؿ مف مصر كا 

جاء في أتد المصادر الييكدية كصؼ لمشمعداف ككيؼ يضيء، ما . بالقدس، مرتبطة بإضاءة الشمعداف
كقد . يستنتج بأنو مككف مف سبعة أسرجو منفصمة مكضكعة عمى فركع الشمعداف المصنكع مف الذىب

اعتبر الشمعداف كرمز الستقبلؿ الييكد، كعندما سقطت القدس في يد الركماف ىدـ المعبد  كأخذ الشمعداف 
كما أف إضاءة السرج كالشمكع . اتتمت السرج كالزيت قدسية خاصة في خدمة قدس األقداس. كغنيمة ترب

مرتبط بالعديد مف المناسبات الدينية كعيد الفصح، التانكقا، كذكرل انتصار المكابييف عمى السكرييف قبؿ 
كقد ذكر في التممكد بأف التشمكنييف قد استخدمكا السرج كالمشاعؿ كرمكز دينية في . عاـ2000

تبنى األنباط في الفترة الركمانية ىذه التقاليد، كمف عاداتيـ أف تيدل السرج بيف األصدقاء في . االتتفاالت
ففي . يرمز السراج الى أمكر مختمفة طبقان لمثقافات المختمفة. مطمع العاـ كتعبير لممباركة في ىذه المناسبة

كما . المصادر الييكدية تقارف ركح اإلنساف بالسراج، كأخر تنفس لو يقارف بالجزء المتترؽ مف الفتيمة
كتتخذ دكلة إسرائيؿ . أطمؽ عمى ممؾ إسرائيؿ بسراج إسرائيؿ، كمف يعيش بدكف سراج كمف يعيش في فراغ

 . 57اليـك الشمعداف كشعار لمدكؿ
 

الفترة اليمنيستية اشكاؿ تتعمؽ بالميثكلكجيا األغريقية، كالتي قد تتعمؽ في جكانب ظير عمى السرج في بداية 
في الفترة الركمانية اصبتت أما . منيا بعقائد دينية، ممثمو بأقنعة كصكر أدمية اك مشاىد أسطكرية قديمة

 تيث اظيرت السرج الكثير مف ،األشكاؿ كالصكر المتعمقة بالمعتقدات الدينية متنكعة كاكثر انتشاران ىذه 
، المذابح المقدسة، اك كممات دينية مكتكبة، باألضافة الى ىةاألشكاؿ الزخرفيو الكثنية مثؿ المعابد، اآلؿ

                                                 
56 Magness, 1993: 182,183 
57 Sussman, 1982: 4 
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في الفترة البيزنطية . الكثير مف المشاىد الميثكلكجيو التي تتعمؽ بالمعتقدات كالطقكس الدينية بشكؿ عاـ
كاف األتجاه الديني كاضح في كجكد شعارات كرمكز كشكؿ الصميب عمى الكثير مف اسرجة الشمعداف اك 

 .كتابات تتعمؽ بالمسيح كالديف المسيتي بالمغة اإلغريقية
كمصدر تشبيو في العديد مف السكر، فقد في القراف الكريـ  كردت كممة السراجأما في الفترة اإلسبلمية فقد 
كداعيان الى اهلل بأذنو كسراجان  )بسـ اهلل الرتماف الرتيـ.  في النكر كاليدايةشبو الشمس كالقمر بالسراج

تبارؾ الذم جعؿ في السماء بركجان كجعؿ  ).(59اه كجعؿ القمر فييف نكران كجعؿ الشمس سراج). (58منيران 
. (61ان كىاج كجعمنا سراجان ( )60فييا سراجان كقمران منيران 

 
كمشكاة (ام صفتو في قمب المؤمف ) مثؿ نكره( ام منكرىما بالشمس كالقمر )اهلل نكر السمكات كاألرض( :كقكلو تعالى

الطاقة غير النافذة، ام : ام الفتيمة المكقكدة، كالمشكاة :  ىي القنديؿ  كالمصباح السراج)فييا مصباح المصباح في زجاجة
 ام مضيء بكسر الداؿ كضميا مف الدرء بمعنى الدفع لدفعيا )كككب درم(كالنكر فيو  (الزجاجة كأنيا)األنبكبة في القنديؿ 

شجرة مباركة زيتكنة [ زيت ]مف[ المصباح بالماضي   (تكقد)(يكقد )المؤلؤ: الظبلـ، كضميا كتشديد الياء منسكب الى الدر
بو  (نكر) لصفائو ]يكاد زيتيا يضىء كلك لـ تمسو نار [ بؿ بينيما فبل يتمكنا منيا تر كال برد مضراف]ال شرقية كال غربية

 (مف يشاء كيضرب )لديف األسبلـ  (ييدل اهلل لنكره )ام ىداء لممؤمف نكر عمى نكر األيماف : بالنار، كنكر اهلل (عمى نكر)
.  62كمنو ضرب األمثاؿ (كاهلل بكؿ شيء عميـ )تقريبان الفياميـ ليعتبركا فيؤمنكا  (اهلل األمثاؿ لمناس )يبيف 
 

عمر  )كما في تديث عف النبي نصو. أما في األتاديث النبكية الشريفة فقد كردت كممة السراج كذلؾ
  . أم ىك بينيـ كالسراج المنير تقديران لمكانتو في اإلسبلـ كتكريمان ليا،(63سراج أىؿ الجنة

 
 عثر عمى الكثير مف نماذج السرج األسبلمية عمييا عبارات اك كممات دينية ذكر فييا لفظ الجبللو، اك 

 .64سبلمية بشكؿ عاـإلالدعاء بالبركة اك جمؿ ليا عبلقة بالثقافة الدينية ا
 

                                                 
. 46 / 33سكرة األتزاب، القرآف الكريـ،  58
 16 / 71سكرة نكح، القرآف الكريـ،  59

 61 / 25سكرة الفرقاف، القرآف الكريـ،  60

 13 / 78سكرة النبأ، القرآف الكريـ،  61

 35 / 24سكرة النكر،  .  الجبلليف62
 147: 1977 ،التكتكنجي كتمكدم 63
64 Rosenthal and Sivan, 1978: 9-18 
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اظيرت السرج في العصكر المختمفة الكثير مف األنشطو كالممارسات اليكمية : إجتماعيةدالالت . 3.4.2 
صكرت السرج الركمانية انتصارات األباطرة فقد . القديمة كالتي تعكس الثقافة السائدة في تمؾ المجتمعات

 كقتاليـ، مشاىد (Gladiators )في التركب، الكثير مف نشاطات التياة اليكمية المختمفة مثؿ المجالديف
اتسمت األسرجة . الرقص كالفف بشكؿ عاـ، كما اظيرت الكثير مف الترؼ كالصيدؾرياضية متنكعة، 

البيزنطية في تصكير اشكاؿ ىندسية عامو،  بينما اظيرت السرج األسبلمية الكثير مف المشاىد المستكتاه 
 قكد صكرت بعض المظاىر اليكمية مثؿ رجؿ مككذلؾ. التيكانات كالطيكركمف الطبيعة كالنباتات كالكركد 

تصكير تمؾ المشاىد طريقتيف مف العمؿ الفني، األكلى كاقعية تيث تظير المشاىد بكقد استخدـ . جمؿ
المختمفة بطريقو طبيعية كالثانية في اظيار المشاىد بطريقة متكرة، كىك ما ينطبؽ عمى الفف األسبلمي 
بشكؿ عاـ، كيمكف مقارنة األسمكب المتبع في زخرفة األسرجة األسبلمية مع ما كجد مف زخارؼ في قبة 

، كما صكرت بعض السرج قصص مف التياة الكاقعية التاريخية. الصخرة كغيرىا مف المباني األسبلمية
ف شكؿ كزخرفة إ. يمكف اعتبار تمؾ األمكر  مؤشر عمى التياة األجتماعية السائدة. كأنساف يقكد جمؿ

65السرج باألضافة الى المادة المصنعة منيا تعكس الفركؽ الطبقيو بيف الناس
  . 

 
 سرج مستكرده مف الخارج، عمىلعصكر المختمفة عثر في العديد مف مكاقع ا :تجاريةدالالت . 4.4.2 

كما كجدت سرج .  66 عمى طكؿ شرؽ البتر األبيض المتكسط كالعكس صتيحكخاصة في المكاقع الكاقعة
ما يشير الى عبلقات كىك مف شماؿ افريقيا، مصر، سكريا، األردف، لبناف، اليكناف، ايطاليا كالعراؽ، 

 النماذج في كجكد بعضسبلمية المبكرة إل الفترة اانطبؽ ذلؾ عمى كقد .  كفمسطيفتجارية بيف تمؾ الدكؿ
. 67 كاخرل ال يمكف تصرىاسرج جرش المستكردة مف الخارج مثؿ

                                                 
65 Hadad, 2002: 68-109 ; Rosenthal and Sivan, 1978: 19 -112  
66 Da Costa, 2001: 241 ;  Sussman, 1982: 3 
67 Rosenthal and Sivan, 1978: 139 
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سرج ما قبل الفترة اإلسالمية :  الفصل الثالث
 

 العصر الحجري 1.3
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  الفصل الثالث. 3
 

 التنقيبات األثرية التي جرت في مكاقع ما قبؿ الفترة اإلسبلمية في فمسطيف عف نماذج مختمفة مف أفرزت
تتى نياية الفترة لتجرم التديث كبدءان مف العصر امختمفة  تاريخية التي تعكد الي فترات  الفخاريةالسرج

  ستثني السرج المستكرده مف خارجميعرض ىذا الفصؿ السرج الفمسطينية المصنعو متميان، ك. البيزنطية
. فمسطيف

 
 :العصر الحجري .1.1

 
في تصنيع األدكات  المكاد الطبيعية، (ـ. ؽ5000-8000)إنساف العصر التجرم التديث  تعمؿاس

التي يمكف استخداميا  فقد استخدـ التجر في تصنيع الصتكف  الخاصة في معيشتو اليكمية،كاألكعية
أما في العصر التجرم . تافةاؿالفتيؿ عمى الصتف ككسط في  مف خبلؿ كضع الكقكد ، كذلؾكسرج

تـ العثكر عمى بعض ، الفخارمف  ،(ـ. ؽ3500-5000 )أصبتت معظـ األكاني المستخدمة النتاسي 
لـ تكف الصتكف مختمفة بالشكؿ كالتصنيع عف .  استخدمت كسرج كالتي تعكد الى تمؾ الفترةالتيالصتكف 

يدؿ   مما كجكد أثار ترؽ عمى تافة الصتفكلكفالمستخدمة لمطعاـ، المصنعة يدكيان كالصتكف العادية 
. 68عمى طبيعة استخداميا لؤلضاءة

 
 :العصر البرونزي. 2.3

 
بدءت في الفترة األكلى بأربع .  بسيطة، كمصنعة عمى الدكالب عمى شكؿ صتفكانت السرج في تمؾ الفترة

. مشاعؿ عمى تافة الصتف، كاصبتت في الفترات البلتقة بمشعؿ كاتد
-2200)  كالكسيط األكؿ/  في العصر البركنزم المبكر الرابعاإلضاءة سراج مصنع بيدؼ أكؿظير  

 ككاسع، ثني بشكؿ بسيط مف الجيات األربع لتشكيؿ اربع بسيط ف عبارة عف صحك، كه(ـ. ؽ2350
-2200)سرج ؿ معظـ اتأصبحكفي العصر البركنزم الكسيط  .69(1:2شكؿ)عريضة  مشاعؿ
العصر كاف المشعؿ ىذا  في بداية .بمشعؿ كاتد مع بقاء كجكد السراج ذات األربع مشاعؿ، (ـ.ؽ1550

                                                 
68 Sussman,  1982: 4 
69 Adler, 2004: Eearly Lamps 
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 القاعدة بسيطة بشكؿ ككانت. جدار الصتفضتبلن كلكف في فترة التقو أصبح أكثر كضكتان كبركزان عف 
- 1550) العصر البركنزم المتأخر  كاستمرت ىذه السرج في بداية(.2 :2شكؿ )مسطتو اك مدكرة عاـ ك
، كطرفا أكثر عمقا كأكبر تجماالسراج في فترة التقة ليذا العصر تدث تغيير أصبح ك ، (ـ. ؽ1400

 70 كبقيت القاعدة بسيطة كمسطتة،كتدهالمشعؿ اكثر اقترابان مف بعضيا مما اظيره بشكؿ اكثر كضكتان 
. (3: 2شكؿ )
 

  :العصر الحديدي. 3.3
 
 في الفترة الزمنية تختمؼال التي ك سرج مف اؿ، عدة أنكاع(ـ. ؽ856-1200)ظير في  العصر التديدم  

بينما . بتيث تكاجدت في مناطؽ معينة كلـ تظير في مناطؽ اخرل فقط كانما في انتشارىا الجغرافي،
استمرت سرج العصر البركنزم المتأخر الى بداية العصر التديدم، كشيد بداية  العصر التديدم نكعيف 

كجد النكع األكؿ في شماؿ فمسطيف كىك عمى شكؿ صتف صغير قاعدتو مسطتة، ككجد النكع . 71أخريف
في الفترة المتأخرة مف العصر . الثاني في أنتاء مختمفة مف فمسطيف كىك ذك تجـ كبير كقاعدة مدكرة

 تميؿ التديدم، ظير نكع مف السرج في أنتاء مختمفة مف فمسطيف كىك بتجـ صغير كشفة عريضو
ثنية المشعؿ عميقة كمستقيمة نتك األعمى كفي بعض  كانت  . بينما القاعدة مسطتة كعريضةلمخارج،

 ، كنكع ثاني لـ يظير سكل في منطقة )4: 2شكؿ)  بشكؿ عاـ بارز عف البدفىك ،النماذج ممتصقة
 . (5: 2  شكؿ( 72جنكب فمسطيف، كىك ذك تجـ صغير كضتؿ، كالقاعدة سميكو كمرتفعو

 
 :الفترة الفارسية. 4.3

 
 كبير كضتؿ، كاف السراج بتجـ. (ـ . ؽ332-586)استمر استخداـ الصتكف كسرج في الفترة الفارسية 

بشكؿ  يظير المشعؿ كىك ما   المشعؿ عميؽ،  بينما عريضة كمنتنية لمخارجكالشفةكجدار البدف رقيؽ 
، 73 كالقاعدةشفة لتشذيب اؿ تادة، استعممت أداةتظير عمى السراج عبلمات. لمخارج أكثر مسطح كبارز

 (. 6: 2شكؿ)
                                                 

70 Amiran 1969: 190 
71 Adler 2004, The Iron Age 
72 Amiran 1969: 291-293 ;   Adler 2004,The Iron Age 
73 Baumheckel  2006, Large Persian Period Open Lamp  ;   Adler 2004, Persian Period  
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اليكناف المركز   كاتتؿاألبيض المتكسط ، تميزت تمؾ الفترة في شيكع التجارة في  منطقة تكض البتر
الرئيسي في تصنيع السرج، كاصبح الشرؽ كمف ضمنو فمسطيف تفقد خصكصيتيا كتتبع بشكؿ تدريجي 

لتأثير العالـ الغربي، بدءان باألغريؽ كالتقان باألمبراطكرية الركمانية، مما ادل الى انتاج سرج مكتدة بالشكؿ 
يعكد تأثير اليكناف عمى فمسطيف في تصنيع السرج الى القرف . في جميع منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ اكبر

 ق المفتكح السرج مفق تصنيع السرج الفخارمعمىجذرم الخامس قبؿ الميبلد تقريبان، كذلؾ لتصكؿ  تغيير 
بتيث يصنع السراج عمى الدكالب كيصنع المشعؿ بشكؿ مستقبؿ كيمصؽ الى بدف . ةالمغمؽالى السرج 

عثر عمى عدد قميؿ جدان مف ىذه . السراج كيثقب المشعؿ كبدف السراج التقان، ثـ يضاؼ المقبض فيما بعد
، ((Attic.Lamp النماذج المغمقة ما يدعي أقدـ كمف .النكعية في فمسطيف مع اكاني اغريقية مستكردة

كاسعة، الفكىو ، المشعؿ قصير جدان كالسراج مدكر كمرتفع بدف .  عمى الدكالبكع صغير مصفسراجكىك 
  (7: 2شكؿ)،74سكد مصقكلو لكنيا أقاعدتو فيي مسطتو، كيغطي السراج طبقةأما 
 
 :الفترة اليمنيستيو. 5.3 
 

بدأ في الفترة اليمينستية المؤرخو مف القرف الرابع تتى األكؿ قبؿ الميبلد تصنيع السرج عمى القالب في 
.  75فمسطيف، كالتي تشمؿ عمى زخارؼ بارزة

اصبتت معظـ األسرجة الفمسطينية في القرف الثاني كاألكؿ قبؿ الميبلد مصنعو متميان، كذلؾ اعتمادان عمى 
تمؾ األسرجة مميزات ىمنيستية  فقد اظيرت. دراسة مقارنة لمصمصاؿ المستخدـ كطريقة التصنيع بشكؿ عاـ

.  76في الشكؿ
تصنؼ السرج اليمنيستية الى مجمكعتيف، تشمؿ المجمكعة األكلى عمى ثبلث انكاع رئيسية مصنعة عمى 

بدكف زخارؼ،  ، سراج لو شكؿ مدكر (lug)سراج لو شكؿ مدكر كمقبض صغيرغالبان مثقكب  الدكالب كىي،
 مصنعو عمى القالب كىي سرج انكاعكسراج صتف مثني مف الكسط، كتشمؿ المجمكعة الثانية عمى أربعة 

. سكس كسرج ذك زخارؼ شعاعيو كسرج افي(Dolphini)دكلفيني
 

 سرج الدوالب. 1.5.3

 
                                                 

74 Sussman, 1982: 6,7 

: Hellenistic Lamps 
75 Adler, 2004 
76 Rosenthal & Sivan, 1978: 78 
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البدف مخركطي مزدكج  (Circular lamp with lug ):سراج مدور لو بروز صغير مثقوب. 1.1.5.3
عثر . عمى الكتؼ عقدة ليا ثقب غير نافذ. في المقطع، المشعؿ متكسط الطكؿ كالقاعدة مرتفعة كمجكفة

كسبسطية، كيؤرخ  تؿ قيمكف عمى نماذج مف ىذه  النكعية في مكاقع عديدة مف ضمنيا خربة البرج،
. )8: 2 شكؿ) .77(ـ. ؽ140. 220)الى
 

 . مشابو مف تيث الشكؿ لمسرج المتأخرة كالمصنعة عمى القالب: سراج مدور بدون زخرفة.2.1.5.3
، الشفة البدف مدكر كالجكانب مستقيمة. متماثؿ لسرج كجدت في دكؿ اخرل كمصر كمدينة ككرنث باليكناف

يؤرخ ىذا .  القاعدة عمى شكؿ قرص أما، ينتيي بشكؿ مدكرمرتفعة ليا انتناء لمداخؿ، المشعؿ طكيؿ
 (.9: 2شكؿ ). 78النمط الي منتصؼ القرف الرابع كلغاية القرف الثاني قبؿ الميبلد

 

 : وليذه النوعية عدة انماط

 
المشعؿ طكيؿ . بالفكىة ضمع بارز يتيط. سراج مدكر جكانبو مدكرة مع زاكية خفيفو كسط السراج* 

عثر عمى سراج مشابو في عتميت كمؤرخ الى النصؼ األكؿ مف القرف . كالقاعدة عمى شكؿ قرص مرتفع
 )10: 2شكؿ ) 79الثالث قبؿ الميبلد

 
الفكىو منخفضة كالمشعؿ قصير، بينما القاعده عمى . سراج مدكر كلو زاكية في كسط الجزء السفمي* 

. )11: 2شكؿ )شكؿ قرص 
 

المشعؿ . لمسراج تكض صغير يتيط بالفكىو. سراج مخركطي كتظير زاكيو عمى القسـ السفمي لمبدف* 
 .)12: 2شكؿ )قصير عمى شكؿ مربع، كالقاعدة عمى شكؿ قرص 

المشعؿ قصير كمدكر بينما . الكتؼ منخفض كيتيط بالفكىو ضمع بارز. سراج مدكر جكانبو مستقيمو* 
  )13: 2شكؿ )القاعده منبسطو

المشعؿ قصير عمى شكؿ مربع كالقاعده عمى شكؿ قرص . الكتؼ عريض كمسطح. سراج نصؼ كركم* 
 ). 14: 2شكؿ )80مقطكعو بسمؾ

                                                 

236  ;  Smith 1964: 105 ; Avissar, 1996:189.Type 5 
77 Stern, 1995: 

; Adler, 200: Hellenistic Local lamps  ; Rosenthal & Sivan, 1978:78.No 322 
78 Stern, 1995: 

235 
79 Smith, 1964: 103 

106 ; Rosenthal  & Sivan 1978: 78 
80 Smith 1964: 
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 كىك مف ضمف السرج الفمسطينية المفتكتة الباقية (Pinched bowl lamp. ) سراج صحن. 3.1.5.3
ثني طرفي الشفة بشكؿ بسيط جدان لتشكيؿ  ،ىك عبارة عف صتف صغير ،مف العصر البركنزم كالتديدم

. )15: 2شكؿ ) 81يؤرخ الي القرف الثاني كاألكؿ قبؿ الميبلد. قاعدة متدبةاؿ .غير بارزعف البدف مشعؿ
 

 :سرج القالب. 2.5.3
 

كىي مف . اك السرج التي ليا زخرفة شعاعيو. (dolphinoform) دولفينسراج عمى شكل . 1.2.5.3
البدف  . تشبو بالشكؿ السرج اليمينستيو المدكره المصنعة عمى الدكالب بدكف زخرفة.شيكعان سرجة أكثر األ

ق ليذك. كؿ المكاصفات اليمينستيةتمثؿ تمؾ النكعية  .مدكر يخرج منو مشعؿ طكيؿ ينتيي بشكؿ مدكر
، ، كعمى المشعؿ كتكؿ الكتؼ زخرفة(S )المقبض عميو شكؿ  منيالمبكرةؿ: أنماط ثبلثسرج ؿ االنكعية مف

 بعض النماذج عمييا زخرفة ، بسيطبركزاك اثنتيف اك  (S)النمط الثاني لو ، كبعض النماذج ليا لكف اسكدك
لمنمط ك. كعدة نماذج عمييا بطانة تمراء اك سكداء. أشعة شكؿ  تضميع عمىذات تصاميـ ىندسية اك

 82تضميع بارزعمى شكؿ اشعة الكتؼ ، عمى نباتيةبأغصافالثالث بدف كركم كمشعؿ طكيؿ، مزخرؼ 
تؤرخ األسرجة المبكرة لمقرف الثالث قبؿ الميبلد كاألنماط األخرل الي القرف الثاني كلغاية . (16: 2شكؿ )

 في تؿ قيمكف ، كما عثر84عمى سرج مشابو كمصنعو متميان في سبسطيةعثر كقد .83األكؿ قبؿ الميبلد
عمى نماذج مف ىذه النكعية ليا مقبض تمقي مؤرخو الى النصؼ الثاني مف القرف الثاني كلغاية القرف 

 .  85األكؿ قبؿ الميبلد
 

مشعؿ قصير  اؿ.بدف مدكر كمرتفعاؿ .مف منطقة الكسط :ليا زخرفة عمى شكل اشعةسرج . 2.2.5.3
تصاؿ بيف جزئي إلمنطقة ا.  اك شكؿ نجمةشعاعية قصيرة كتضاليع خط اك خطيف، كعمى الكتؼ كعميو
. ةفي منطقة سبسطيككذلؾ ، منطقة البريةىذا النمط شائع في منطقة القدس .  كاضح بأنيا مممسوالسراج

 كما كتشمؿ تمؾ النكعية عمى سرج مشابية .(17: 3شكؿ ) 86 الي القرف األكؿ قبؿ الميبلدكيعكد تأريخيا
 . )18: 3شكؿ ) .اكبر كأقؿ اتقانا مف السرج السابقةبالعادة تككف بجـ . يتيط بفكىتيا تمقة مف نقاط

                                                 
81 Sussman 1982: 6  ; Adler, 2004. Hellenistic lamps. 
82 Adler 2004, Local Lamps 
83 Adler 2004, Local Lamps  ; Kennedy 1963: 71.Type 2 

Crowfoot, J. Crowfoot,G. Kenyon 1957: Fig: 87 ; Smith 1964: 122 
84  
85 Avissar 1996: 189 
86 Smith, 1964: 122.123 
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في .  البدف مدكر كالمشعؿ طكيؿ، المقدمة عمى شكؿ مثمث.(Ephesus )سرج إفيسوس. 3.2.5.3

المقبض عمى شكؿ تمقة مف بداية . الكسط تكض كفكىة صغيرة، كفي بعض النماذج ثبلث ثقكب صغيرة
الكتؼ رفيع كعميو زخارؼ نباتية . التكض تتى منطقة اتصاؿ الجزئيف، كالقاعدة مرتفعو قميبلن كمجكفة

ظيرت في اسيا الصغرل في بداية القرف الثاني قبؿ الميبلدم تتى منتصؼ القرف األكؿ . كىندسية بارزة
 (.19: 3شكؿ  ) . 87قبؿ الميبلد، بينما استمر التقميد المتمي ليذه السرج الى القرف األكؿ قبؿ الميبلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفترة الرومانية. 6.3
 

تكصؿ الركماف .  مركز تصنيع السرج في ايطالياعندما ظيرت ركما في القرف األكؿ قبؿ الميبلد، أصبح
في استخداـ القالب، كقد صنعت جميع األسرجة عمى القالب مما أدل ذلؾ الى الي إبداعات تقنية ميمة 

 أدل غزارة في األنتاج، كسيؿ عمؿ الكثير مف النسخ خاصة التى تشتمؿ عمى تصاميـ معركفة، كبالتالي
 كانت صناعة .اإلمبراطكرية الركمانية بالسكؽ كتصديرىا بأعداد كبيرة الى أنتاء  سعرىاخفضالى 

فيي ذات جكدة عالية مما اعطاىا جاذبية كاقباؿ كبير في . األسرجة في القرف الميبلدم األكؿ متقدمة جدان 
كبسب انتشار نسخ النماذج الشائعو منيا في اغمب المناطؽ التابعة لركما ادل . المناطؽ التابعة لركما

كانت السرج الركمانية دائرية الشكؿ، مغمقة . بالتالي الى انخفاض في الجكدة كعدـ التمييز بيف األشكاؿ
في منتصفو فتتة لمزيت كثقب اخر صغير لمتيكية خبلؿ تعبئة السراج . كليا تكض منخفض بالكسط

. لمسرج مشعؿ عمى جانبيو زخرفة بشكؿ تمزكني، باإلضافة الي الزخرفة المكجكدة عمى الكتؼ. بالزيت

                                                 

: Local Lamps  ; Rosenthal & Sivan, 1978: 12.No 19 
87  Adle,r 2004 
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اختيرت عناصر الزخرفة التى كانت شائعة بيف الناس، كانتصارات األباطرة، األلو، صكر مف التياة 
نادران ما كاف سكاف فمسطيف يستكردكف األسرجة الركمانية بؿ . العامة، األساطير الشائعة، الطقكس الدينية

، مصر قكينطبؽ ذلؾ عمى الكثير مف األنماط المعركفة كالسرج النبطية، جرش، فينيقي. عممكا عمى تقميدىا
. 88كشماؿ إفريقيا بشكؿ عاـ

 
السرج الييركديو المصنعو عمى الدكالب، السرج : تقسـ السرج الركمانية المتمية الى خمس مجمكعات كىي

 . المتمية المصنعة عمى القالب، تقميد لمسرج الركمانية، كىي سرج القرف الثالث كالرابع الميبلدم

 
 :السرج  الييرودية.  1.6.3

 
 كاستمر ىذا االسـ مع الممؾ ىيركد الكبير،تكـ  مع فترة بػأنيا متزامنة عمييا ىذا االسـ  لبلعتقاد أطمؽ

يصنع  البدف مدكر كمصنع عمى الدكالب، بينما. العمـ باف التنقيبات التديثة أثبتت عدـ صتة ىذا التأريخ
المشعؿ بشكؿ مستقؿ كيمصؽ عمى بدف السراج، كتظير عبلمات تشذيب معمكؿ بسكيف عمى منطقة 

عادةن ال يكجد عمييا . اتصاؿ المشعؿ بالسراج، مقدمة المشعؿ عمى شكؿ قكس كمجكؼ مف الجانبيف
. زخرفة، ما عدا بعض النماذج التي يظير عمى مشعميا تتزيز لخطكط بسيطو، دكائر صغيرة اك نقاط

يفصؿ بيف . الفكىة كاسعة اتيانان تككف متاطة بتكض. القاعدة مسطتة كال يكجد عمييا عبلمات  تصنيع
عادة ما يككف لكف السطح اصفر ضارب الي البرتقالي، . الكتؼ المنتني كالتكض إطار متدد كبارز

نادران ما يكجد نماذج ليا  أكثر مف مشعؿ اك قاعدة . كيظير بطانة تمراء اك سكنية عمى بعض النماذج
 قبؿ الميبلد، أم نياية 25قبؿ العاـ  يؤرخ ىذا النمط الى بداية الفترة الركمانية، تيث لـ تظير. اسطكانية

تمثؿ األسرجة الييركديو التطكر المتمي في تصنيع السرج، كأكثر المناطؽ شيكعان ليذا . تكـ الممؾ ىيركد
النمط ىي كسط فمسطيف كنادران ما تظير بالشماؿ اك األردف، في الكقت الذم عثر عمى  مجمكعة كبيرة 

 89مف ىذا النمط في كرشة نبطية في مكقع عبده بالنقب
 

:  تشمل السرج الييرودية عمى ستة انماط
 

                                                 
88 Sussman, 1982:  7,8 
89 Rosenthal  &  Sivan, 1978: 80  ; Adler, 2004: Herodian Lamps 
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 تجـ السراج كبير كغير متقف التصنيع مقارنة مع باقي .سراج لو حوض واسع حول الفوىة. 1.1.6.3
ال . القاعدة مسطتو. كعادةن ما يككف المشعؿ عريض، كلكف في القميؿ مف النماذج نسبيان رفيع. األنكاع

مؤرخ الى نياية القرف األكؿ قبؿ الميبلد كبداية القرف الميبلدم، كىك .  )20: 2شكؿ )يكجد عميو زخرفة
يككف التكض في بعض النماذج متكسط األتساع اك صغير كفي نماذج . اقدـ انكاع األسرجة الييركديو

، كتعكد تمؾ األسرجة الى النصؼ الثاني مف القرف (21: 3شكؿ )اخرل يتيط بالفكىة ضمعيف بارزيف
 األكؿ الميبلدم

.  
. تنتيي مف األعمى بشفو بارزة تتيط بكتؼ مسطح كغير مزخرؼ. سراج ذات جوانب مستقيمو. 2.1.6.3

. )22: 3شكؿ  )عمى المشعؿ خطكط كدكائر متززة 
 

البدف دائرم يخرج . مختمؼ عف باقي السرج مف تيث الشكؿ كالتجـ. سراج متعدد المشاعل. 3.1.6.3
كما تكجد نماذج ليا . منو مشاعؿ بشكؿ افقي، كفي الكسط شكؿ برج اسطكاني عمى جكانبو فتتات صغيرة

. )23: 3شكؿ ) .مشعميف اك اربعو
 

مشابو لمسرج الييركديو األكلى كلكف لو مقبض مف نقطة التصاؽ . سراج لو مقبض حمقي كبير. 4.1.6.3
. )24: 3شكؿ ) الجزئيف كالى الضمع المتيط بالفكىو

 
ال يشبو .  البدف مدكر كمرتفع عمى شكؿ ابريؽ، كالمشعؿ طكيؿ كيمتد بشكؿ افقي.إبريقسراج . 5.1.6.3

تتيط بالفكىة شفة مرتفعو جدان، قد تفسر لكضع إناء اخر . السرج الييركديو، كلكف  مؤرخ الى نفس الفترة
يكجد ىذا النمط عادةن في الشماؿ كلكف عثر عمى . فكقو ليزكد السراج بالزيت تتى يضيئ لفترة أطكؿ

 .(25: 3شكؿ ) 90نمكذج بالقدس
 

ىذا النمط اف لكنو ؿالصفة الرئيسية   .عثر عمى ىذا النمط في القدس كجكارىا .سراج القدس. 6.1.6.3
 مصنع بشكؿ جيد كتقنية عالية،. فسر ذلؾ في منع دخكؿ األككسجيف الى الفرف اثناء الشكماسكد، كم

 عادة ما يككف المشعؿ صغير، كفي . ليا مقبض تمقيخرل نماذج بدكف مقبض كا ضمف ىذا النمط تكجد
(. 26: 3شكؿ ) 91كيتيط بالفكىة ضمع بارز. بعض النماذج مزخرؼ بخطكط  كدكائر

 

                                                 
90 Adler, 2004:  Herodian Lamps 
91 Adler, 2004:  Jerusalem Lamps 
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.  سرج القالب المحمية. 2.6.3
 

ظيرت في نياية القرف الميبلدم األكؿ سرج فمسطينية متمية مصنعة عمى القالب، كىك االبتكار التقني 
لـ يكف اسمكب . كقد ترافؽ ذلؾ مع استمرار نمط كشكؿ السرج الييركديو. الذم شاع في العالـ الركماني

لكف السطح اصفر ضارب . التصنيع مفاجئ، فقد ظير بشكؿ متفرؽ في بعض نماذج السرج الييركدية
مقدمة المشعؿ عمى شكؿ قكس مجكؼ مف . الي البرتقالي كبطانة  ذات لكف سكني ضارب الى األتمر

ما يميز ىذا .لسرج الركمانية في ىذه الفترةؿميزه م كهالجانبيف مع شكؿ تمزكني ينتيي عمى بدف السراج، 
النمط مف السرج في كجكد الزخرفة عمى الكتؼ بدالن مف كجكدىا عمى تكض السرج الركمانية المعاصرة 

بعض النماذج عمييا زخرفة تكؿ الفكىة كال .  تتضمف الزخرفة عمى المشعؿ عنصر زخرفي رئيسي.ليا
بعض يكجد عمى . ادكات زراعية كترفيةك ، كتشمؿ الزخرفة عناصر ىندسية كنباتيةيكجد عمى المشعؿ

 غالبا ما يككف ليذا النمط مقبض، كىك بالعادة صغير النماذج دائرتيف صغيرتيف تكؿ فتتة المشعؿ
يطمؽ عمى ىذا النمط سراج . القاعدة عمى شكؿ تمقة منخفضةتككف  عادةن .كمثقكب كاتيانان غير مثقكب

عتقاد بأنيا صنعت في المنطقة الجنكبية إلسميت بيذا األسـ ؿكقد  ،((Daromaركما ادالجنكب اك 
، كلكف (daroma)الغربية مف تبلؿ الخميؿ، كخاصة منطقة بيت جبريؿ، كالتي يطمؽ عمييا باألرامية 

.   بأنيا تصنع في مناطؽ عدة مف فمسطيفاظيرت نتائج التنقيبات البلتقو
عثر عمى كسرة مف ىذا النمط في كرشة . 92بناءن عمى الزخارؼ المكجكدة عمى ىذا النمط مف السرج

تـ الكشؼ في جنكب . تصنيع اسرجة نبطية، كما عثر عمى سرج مشابية في كرشة تصنيع سرج في جرش
فمسطيف عف كرشات تصنيع لسرج نبطيو متمية متأثرة بالسرج الركمانية، ككذلؾ عف كرشات خاصة 

كقد . بتصنيع سرج جرش المتأثرة كذلؾ بالسرج الركمانية، كأف سرج تمؾ الكرشات مشابية لسرج داركما
عثر عمى نماذج مف ىذا النمط في الشماؿ كسبسطية كسيمة الظير كالناصرة كبعض تمؾ النماذج تمثؿ 

كمف الكاضح بأف ىناؾ اختبلفات بيف نماذج ىذا النمط ما يدؿ عمى . سرج جرش كأخرل سرج الجنكب
 القرف األكؿ كىي ممتدة مف.  ميبلدم 70يؤرخ بداية ظيكرىا في العاـ . تصنيعيا في مناطؽ مختمفة

 .93كالنصؼ األكؿ مف القرف الثاني الميبلدم
 

: تصنف ىذه النوعية من السرج الي ست انماط
 

                                                 

82 
92 Rosenthal & Sivan, 1978: 
93 Adler, 2004: Early Roman lamps  
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الطينة جيده كجدار . شر ىذا النمكذج في منطقة بيت جبريؿ بشكؿ خاصتاف . سرج الجنوب.1.2.6.3
عمى سطح المشعؿ . متاطة بأطار ضتؿالمشعؿ نياية المشعؿ عمى شكؿ قكس، كفتتو . السرج رقيؽ
 مف  كمتنكععمى الكتؼ عدد كبيرك ،يظير عمى المشعؿ عنصر زخرفي رئيسي.  عمكديافافخط اك خط

.  مقبض مثقكبىا، كلكف لبعضقكجكد ثقب غير نافذ مف كبل جيتيمقابض ىذا النمط ما يميز . الزخارؼ
. تكجد ضمف ىذه النكعية مجمكعو خاصة ليا شكؿ مربع كىي صفة خاصة كفريدة لسرج تمؾ المنطقة

ليذا .  ىندسية أك نباتيةأشكاؿ  أك مذبح أككمف ضمف الزخارؼ التى كجدت عمى ىذه النكعية شكؿ امفكرا
التجـ   نماذج صغيرةتفقد كجد. النكعية اختبلفات كتصنيفات بناءان عمى الزخرفة، ككذلؾ الشكؿ كالتجـ
كنماذج صغيرة التجـ كليا شكؿ . بدكف زخارؼ اك بعنصر زخرفي رئيسي كاتد كشكؿ تمزكني اك إطار

 بالشكؿ ىةكنماذج مشاب. كنماذج ليا شكؿ مدكر اك مربع. مدكر كمشعؿ مدكر كعمى الكتؼ اكراؽ نباتية
: 3شكؿ )  بالزخرفة لمسرج الركمانية، كىي مدكرة كغير متقنة مقارنة مع باقي النماذجقلسرج دركما كمشاب

27 .) 
 
 ة ثبلثل السطح، كعؿة تختمؼ عف سرج الجنكب، تيث اف نياية المشعؿ مستقيـ.سرج الوسط. 6.3..2 

في النماذج التي عمييا خطكط تتيط الزخرفة بالفكىة، بينما تككف .  بينما ال تكجد في نماذج اخرلخطكط،
: 3شكؿ )المقابض مثقكبة ما  تككف عادة. الزخرفة في النماذج التي ال تشتمؿ عمى خطكط عمى الكتؼ

28 )
 

 غير متقنة التصنيع بشكؿ عاـكىي  المقبض المخركطي،   ما يميز ىذا النمط.ةسرج سبسطي. 3.2.6.3
الزخرفة متددة بعدد مف .  بارز الزخرفة تكؿ الفكىة كمتاطة بإطار ما تككفعادة. مثؿ سرج الجنكب

كجد ىذا .  أك عمى شكؿ بيضو   كسياـ تصاميـ ألكراؽ نباتية أكالتصاميـ، كىي بشكؿ رئيسي مثمثات
 (29: 3شكؿ ) النمط في منطقة سبسطيا كعمى طكؿ الساتؿ الشمالي

 

. البدف مدكر كيخرج منو مشعؿ لو مقدمة عمى شكؿ قكس كمجكؼ مف الجانبيف .سرج الجميل. 4.2.6.3 
ىي اشكاؿ ىندسية، ك كأ شكؿ تمزكني  أك داكائرتتمثؿ في  الكتؼ مسطح كيتيط بالفكىة اشكاؿ زخرفية

 السرج المبكرة مف . عمى شكؿ اقكاس عمى المشعؿخطكطعادة ما يككف . متاطة بإطار كدائرة مف النقاط
إطار ضتؿ يتيط ب مزخرفو  اال انيا مصنعة عمى القالب، كىي لمسرج الييركديو،كىي معاصرةىذا النمط 

: 3شكؿ ). كالسرج المتأخرة ليا مشعؿ طكيؿ، كفي بعض النماذج مندمج مع البدف. بالكتؼ مف الخارج
30). 
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البدف مدكر، يخرج منو مشعؿ لو مقدمة عمى شكؿ قكس كمجكؼ مف  . الحجمسرج كبيرة. 5.2.6.3
. ، كيتيط بالفكىة اشكاؿ نباتيو بشكؿ جيدكعةمصف. السطح العمكم مسطح كمتاط بشفو بارزة. الجانبيف

( 31: 3شكؿ ) معظـ السرج كبيرة التجـ كليا مقابض مثقكبو
 

يظير عمييا . البدف مدكر كعمى جانبي المشعؿ زخرفة عمى شكؿ تمزكني.  سراج القدس.6.2.6.3
 النصؼ الثاني مف ل اؿتعكد .يكجد نماذج ليا مشعميف. زخرفة مككنة مف تصاميـ نباتية كسرج الجنكب

 .(32: 3شكؿ ) .القرف األكؿ الميبلدم
 

:  تشتمل ىذه النوعية عمى ثالثة أنماط.سرج تقميد لمسرج الرومانية. 3.6.3
 

 يعتقد بأف ىذه النكعية مف السرج مصنعو متميان، كىي تقميد لؤلسرجة .السرج الكالسيكية. 1.3.6.3
الكتؼ ضيؽ، كفي . كليا مشعؿ مدكر كعمى جانبيو زخرفة تمزكنية البدف مدكر. الركمانية الكبلسيكيو

لمسرج تكض منخفض كمزخرؼ بأشكاؿ نباتية، تماثيؿ اك . بعض النماذج يككف مزخرؼ بخطكط دائرية
.  )33: 4شكؿ )تعكد الى القرف األكؿ كالثاني الميبلدم . كغالبان ال يكجد مقبض. مشاىد

 يندرج ىذا النمط ضمف األسرجة الكبلسيكية، كىك شائع في .سرج مدورة ذات حوض مزخرف. 2.3.6.3
الشكؿ العاـ ليذا النمط مكتد في العديد مف المكاقع الفمسطينية، كيتمثؿ في بدف . الفترة الركمانية المتأخرة

القاعدة مسطتة . الكتؼ عريض كالتكض منخفض. مدكر كمشعؿ مدكر كصغير كال يكجد لمسراج مقبض
كعادة ما يظير تز . تظير عمى الكثير مف النماذج عبلمات الصانع. كغالبان معممو بتز عمى شكؿ تمقة
لكف السطح اصفر ضارب الي البرتقالي، كبطانة بمكف اسكد أك بني . تمزكني الشكؿ عمى جانبي المشعؿ

كعمى الكتؼ . يظير التكض زخرفة  تعكس مدل كاسع مف المكاضيع.  بعض النماذجءاك اتمر، بأستثنا
صؼ لزخرفة بارزة ، كفي فترة متأخرة ظير (X)زخارؼ مختمفة تتألؼ مف أشكاؿ تمزكنية كزكج مف ترؼ 

كما اف السرج المتأخرة مف ىذا . ، رماح أك مثمثات أك أكراؽ تتيط بالتكض(ovolo  )عمى شكؿ بيضكم
يؤرخ ىذا . 94النمط اخشف كعمييا زخرفة غير متددة اك كاضتة، كما اف تكض بعض النماذج مكسكر

(.  34: 3شكؿ )النمط الى القرف الثاني كالثالث الميبلدم
 

                                                 

 ;  Hadad, 2002: 16.Type, 7 
94

85  Rosenthal & Sivan, 1978: 
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 المشعؿ مدكر كصغير كعمى الكتؼ مقبض عمكدم . سراج مدور لو حوض واسع وعميو زخرفة3.3.6.3
، كقد عثر عرؼ ىذا السراج في  الجزء الغربي مف  األمبراطكرية الركمانية، كطبع في الشرؽ. كمثقكب

.  )35: 4شكؿ ) يعكد الى النصؼ الثاني مف القرف الثالث .عمى بعض النماذج في مكاقع فمسطينية
 

. سرج القرن الثالث والرابع الميالدي .4.6.3
 

ظيرت أنماط مف السرج التي تعكدن الى أكاخر الفترة الركمانية كبداية الفترة البيزنطية، مع استمرار بعضيا 
مختمفة بالشكؿ، تيث اف بعض ىذه النماذج ليا مكاصفات السرج . تتى القرف  الخامس الميبلدم

انتشرت . الركمانية ذات التكض، كأخرل مشابية ليا دكف تكض، كنماذج ليا مشعؿ عمى شكؿ ممعقة
السرج الركمانية المبكرة انتشاران كاسعان في فمسطيف كاألردف، كلكف سرج القرف الثالث كالرابع اتسمت  

. بالطابع األقميمي بتيث يمكف تمييز سرج الشماؿ عف سرج الجنكب
سرج بيضاكيو الشكؿ ليا فكىو كاسعة، كسرج مدكرة كليا تكض :  انكاعسبع كتشمؿ سرج تمؾ الفترة 

مزخرؼ، كسرج بيت نتيؼ، كسرج ليا اكثر مف مشعؿ، كسرج الشيخ إبريؽ، كسرج ليا شكؿ مدبب 
. (سامرية)الطرفيف، كسرج ذات زخرفة خطية 

 
انتشر ىذا النمط في الجنكب، كىي استمرار لمسرج  .واسعةفوىة و سرج ذات شكل بيضاوي. 1.4.6.3

يمتد المشعؿ كجزء مف البدف كليس منفصؿ مقارنو . الركمانية ذات  التكض المزخرؼ مع بعض التغيرات
الفكىة كاسعة كمتاطو بضمع عريض، كالقاعدة تمقية كعمييا دكائر ليا نفس . مع السرج الركمانيو المدكرة

تأثر ىذا النمط بزخارؼ .  اتسمت السرج المبكرة بتجـ صغير كبدف مدكر اكثر مف السرج المتأخرة.المركز
، كصؼ مف الشكؿ البيضي (X)ترؼ اؿالسرج الركمانية المتأخرة مثؿ، األشكاؿ التمزكنية، كزكج مف 

كعمى بعض النماذج بطانة بمكف . ، ككذلؾ عبلمات الصانع، كمقبض كبركز صغير(Ovolo)البارز 
، اك شكؿ نجمةلـفي الفترة المتأخرة أصبتت أكثر طكالن، كا. اتمر ظير عمى الكثير . قبض عمى شكؿ ىـر

كىي مؤرخة الى القرف الثالث . كتمثمت الزخرفة بأشكاؿ ىندسية كنباتية. مف النماذج بطانة بمكف اتمر
 (.36: 4شكؿ ).  95كتتى القرف الخامس

البدف . عثر عمى نماذج مف ىذا النمط في بيت نتيؼ فقط: سرج مدكرة ليا تكض مزخرؼ. 2.4.6.3
لكف الطينة اصفر ضارب الى  . لؤلسرجة تكض منخفض ككتؼ عريض. مدكر كالجزء العمكم مسطح
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ليا مقبض ىرمي مزخرؼ بأشكاؿ . (X)كعادة ما يككف عمى الكتؼ زكج عمى شكؿ الترؼ . البرتقالي
عمى التكض شكؿ طاككس يمتقط عنقكد مف العنب، المشعؿ معمـ بخط بارز، . مثمثات ليا نفس المركز

عمى ىذا النمط زخارؼ مميزة تمثؿ النمكذج الشرقي . القاعدة عمى شكؿ تمقة كمعممة بخمسة خطكط
96تعكد الي الربع األخير مف القرف الثالث. لؤلسرجة الركمانية في فمسطيف

  .(37: 4شكؿ ) 
 

البدف مدكر الشكؿ، لو فكىة .  عثر عمى العديد مف ىذا النمط في بيت نتيؼ.سرج بيت نتيف. 3.4.6.3
المشعؿ عريض كعمى . كاسعة يتيط بيا إطار بارز، كالكتؼ منتني كعميو زخرفو ىندسية أك نباتية

عمى المشعؿ كالكتؼ زخرفة دكف ترؾ . متيطو ضمع بارز كمجكؼ مف جانبيو يتاكي الزخرفة  التمزكنية
. ليذا النمط قاعدة عمى شكؿ تمقة، كمقبض ىرمي الشكؿ عميو مثمثات ليا نفس المركز. مكاف فارغ

لكف السطح اصفر ضارب الي ا لبرتقالي اك البني كبطانة . كبعض  النماذج ليا مقبض عمى شكؿ تمقة
كانت األسرجة المبكرة ليذا النمط انيقو بالشكؿ كمتقنة بالتصنيع، مع مشعؿ متناسب . بمكف ارجكاني

انتشر . بالطكؿ مع البدف، بينما السرج المتأخرة ليا مشعؿ عريض كسيئ الشكؿ كينطبؽ ىذا عمى المقبض
عثر عمى بعض نماذج ىذه . النمط المبكر ليذه النكعية في الجنكب، بينما النمط المتأخر في الشماؿ

 .(38: 4شكؿ )  97السرج في قبر عطارة

 

تنتيي .  يشمؿ ىذا النمط نماذج ليا مف مشعميف الي ثمانية مشاعؿ.سرج ذات عدة مشاعل. 4.4.6.3
ليذا  النمط مقبض عمى شكؿ تمقة، . مقدمة المشاعؿ بخط مستقيـ اك مدكر كبارز عف طرؼ السراج

كالقاعدة عمى . عمى الكتؼ كفكؽ المشاعؿ زخرفة ىندسية. كفكىة كاسعة اك صغيرة يتيط بيا إطار بارز
 .(39: 4شكؿ ) 98تعكد الي نياية القرف الرابع كقد تستمر الى القرف الخامس. شكؿ تمقة
البدف بيضاكم الشكؿ، فكىة صغيرة . كجد ىذا النمط في شماؿ فمسطيف: ؾسرج الشيخ إبرم. 5.4.6.3

داخؿ تكض منخفض، يتيط بو ضمع رفيع يستمر الى المشعؿ، كتعتبر ىذه الميزة باإلضافة الي شكؿ 
القاعدة مسطتة كالمقبض عمى شكؿ مخركطي، كال يكجد عبلمات . السراج مف مزايا األسرجة البيزنطية

نفذت الزخرفة بطريقة سيئة كالتي تتككف مف زخارؼ ىندسية كنباتية مطبكعة . صانع إال قميبلن 
(Stamped)عثر عمى عدد كبير مف ىذا .  بعمؽ، سكاء عمى الكتؼ المنتني، أك التكض اك المجرل

(. 40: 4شكؿ ) 99تعكد الي القرف الثالث كالرابع الميبلدم. النمط في الشيخ إبريؾ
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96 Rosenthal & Sivan, 1978: 103,104 
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تجميا صغير كالبدف عمى .  كجدت في منطقة شماؿ فمسطيف فقط.سرج ليا اطراف مدببو. 6.4.6.3

الفكىة . المشعؿ مدمج بالبدف كمقبض مدبب يخرج بشكؿ أفقي كال يعمك عف البدف. شكؿ مستطيؿ مسطح
الزخرفة ضتمة كتتككف مف زخارؼ مطبكعة كمتززة ، بأشكاؿ ىندسية . كاسعة كيتيط بيا إطار بارز

، كبالعادة يزخرؼ سطح (صؼ مف أكراؽ متقابمة، شكؿ معينات، خطكط، دكائر، شكؿ سمـ )كنباتية 
. القاعدة مسطتة كفي بعض النماذج قميبلن مف التتدب. المقبض بخطكط عمكديو اك أفقية اك شكؿ سمـ

لكف السطح اصفر ضارب الى البرتقالي اك البني، كبطانة عمى الجزء العمكم،  لكنيا بني ضارب الى 
 .(41: 4شكؿ ) 100الميبلدمكالخامس الرابع  تعكد الى القرف. األتمر

 
لفترة ا كاستمرت تتى نياية الفترة الركمانية  فيالسامرية  ظيرت السرج .سرج ذات زخرفة خطية. 7.4.6.3

 المقيميفيعتقد بأف ىذه األسرجة قد استخدمت مف قبؿ السكاف . اإلسبلمية، كقد تميزت بشكميا كزخرفتيا
 ييكد كمسيتييف ككثنييف، كما باألضافو الى كجكد سكاففي منطقة سبسطيا، كىـ باألساس سامريف، 

تجـ صغير باستثناء   السامرية المبكرة لمسرج. فمسطيف كاألردفانتاء متعددة مف في ةسرج سامرمت كجد
ظيرت الزخرفة ضمف . أفقيكبعض السرج ليا مقبض تمقي بشكؿ .  ليا تجـ كبيرتيبعض النماذج اؿ

 بشكؿ اساسي عمى اشكاؿ مختمفة مف ممتتشأ مناطؽ متددة عمى القالب بأستخداـ الفرجار، كقد
الخطكط، شكؿ سمـ، انصاؼ دكائر كدكائر، كما ظير عمى بعض النماذج اشكاؿ ذات طابع ديني أك 

 ) تعكد السرج المبكرة الى نياية الفترة الركمانية . نباتية كىندسيةأشكاؿ  أك زراعيةأدكات  أك مكسيقيوأدكات
  .101كتستمر السرج المتأخرة الى الفترة األسبلمية المبكرة (نياية القرف الثالث كبداية الرابع

 
:  أنواعاربعالي السرج ذات الزخرفة الخطية تقسم 

 
الفكىة مدكرة . ليا بدف دائرم كمشعؿ عريض عمى شكؿ قكس كمجكؼ مف الجانبيف، .سرج مدورة- 1

عمى الجزء العمكم كالسفمي مف . كالقاعدة سميكة كعمى شكؿ تمقة، عمييا ثبلثة دكائر ليا نفس المركز
المشعؿ المجكؼ خطاف متكازياف كمنتنياف، ينتيي الخط الداخمي أسفؿ المشعؿ بشكؿ تمزكني، كعادةن ما 

المقبض . (ladder design)يككف اطكؿ، بينما يشكؿ الخطاف عمى سطح المشعؿ زخرفة شكؿ سمـ 
منبسط كثيران كال يعطي كظيفة تقيقية، كىك يتاكي مقابض سرج بيت نتيؼ اليرمية، مع بعض التعديؿ في 

                                                 

; Hadad, 2004:26, type. 16 
100 Uzzielli, 1997: 320 
101 Adler, 2004: Samaritan Lamps  
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، بتيث يصبح كشكؿ نجمة ذات اربعة رؤكس مدببو معظـ المقابض . التركيز عمى الزاكايا األربع لميـر
بعض نماذج ىذا النمط . ترتفع قميبلن عف السراج، كالقميؿ مف السرج ليا مقبض يشبو اليـر اكثر مف النجمة

عثر عمى ىذا النمط  في قبر عطاره، مع سرج بيت نتيؼ . لو مجرل رفيع كمستقيـ يصؿ المشعؿ بالفكىة
 .(42: 4شكؿ )تعكد الى القرف الثالث كالرابع الميبلدم . 102كسرج سعؼ النخيؿ البيزنطية

 
 الشكؿ كالتجـ مشابو لمنمط األكؿ، كلكف المشعؿ اقؿ تجكيفان مف الجانبيف .سرج إجاصية الشكل- 2

. معظـ نماذج ىذا النمط ليا مجرل رفيع كمستقيـ يصؿ الفكىة بالمشعؿ. كمتطاكؿ اكثر كمقدمتو ارفع
(. 43: 4شكؿ )103تعكد الى القرف الثالث كالرابع الميبلدم

 
، بعضيا مشابو لمسرج المبكرة كالثانية عمى أكثر ليذه السرج مشعميف اك .سرج ليا اكثر من مشعل- 3

 النمط مشعؿ طكيؿ كعميو مجرل عميؽ يصؿ ، كليذا ليا مجرل كنماذج أخرل.(44: 4شكؿ )شكؿ مثمث
 عمى شكؿ تبؿ اك تصميـ غصف تكؿ الكتؼ، كالبعض بإطارالبدف متطاكؿ، كعادةن مزخرؼ . الي الفكىة
بركز   أكيؤخذ المقبض شكؿ نجمة.  شبكة أك شكؿ مثمثات أك دكائرإنصاؼ  أك بدكائرؼمنيا مزخر

 . القرف الخامس الميبلدمتتى ىذا النمط الي نياية القرف الثالث اك الرابع كيعكد. شكؿ جناح  اك صغير
 

لنكعية األكلى، بينما المشعؿ صغير كمستقيـ ا بالشكؿ كالزخرفة  تشبو.مستقيمة جوانب  لياسرج- 4
بعض النماذج . (45: 4شكؿ ) ، كالقاعدة عمى شكؿ تمقة بارزلمسراج مقبض. كغير مجكؼ مثؿ السابؽ

 لمقرف الثالث كلغاية الخامس تعكد.  ليا شكؿ مدكرأخرلمف ىذه النكعية ليا شكؿ بيضاكم كنماذج 
 .104الميبلدم

 
تمتاز ىذه النكعية بجكدة عاليو بالتصنيع ككثافة ككضكح في الزخارؼ، كما انيا مشكية . سرج بيسان- 5

البدف عمى شكؿ دائرم كاتيانان متطاكؿ، يخرج . لكف السطح  بني اك رمادم بدرجات متفاكتو. بطريقة جيده
تتخذ المقابض عدة . أما القاعده فيي عمى شكؿ تمقة أك مسطتو. منو مشعؿ متكسط الطكؿ اك طكيؿ

عثر . اشكاؿ، مدكرة أك مثمثيو أك عمى شكؿ مركتو اك مربع، ترتفع قميبل لؤلعمى كعمييا زخارؼ بارزه
صنفت  تمؾ السرج في مكقع بيساف . عمى سبعة سرج  صنعت عمى نفس القالب كلكف ليا مقابض مختمفة

                                                 
102 Taha, 2003, Fig. 5: 4,5 
103 Sussman, 1983: 71-96 
104 Adler, 2004:  Samaritan Lamps 
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تشمؿ  الزخرفو بالدرجة األكلى .  الي سبعة مجمكعات بناءن عمى الشكؿ كالزخرفة، دكف تسمسؿ زمني بينيا
تعكد تمؾ السرج الى القرف الخامس كالسادس .  عمى اشكاؿ ىندسية متنكعة باألضافو الى اشكاؿ نباتية

 .(46: 4شكؿ ) 105الميبلدم
 

: الفترة البيزنطية. 7.3
 

تميزت الفترة البيزنطية في بظيكر سرج متماثمو بالشكؿ كالزخرفة في كؿ فمسطيف، بخبلؼ سرج الفترة 
كبالرغـ مف استمرار . الركمانية المتأخرة التي ظير فييا أنماط مف السرج انتصرت في مناطؽ متددة
 slipper.shaped)بعض سرج الفترة الركمانية المتأخرة األ اف السرج التى عمى شكؿ خؼ كبير 

lamp)ىي األكثر شيكعان في فمسطيف خبلؿ الفترة البيزنطية، .
 

 سرج الخؼ، كسرج مصنعة عمى الدكالب، كسرج تقميد :أنماط رئيسيةثمانية  تقسم السرج البيزنطية الى 
لسرج بيت نتيؼ، كسرج بيضاكية ليا مقبض ىرمي، كسرج ذات زخرفة خطية، كسرج ذات شكؿ قارب، 

. كسرج ذات شكؿ مثمث، كسراج بيضاكية الشكؿ
 

:  انماطةوتقسم الى ثالث   :(Slipper Lamps ) سرج عمى شكل الخف. 1.7.3
 

يشمؿ عمى . البدف بيضاكم مدبب كمخركطي مزدكج كمقطع جانبي. شكل الخف الصغيرسرج . 1.1.7.3
الفكىة . مشعؿ مكجكد في المقدمة ضمف األتجاه العاـ المتداد البدف، كمتاط بضمع بارز اك معمـ بخط

الزخرفة متفرقة كتتككف مف . كاسعة كمتاطة بتمقة بارزة، كفي بعض النماذج يكجد تمقة إضافيو رفيعو
خطكط إشعاعية الشكؿ عمى الكتؼ، كشكؿ صميب، أك أشكاؿ تمزكنية، أكسعؼ نخيؿ عمى مقدمة 

. مكاف المقبض معمـ بدائرة اك نقطو بارزة.  قميؿ مف النماذج عمييا عناصر ىندسية أخرل كعدد.  السراج
لكف السطح . القاعدة عمى شكؿ تمقة مرتفعة. نادران ما يكجد عمى بعض النماذج مقبض عمى شكؿ تمقة

كمف ضمف ىذه النكعية لبعض النماذج . (47: 4شكؿ ) 106اصفر ضارب الي البرتقالي، اك بني داكف
اكثر مف مشعؿ، كىي ذات شكؿ مثمث كمقبض تمقي، كالقاعدة تمقية، كعمييا زخارؼ نباتية كىندسية 

                                                 

2004: 37. Type: 19; Kennedy, 1963:87.Type: 21
105 Hadad,  

Rosenthal & Sivan, 1978: 112,113 
106 Adler, 2004 ;  
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107بارزة
منتصؼ القرف السادس    يعكد ىذا النمط الى النصؼ الثاني مف القرف الرابع الميبلدم كالى.
 (48: 4شكؿ ) . 108الميبلدم

 
 البدف بيضاكم متطاكؿ .  كىي أكثر السرج شيكعان في الفترة البيزنطية.سرج شكل الخف الكبير. 2.1.7.3

 الفكىو كاسعو كيتيط بيا تمقتاف، الداخمية مرتفعو كعريضو، .كمدبب كمخركطي مزدكج كمقطع جانبي
بينما الخارجية منخفضو، كيستمر منيا خط مستقيـ نتك المشعؿ كيمتقي بتمقة صغيرة تتيط بفتتة 

. يشكؿ الخط الخارجي شكؿ سعؼ نخيؿ بيف المشعؿ كالفكىة كفي بعض النماذج شكؿ صميب. المشعؿ
ال يكجد ليذا النمط مف السرج مقبض، كمكانو معمـ بنقطة . عمى الكتؼ تضميع بارز عمى شكؿ اشعة

يمكف تقسيـ . القاعدة عمى شكؿ تمقة مرتفعة. بارزة أك ضربة أك شكؿ ىبلؿ اك أم عنصر زخرفي ىندسي
ىذه السرج الى ثبلث مجمكعات، سرج بخطكط بارزة عمى شكؿ اشعة، كسعؼ نخيؿ اك صميب بيف 

، كسرج بزخارؼ لكلبية كسعؼ نخيؿ بيف المشعؿ كالفكىة، كسرج عمييا (49: 5شكؿ )المشعؿ كالفكىة 
تعكد الى منتصؼ القرف السادس الميبلدم كلغاية . (50: 5شكؿ ).  كزخرفة سعؼ النخيؿ109كتابة التينية

111، كيعتقد لكفيردا بأنيا تستمر تتى القرف التاسع110نياية السابع اك بداية الثامف الميبلدم
عثر عمى  .

عدد كبير جدا مف السرج الكبيرة كالصغيرة في قبر يعكد لمفترة البيزنطية في قرية عطارة شماؿ مدينة راـ 
، كما عثر عمى ستة نماذج مف 112سراج، ارخت الى القرف الرابع كمنتصؼ الخامس الميبلدم 180 اهلل

. 113بينيا سراج كامؿ مف خربة الشكيكة
  

 Small  Slipper)شكؿ سرج سعفة النخيؿ الصغيرة باؿ تشبو .سرج ذات مقبض مرتفع. 3.1.7.3

Lamps)البدف بيضاكم . ، لكف السطح اصفر ضارب الى البرتقالي، كعميو بطانة بمكف أتمر اك داكف
عمى الجزء الخمفي لمسراج مقبض مرتفع كثيران . الفكىة كاسعة تتيط بيا تمقة بارزة. منبعج مف الكسط
كتعكد الي القرف السادس كالسابع . بيف فكىة السراج كالمشعؿ شكؿ سعؼ نخيؿ. كعمى شكؿ صميب

 (.51: 5شكؿ )114الميبلدم

                                                 
107 Rosenthal & Sivan, 1978: 115, No 471 
108 Magness, 1998: 48 
109 Loffereda, 2001: 31, No 55 ; Nitowski, 1986: 1-63 

1998: 41
110 Magness, 
111 Loffereda, 2001: 12 
112 Taha, 2003: 5  
113  ; Abu Khalaf. Abu A‟mar. Al.Houdalieh. Hoyland, 2006:55, Photo: 8 3، شكؿ 2004اليكدلية. 

; Adler, 2004: Local Byzantin Lamps.
114 Rosenthal & Sivan ,1978: 121 
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 بدف مدكر لو عنؽ مرتفع يضيؽ كيقسـ الى مجمكعتيف، األكلى ليا :سرج مصنوعة عمى الدوالب.  2.7.3

نتك األعمى عمى شكؿ إبريؽ صغير، يخرج مف الجزء السفمي مشعؿ عمى شكؿ صنبكر اإلبريؽ، كىك 
لو مقبض . (52: 5شكؿ )الكتؼ مرتفع كمزخرؼ بضاليع بارزة . عمى األغمب مضاؼ بعد تصنيع السراج

 .لكف السطح بني ضارب الى البرتقالي. تمقي يمتصؽ بالشفو كيرتفع عنيا قميبلن كينتيي في كسط السراج
القاعدة مسطتة مع قميؿ مف . عثر عمى نماذج مف ىذه النكعية في الجنكب كعدد قميؿ في الشماؿ

شكؿ )بينما المجمكعة الثانية ليا بدف مدكر كغير مزخرؼ، يعمكه عنؽ اسطكاني كشفو عريضو . التتدب
يعكد الى  . يعكس ىذا النمط تأثير منطقة تكض الرافديف. المجمكعة األكلى ىي األكثر شيكعان . )53: 5

  115نياية القرف السادس اك بداية القرف السابع
 

الشكؿ العاـ ليذه السرج .  تعتبر ىذه النكعية كأستمرار لسرج بيت نتيؼ. المقمدة بيت نتيفسرج. 3.7.3
تمثؿ الزخرفة المكجكدة زخرفة بيت نتيؼ، المقبض اكبر . جانبي المشعؿ اقؿعمى متطاكؿ اكثر كالتجكيؼ 

السرج المبكرة تشبو سرج بيت نتيؼ مع . تجمان كمربع الشكؿ في السرج المبكرة كمخركطي لمسرج المتأخرة
بعض األختبلفات، تجميا اكبر كالمشعؿ ليس مدكر، كانما مجكؼ نسبيا كفي معظـ النماذج عمى جانبو 

الكتؼ ضيؽ كعميو زخرفة . تشمؿ الزخرفة شكؿ امفكرا أك عركؽ عنب أك اشكاؿ ىندسية. زخرفة مستقيمو
جميع السرج ليا مقبض مخركطي كفي بعض النماذج مزخرؼ بشكؿ . خطية اك شريط مف أكميؿ زىكر

تتتفظ السرج المتأخرة . تؤرخ ىذه النكعية الى القرف الخامس كالسادس الميبلدم. سعؼ نخيؿ اك خطكط
ما زاؿ المشعؿ . ببعض مكاصفات سرج بيت نتيؼ، كلكنيا تمثؿ اسرجة القرف السادس كالسابع الميبلدم

الزخرفة المكجكدة عمى .. فييا مجكؼ مف الجانبيف، كلكف منخفض اكثر كينتيي بخط مستقيـ كليس مدكر
اك تصاميـ  (ovolo)المشعؿ مشابية لسرج بيت نتيؼ، كعمى الكتؼ صؼ مف  زخارؼ بيضاكيو الشكؿ 

عثر عمى ىذه النكعية مف األسرجة في شماؿ فمسطيف ككذلؾ . المقبض صغير كمخركطي الشكؿ. نباتية
( 54: 5شكؿ )  .116تؤرخ الى القرف السادس. األردف

 
.  كالسرج اإلسبلمية المبكرةؾمشابو لسرج الشيخ إبرم. سرج ذات شكل بيضاوي ليا مقبض ىرمي. 4.7.3

البدف بيضاكم مدبب، المقبض منخفض عمى شكؿ ىرمي كىك استمرار لمضمع الذم يتيط بتكض صغير 
عمى .  القاعدة مسطتة اك تمقية كليا نفس شكؿ السراج. كيشكؿ مجرل بيف المشعؿ كالفكىة الصغيرة

                                                 

122. ; Hadad, 2002:72.Type: 32
115 Rosenthal & Sivan, 1978: 

:Local Byzantine Lamps.BYZ.7; Hadad, 2002:72.74 
116 Adler, 2004 
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كتظير ايضان عمى التكض، كىي . ، تتمثؿ بأشكاؿ ىندسية، تيكانية اك تصاميـ نباتيةكثيفةالكتؼ زخرفة 
عثر عمى نماذج مف ىذه النكعية في شماؿ فمسطيف كجنكب لبناف، كتعكد الى . بالعادة عمى شكؿ كردة

117أكاخر القرف السادس كالنصؼ األكؿ مف القرف السابع
(. 55: 5شكؿ ) 

 
يكجد مجرل .  البدف بيضاكم متطاكؿ، كىك مشابو لمسرج األسبلمية .سرج ليا زخرفة خطية. 5.7.3

عمى الكتؼ زخرفة عمى شكؿ ىيكؿ عظمي لسمكة، كخطكط آلشكاؿ .  يصؿ بيف الفكىة كالمشعؿ
تنفذ الزخرفة ضمف مناطؽ . ىندسية، مثؿ  شبكة أك نقاط أك دكائر أك شكؿ دكالب، كنادران تككف نباتية

الفكىة كاسعة . متددة، كفي بعض النماذج يكجد عبلمات عمى المجرل كشكؿ دائرة اك اشكاؿ اخرل
كغالبان تأخذ القاعدة شكؿ . كمدكرة، كالمقبض افقي عمى شكؿ مستطيؿ، اك شكؿ لساف يرتفع قميبل لؤلعمى

(. 57: 4شكؿ )بعض نماذج ىذا النمط لو فكىو عمى شكؿ تذكة الفرس  . (56: 5شكؿ )السراج العاـ 
ترافؽ ىذا النكع مف السرج مع جرار مؤرخة الى  . 118تعكد تمؾ السرج الى القرف السادس كالسابع الميبلدم

. 120عثر عمى سراج مف ىذا النمط عمى مجراه كممة مشابية لمفظ الجبللو. 119الفترة األمكية
 

لمسراج مجرل كبير . لكف السطح بني فاتح اك بني ضارب الى البرتقالي. سرج عمى شكل قارب. 6.7.3
يظير عمى منطقة اتصاؿ الجزئيف . عمى شكؿ مثمث، بينما الفكىة صغيرة كىي عمى شكؿ تذكة الفرس

. المقبض عمى شكؿ لساف صغير التجـ بالمقارنة مع تجـ السراج. سـ1طبقة مف الصمصاؿ بعرض 
باألعتماد عمى التشابة بيف . عمى المجرل ثبلثة نقاط بارزة كشبو دائرة، كىك ما يشبو صكرة كجو األنساف

يمكف .  تأخد القاعدة شكؿ السراج العاـ. ىذه النكعية كما يطمؽ عمييا بالسرج ذات الزخرفة الخطية
(. 58:5شكؿ )  121تأريخيا الى اكاخر القرف السادس كالفترة األمكية

 
المكف بني فاتح كيتتكم عمى نسبة كبيرة مف .  اجزاء مف السراج مفقكدة.سرج ذات شكل مثمث. 7.7.3

الفكىو صغيرة جدان . البدف مثمثي الشكؿ، كالمشعؿ مندمج ضمف األتجاه العاـ لمسراج. تبيبات سكداء
ال . عمى كؿ السطح العمكم زخرفة عمى شكؿ شبكة. مقارنة مع تجـ السراج، كتأخد القاعدة شكؿ البدف

                                                 
117 Rosenthal & Sivan, 1978: 123 ; Adler, 2004, Type: 30 ;  Hadad, 2002: 71,72 
118 Hadad, 2002: 75.Type 32 ; Adler, 2004: Samaritan Lamps. 
 57-51: 2000 ،جبلؿ 119
120 Sussman, 1976: Fig. 3: 3 
121 Hadad, 2002: 78. Type. 33, No: 337 
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 122يعكد ىذا النمط الى الفترة البيزنطية األمكية. يكجد مجرل بيف الفكىة كالمشعؿ، كأنما أضبلع بارزة
 )59:5شكؿ )

.  عمى جانبي المشعؿ تجكيؼ بسيط، كعميو شكؿ صميب في بعض النماذج.سراج بيضاوي متطاول. 8.7.3
عمى الكتؼ زخرفة عمى شكؿ خطكط إشعاعيو، كشكؿ . السطح بني فاتح كعميو بطانة بمكف بني يميؿ لؤلتمرار

القاعدة عمى . المقبض صغير كأفقي كعميو زخرفة خطكط . بيف المشعؿ كالفكىة نقاط كخطكط بارزة. كردتيف
( 60: 5شكؿ ) 123يعكد الى القرف الخامس تتى القرف السابع الميبلدم. شكؿ تمقة منخفضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Hadad, 2002: 78, Type. 34, No: 338 
123 Hadad, 2002: 64, Type. 25: 281 
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 مقدمة. 1.4
 

كجدكا أف صناعة   كانت خاضعة لمبيزنطييف كمف ضمنيا فمسطيفتيعندما فتح المسممكف المناطؽ اؿ
 بأنتاج السرج عمى الشكؿ الذم كاف كف المسمـكفكعميو استمر الصانع. السرج عمى درجة عالية مف التقدـ

قامكا بصنع األشكاؿ كاألنكاع التي تتناسب مع ثقافتيـ ،  تمؾ الترفةأتقنكاسائدان في تمؾ الفترة تتى 
 .124كدينيـ

 

اف تصنيع السرج في الفترة اإلسبلمية المبكرة مشتؽ بشكؿ مباشر مف الصناعة التقميدية لمسرج البيزنطية، 
فالشكؿ المكزم . سكاء بالشكؿ اك الزخرفة، كىك ما ينطبؽ ايضا عمى الفخار األسبلمي المبكر بشكؿ عاـ

كما اف كجكد المجرل بيف . المدبب لمسرج اإلسبلمية كالمخركطي كمقطع جانبي مشابو لمسرج البيزنطية
.  شكؿ المقابض كالتكض الصغير الذم يتيط بالفكىة مشابو لمسرج البيزنطية المتأخرةكالمشعؿ كالفكىة، 

أف الكثير مف العناصر الزخرفية الثانكية انتقمت بشكؿ مباشر مف أكاخر الفترة البيزنطية الى السرج 
اإلسبلمية خبلؿ الفترة األمكية مثؿ التمقات البارزة التي تتيط بالفكىة، الخطكط الشعاعية، سعفة النخيؿ، 

 السرج  عمىكما اف  العبارات المكتكبة عمى السرج األمكية بالمغة العربية ىي  تقميد لمعبارات المكجكدة
 تمؾ  األنتقالية في تصنيع سرحةكمف المؤشرات التي تدلؿ عمى طبيعة المرتؿ. التينيةؿالبيزنطية بالمغة ا

صانع لمقالب البيزنطي الذم يصنع الجزء السفمي كقالب أمكم لتصنيع الجزء اؿاستعماؿ في  ىي المرتمة
 . 125العمكم، كىك ما يفسر عمى إمكانية تتكؿ الصانع مف الديف المسيتي  الى الديف اإلسبلمي

 

التيكانية، كالكتابية في السرج كالنباتية، ك ، اليندسيةكاألشكاؿ ك فأف استخداـ العناصر الزخرفية، كلذلؾ
اإلسبلمية ليا عبلقة مف ناتية بالتقميد المتبع في تصنيع السرج البيزنطية كخاصة ذات الشكؿ البيضكم، 

الفف األسبلمي المبكر بشكؿ عاـ كالمتمثؿ بشكؿ كاضح في األعماؿ بكلكنيا مف ناتية اخرل مرتبطة 
، التجارة، الفسيفساء، الرسـ، التفر عمى  (Stucco)الفنية كالترفية اإلسبلمية المختمفة، مثؿ اعماؿ الجص

كيظير األتجاه العاـ في الفف األسبلمي المبكر في الطابع األمكم في القرف .  الخشب كالعاج، كالمعادف
السابع كالثامف الميبلدم في كؿ مف سكريا كفمسطيف، كفي الطابع العباسي المتمثؿ  في المقى التي عثر 

 السرج األسبلمية  ظيرت عمىتيث . مراء في العراؽ كالتى تعكد الى القرف التاسع الميبلدماعمييا في س
الكبلب كالسمؾ، كالطيكر، كس، مالطاككك التيكانية األسطكرية،  األشكاؿمكاضيع مختمفة تمثمت في

                                                 
 148: 1977 تكتنجي كتمكدم  124
125 Khairy  &  'Amr, 1986: 144 
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تصاميـ الخطكط، ؾالكركد، كاليندسية ك العنب، كعناقيدالعركؽ المكلبية، كاألكراؽ،  ؾ النباتيةؿشكااألك
كقد انطمقت تمؾ األشكاؿ جميعيا مف مبدأ مؿء فراغ السطح كىك الطابع السائد في الفف . الدكائر كالنقاطك

. 126الشرقي
 

. نتقاليةإلالمرحمة ا. 2.4
 

 slipper)استمراستعماؿ بعض األنماط البيزنطية التقميديو في الفترة األمكية كمف أىميا سرج الخؼ الكبيرة 

lamps) (.49،50 :5شكؿ ) تتى القرف التاسع استمرتالقرف السادس ك،  كالتي تعكد الى منتصؼ 
كالكثير مف األنماط التي ليا مكاصفات السرج البيزنطية كلكنيا مختمفة في مكاصفات اخرل فيي اقرب الى 

 كىي مؤرخة مف نياية القرف ،كليا مقبض عمى شكؿ مثمثالنمط األسبلمي مثؿ السرج بيضكية الشكؿ 
عمى شكؿ إبريؽ   عمى الدكالبكعج مصفاسر ك(.55 5 :شكؿ)السادس كالنصؼ األكؿ مف القرف السابع 

 مف نياية القرف السادس كتتى بداية القرف السابع مف اكاخر الفترة البيزنطية كاستمر يعكد الى ،صغير
 بينما السرج ذات الزخرفة الخطية، فقد استمرت األنماط المتأخرة (.53,52: 5: شكؿ )الفترة األمكيةخمؿ 

 كما استمر خبلؿ الفترة األمكية سراج (.57,56: 5شكؿ ). الى القرف السادس كالسابع الميبلدممنيا، تعكد
،  مثمث كأخر عمى شكؿ(.58: 5شكؿ ) الى نياية القرف السادس كالفترة األمكية، يعكد شكؿ قاربعمى

 القرف يعكد الى:  شكؿ بيضكم متطاكؿ كسراج ذك.) 59: 5شكؿ )مؤرخ الى الفترة البيزنطية األمكية 
 )60: 5شكؿ  )الخامس كتتى القرف السابع 

 
 .  األمويةالسرج. 3.4

 
بيضاكم  شكؿ اتسرج ذ، كىي   انماط مف السرج األمكيواربعةأفرزت تنقيبات المكاقع األثرية الفمسطينية 

مقبض مخركطي ليا  شكؿ لكزم مدبب بتجـ كبير كاتسرج ذك ،مقبض عمى شكؿ مثمثليا  كمدبب
 .سرج مصنعة يدكيان ك ،مقبض مخركطيليا  شكؿ لكزم مدبب بتجـ صغير كاتكسرج ذ، الشكؿ

 
. بيضاوي مدبب شكل ات سرج ذ.1.3.4

 

                                                 
126 Rosenthal and Sivan, 1978: 129,130  
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 بداية الفترة األمكية كبقي تتى نيايتيا كلـ يستمر في منذ الشيخ ابريؽ كبيساف كالتمةظير ىذا النمط في 
ما يجعؿ كزنو ثقيؿ مقارنة مع تجـ ـ البدف لكزم متطاكؿ ذك جدراف سميكة نسبيان شكؿ. الفترة العباسية

الفكىة كاسعة كفي بعض . المقبض صغير كبارز عمى شكؿ مثمث، كبعض النماذج بدكف مقبض. السراج
القاعدة . النماذج تككف منخفضة عف الكتؼ كالمجرل، كاتيانان تككف عمى شكؿ مربع أك تذكة الفرس

اك  عمى الكتؼ زخارؼ قالب بارزة تتمثؿ في اشكاؿ نباتية، ،مسطتة اك تمقية عمى غرار شكؿ السراج
لمسرج مجرل بيف الفكىة كالمشعؿ كىك متدد بشكؿ جيد، كعادةن ما  يشمؿ زخارؼ .  تيكانية كأىندسية 

 خط متعرج، كاتيانان عناصر نباتية  أك ىيكؿ عظمي سمكة، أكخطكط ممكجة،أك مثؿ شكؿ تبؿ، 
كىناؾ نماذج ليا مجرل . (herring.bone )سمكة عظمي ؿؿىيؾكاألغصاف، كعمى اتدل النماذج شكؿ 

 طبقة مف الصمصاؿ، تغطي جزء مف  مع بعضيمايظير عمى نقطة اتصاؿ الجزئيف. خالي مف الزخرفة
. 127الزخارؼ المكجكدة

 
 اتسرج ذك.  زخارؼ نباتيةاتسرج ذ، ككفقان لمزخرفة يمكف تقسيـ ىذا النمط الى ثبلث مجمكعات اساسية

 . زخارؼ تيكانيةاتسرج ذك ،زخارؼ ىندسية
 

.  زخارف نباتيوات سرج ذ.1.1.3.4
 

كركد كامتازت المجمكعة األكلى بأسمكب خاص مف الزخرفة النباتية التي اتتكت عمى عركؽ لكلبية، 
كأكراؽ بأشكاؿ مختمفة، كفي كثير مف النماذج تككف الزخارؼ النباتية مع زخارؼ ىندسية كخاصة الدكائر 

 :كمف اىـ األشكاؿ الزخرفية النباتية. كبداخميا اشكاؿ متنكعة
 نقاط  ة عمى كؿ جانب مف الكتؼ صؼ مككف مف كركد ذات شكميف مختمفيف األكؿ دائرة بداخميا سبع

 عرؽ لكلبي الشكؿ أك(. 61:6شكؿ )128 اربع بتبلت كعمى المجرل شكؿ سمكةاتكالثانية شكؿ كردة ذ
دائرة كسطيا أك (. 62: 6شكؿ  )129 مف المقبض كينتيي عند المشعؿأكعميو اكراؽ عمى شكؿ قمب، يبد

بعض النماذج ك(. 63:6شكؿ  )130 كشكؿ كردة ليا اربع بتبلت دائرة صغيره يتيط بيا مجمكعة مف النقاط

                                                 
127 Avigad, 1976: 190, 191 ; Uzzielli, 1997: 326 ; Hadad, 2002: 78, Type.35 
128 Hadad, 2002: 78, type.35, No: 345 
129 Hadad, 2002: 78, type.35, No: 348 
130 Hadad, 2002: 78, type.35, No: 346 
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عرؽ كرمة كعمى المجرل شكؿ معينات، أك كردة بأربع بتبلت كدائرة بداخميا خطكط بأشكاؿ متعددة،  عمييا
.  131شكؿ سعفة نخيؿأك . اغصاف نباتية أك 
 

.  زخارف ىندسيةات سرج ذ.2.1.3.4
 

.   في إظيار اشكاؿ ىندسية مختمفة الدكائر، كالنقاطكاستخداـ الخطكط  بامتازت ىذه المجمكعة 
خطكط مائمو كمتقاطعة عمى شكؿ شبكة ينتج مف تقاطعيا شكؿ معينات، : كمف اىـ الزخارؼ اليندسية 

سعفة بداخؿ كؿ معيف صغير نقطة بارزة ما يجعميا عمى شكؿ تراشؼ السمؾ، كعمى المجرل شكؿ 
133 شكؿ اقكاس كمثمثات ليا نفس المركز أك.)64: 6شكؿ)132نخيؿ

كعمى نماذج اخرل . (65: 6شكؿ ) 
  أك عظمي سمكة،ؿشكؿ ىيؾأك صؼ مف دكائر بداخميا اشكاؿ ىندسية، أك زخرفة عمى شكؿ شبكة، 

.  134اشكاؿ ىندسية غير كاضتة
  

.  زخارف حيوانيةات سرج ذ.3.1.3.4
 

عادة ما تشتمؿ بعض النماذج عمى اشكاؿ طيكر، فقد عثر في بيساف عمى كسرة مف كتؼ سراج يظير 
الكتؼ شكؿ طائراف عمى   كفي نمكذج اخر(.66: 6شكؿ  )135عمييا شكؿ طاككسيف يمشياف عمى خط 

 (. 67: 6شكؿ  )136يتيطاف بشجرة نخيؿ كعمى المجرل خطاف يتقاطعاف كيشكبلف صؼ مف معينات
 

الشيخ ابريؾ، كأرخ الى نياية القرف : كمف المكاقع التي كجد فييا . شاع ىذا النمط في شماؿ فمسطيف فقط
، كفي صفكريا، 138 الى القرف السابع كالثامف الميبلدميعكدالتمة، ك. 137السادس كبداية القرف السابع

كعثر عمى سراج يتتكم عمى قطع نقدية تعكد لفترة . الى الربع الثاني مف القرف الثامفأرخ كطبقة فتؿ 

                                                 
131 Avigad, 1976: 190, LXXI: 36-43 ; Uzzielli, 1997: 326, Pl. VII:1-4 ; Hadad, 2002: 78, No: 

342  
132 Hadad, 1997: 166, type.2, No: 41 

190, LXXI: 43
133 Avigad, 1976: 
134 Avigad, 1976: 190, Pl. LXXI. 36-44 ; Uzzieli, 1997:326, Pl.VI: 1.4    
135 Hadad, 2002: 78, type.35, No: 355 
136 Avigad, 1976: 190, Pl. LXXI: 40 
137 Avigad, 1976: 190, Pl. LXXI. 36-44  
138 Uzzieli, 1997: 326, Pl. VI: 1-4  
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كبناءان عمى المعطيات  .139( ـ603.665)بيف األعكاـ  (Phocas, Heraclius, Constans II)تكـ 
ميبلدم 749األثرية في مكقع بيساف فقد ظير ىذا النمط مف السرج في الفترة األمكية كاستمرت تتى العاـ 

كما يعزز ىذا التأريخ عدـ كجكد ىذا النمط مف السرج في  الطبقات العباسية في بيساف كطبقة . فقط
. 140فتؿ
 

 . شكل لوزي بحجم كبيرات سرج ذ.2.3.4

 
يعتبر ىذا النمط مف السرج بالشكؿ كالزخرفة ىك النكع التقميدم الشائع مف السرج في الفترة األمكية الذم 

.  ظير في بدايتيا كاستمر تتى بداية الفترة العباسية
. شكؿ البدف لكزم مدبب كمخركطي مزدكج كمقطع جانبي، كمنطقة التقاء الجزئيف السفمي كالعمكم تادة

الفكىة كاسعة كبارزة عمى شكؿ تمقة كيتيط بيا ضمع بارز يستمر كيتيط  بفتتة المشعؿ، مشكبلن مجرل 
 ابضلمسرج مؽ. عمى الكتؼ زخارؼ بارزة ذات اشكاؿ ىندسية، نباتية، تيكانية ككتابية. بينيا كبيف الفكىو

ذات شكؿ مخركطي يقع عمى الضمع المتيط بالفكىة اك ممتصؽ بو، كنادران ما يككف عمى شكؿ كرة 
عادةن ما تككف القاعدة تمقية عمى شكؿ بيضكم مدبب كشكؿ السراج، كنادران ما تأخذ شكؿ مثمث، . صغيرة

عمى كثيرمف قاع القكاعد اشكاؿ ىندسية، قد تمثؿ عبلمة الصانع اك ذات طابع . معيف اك مربع
أك خطاف متكازياف، : عمى كثير مف النماذج زخارؼ عمى المجرل كتتضمف اشكاؿ مختمفة مثؿ. 141زخرفي

أك ، (zig zag)خط بشكؿ متعرج أك ،خط في نيايتو نقطتيف اك اربع نقاطأك خطاف يمتقياف في النياية، 
 شكؿ  أك نقاط بارزة، أك خط كشبو دائرتيف مف الطرفيف، أكنقاط،أك  دكائر، ، أك شكؿ سمـ، أكخط مستقيـ

كما اف معظـ القكاعد التمقية كالبيضكيو .  غصف اك كممة بالخط الككفي أكمثمثاف متبلصقاف،أك تبؿ، 
أك  زخرفة ىندسية عمى شكؿ صميب،  أك متاكر دكالب،ة اك ثمانيةمزخرفة بدكائر ليا نفس المركز، سبع

خط عمكدم أك مثمثات ليـ نفس المركز، أك كردة كغصف، أك تضميع كنقاط، أك خط كاربع  دكائر، 
. 142. يكجد قاعدة مثمثية الشكؿ يتيط بيا دكائر كشكؿ أكراؽ مطبكعة، كماكانصاؼ دكائر عمى الجانبيف

 
 

:   مجمكعات أساسيةأربعبناءان عمى الزخرفو الى   يقسـ ىذا النمط 
                                                 

139 Gal, 1993: Fig. 14 
140 Hadad, 2002: 78, type.35 
141 Rosenthal & Sivan, 1978: 129 ; Avissar, 1996: 191 ; Hadad, 2002: 78-82  
142 Hadad, 2002: 93  
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.  زخارف نباتيةات سرج ذ.1.2.3.4

 
سعؼ النخيؿ كاألغصاف، كاستخداـ العركؽ المكلبية، ب  العباسيةامتازت الزخرفو النباتية عمى السرج األمكية

 مف المقبض كيمتد عمى أعرؽ لكلبي يبد:. كمف النماذج التي تمثؿ ىذا الزخرفة. كاتيانان زخرفة األربيسؾ
143الكتؼ مشكبلن ما يشبو التمقات كبداخميا اشكاؿ نباتية، كعمى القاعدة عبلمة الصانع

 أك (.68:5شكؿ (
 مف المقبض كيتيط بالفكىة كينتيي بتمقة بيضكيو صغيرة، يتفرع عنو عرؽ تمزكني أعرؽ لكلبي يبد

(.  69:6شكؿ ) 144مشكبلن اشباه تمقات بداخميا ست نقاط عمى شكؿ عنقكد عنب، كعمى المجرل نجمة
شكؿ )145 مف المقبض كتنتيي عند المجرل، كعمى المجرل ما يشبو العامكدأ شكؿ سعفة نخيؿ، تبدأك

 غصف زيتكف  يبدء مف المقبض كينتيي عند بداية المجرل، كعمى المجرل خمس نقاط عمى اك(. 70:7
( 71:7شكؿ  )146 القرف الخامس كتتى السابعتعكد الى. شكؿ صميب

 
.  زخارف ىندسيةات سرج ذ.2.2.3.4

 

المثمثات كالنقاط في عمؿ كانصاؼ الدكائر، كالدكائر، كاستخداـ الخطكط بتمثمت الزخارؼ اليندسية 
 :. كمف النماذج التي تمثؿ ىذه الزخرفة. تصاميـ عديدة كمتنكعة

 أزكاج مف انصاؼ الدكائر التى ليا نفس المركز كبداخميا نقاط كاخرل مف ةعمى كؿ جانب مف الكتؼ ثبلث
 ةعثر عمى سرج مشابو. (72: 7شكؿ )147الخارج، كعمى المجرل خط قصير كمستقيـ عمى طرفيو نقطتيف

 قد يككف صنع عمى نفس القالب ةج اخر مشابوا كأرخت لمفترة األمكية، كسر148في خربة الكرؾ كالكرسي
 يتيطكنمكذج اخر . 151 كالتمة150كعثر عمى ىذا النمط مف الزخرفو في طبريا. 149في الشيخ ابريؾ

 إطاريف مف الزخرفة، عمى اإلطار الداخمي صؼ مف نقاط كعمى الخارجي صؼ مف خطكط توبفكه

                                                 
143 Rosenthal & Sivan, 1978. No: 533  
144 Adler, 2004: Late Lamps.  
145 Hadad, 2004, No: 398 
146 Baumheckel, 2006: Byzantine Lamps  
147 Avissar, 1996: 191, Photo. XV.6. No: 16.  
148 Hadad, 2002: 383 
149 Avigad, 1976:Pl. LXXI: 49  
150 Amir, 2004: Fig. 3.15: 2 
151 Uzzielli, 1997: Pl. IX: 1 
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يبلتظ اف الضمع المتيط بالفكىة ال يتكاصؿ بشكؿ مباشر نتك ك ،قصيرة، كعمى المجرل شكؿ شجرة نخيؿ
 .152المشعؿ، كانما يبرز قميبلن في المجرل كينتيي بنقطتيف بارزتيف

 
، 154مجمكعة شمكسنجرك، 153 ليذا النمط في الشكؿ كالزخرفو في الشيخ ابريؾة عثر عمى سرج مشابو

 خطكط مائمو كمتقاطعة تشكؿ معينات صغيرة عمى أك عمى كؿ الكتؼ(. 73: 7شكؿ ) 155خربة شكيكةك
عثر عمى سرج مشابو في . كالقاعدة تمقية كعمييا عبلمة الصانع. شكؿ شبكة، كعمى المجرل خط مستقيـ

يغطي الكتؼ خطكط عمى شكؿ اشعة الشمس، كعمى المجرل . (74:7شكؿ  ) 156خربة المفجر، طبريا
كما . (75:7شكؿ  )157متقاطعة تشبو الدكالبمتاكر ، كعمى القاعدة "ربما تككف صميب"،  اربع نقاط

يشمؿ ىذا النمط عمى نماذج عمى كؿ جانب مف الكتؼ ثبلث مجمكعات مف المثمثات المقسمو الى شكؿ 
 (. 76:7شكؿ  )158معينات صغيرة كبيف المجمكعات دكائر صغيرة كثبلث دكائر اخرل عمى المجرل
 أك(. 77:7شكؿ )159كنماذج ليا صؼ دكائر كبداخميا نقاط بارزة، كثبلث دكائر صغيرة عمى المجرل

يتخمميا نقاط، كشكؿ   ، قد تعبر عف شكؿ اكراؽ سعؼ نخيؿ متكرةمزخرفة بسمسمة مف اشكاؿ تمزكنية
 تمقة بارزة تتيط بالفكىة، كخط يشبو الغصف كتفرعاتأك (. 78:7شكؿ )160غير كاضح عمى المجرل

، كعمى (زخرفة األربيسؾ)  مف المقبض كينتيي عند المجرليبدأ عمى كؿ جانب مف الكتؼ،  نباتيةؽأكرا
يكجد سراج (. 79:8شكؿ  ).161الضمع الذم يشكؿ المجرلفي يبلتظ كجكد انقطاع . المجرل ثبلث نقاط

عمى كتفو مثمثات مقسمة الى معينات كعمى المجرل عبلمة مشابية لمعبلمات المكجكدة عمى السرج 
. 162األمكية ذات الزخرفة الخطية

 
 

:  سرج ذات زخارف كتابية. 3.2.3.4

                                                 
152 Kennedy, 1963: 89, type.23, Pl. XXVIII: 775 
153 Avigad, 1976: PL. LXXI: 48 
154 Rosenthal & Sivan, 1978: 132, No: 538 
 7: 3، شكؿ 59: 2004 ،  اليكدلية 155
156 Amir, 2004, Fig. 3.15: 1 
157 Uzzielli, 1996.326, Pl. VIII: 1 
158 Hadad, 2004. No: 358 
159 Amir, 2004. Fig: 3.15. No: 3 
160 Hadad,  2002. No: 367 
161 Hadad,  2004. No:383 
162 Tzaferis, 1982: Pl. 35 
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، كتشتمؿ عمى (األغريقية)النكع األكؿ ذات زخرفو كتابية بالمغو البلتينية :  الى نكعيفىذا النمطقسـ م
في ذلؾ  (Slipper Lamps )خؼعبارات دينية مسيتية، كىك تقميد لمكتابة التي كجدت عمى سرج اؿ

 ذاتككف تكالنكع الثاني ذات زخرفة كتابية بالمغة العربية كتشتمؿ عمى كممات كعبارات غالبان ما . الكقت
كشفت التنقيبات في المكاقع األثرية الفمسطينية عف عدد متدكد مف السرج التي تشتمؿ عمى .  طابع ديني

زخارؼ كتابية، كقد نشرت بعض النماذج التي لـ تكتشؼ مف خبلؿ التنقيبات كأنما كانت ضمف 
نشر مقاؿ عف الفترة اإلسبلمية المبكرة كالسرج المسيتية، كقد . 163مجمكعات خاصة، اك في متاتؼ

نكر المسيح “ف بالشكؿ كاألسمكب الكتابي عمى األكؿ كممات التينية معناىا  م متماثؿجيفمؿ عمى سراتشأ
، تبدء الكتابة مف جية “المساء لمجميع في نكر المسيح يشع “ اك  ”يشع بجماؿ لمجميع تتى النياية

المشعؿ كتنتيي عند نقطة مقابمة في الطرؼ األخر مف المشعؿ كيتيط  بالكتابة مف الخارج خط  بارز 
 كعمى السراج الثاني كممات بالخط الككفي العربي بطريقة ،(80:8شكؿ )164كعمى المجرل شكؿ ىندسي

165(؟)..بسـ اهلل بركة مف اهلل لمف يشترم كسر ما بيا )معككسو نصيا
كنشر سراج مف . (81:8شكؿ (

بأسـ الرب تتترؽ لتضيء " بما معنيا عميو كممات بالمغو العربية مترجمو ك (Schloessinger)مجمكعة 
كسراج مف مجمكعة . 166بالقدس (رككفمر)، كىك مشابو لسراج مكجكد في متتؼ فمسطيف "نكران 

(Whiting)  ف بسـ اهلل  بركة مف اهلل  لـ)، تـ شرأءه مف مدينة القدس عميو كتابة بالخط الككفي 
167(يشترم

 المكاقع الفمسطينية فقد تـ  فيتنقيباتاؿأما بالنسبة الى المكتشفات الخاصة ب. (82:8شكؿ  ( 
التظ كالسعادة " بما معناىا عف سرج عمييا كتابة بالخط الككفي العربي 168 (ناتكـ)تؿ تـك   العثكر في
عمى سرج ظير عمى المجرل فييا كممة كعثر  169 كالكرسيؽكما كجد في مكقع الشيخ ابرم "لـ يشترم

كتـ الكشؼ خبلؿ تنقيبات مكقع بيساف عمى سرج عمييا كتابة بالخط الككفي . (83:8شكؿ  ) 170اهلل
 كتابو بالخط الككفي مككنو  عميوعمى سراج كامؿ مف تمؾ النماذجكعثر .  الى الفترة األمكيةتعكدالعربي 

مكتكبة عمى ( اهلل)، كباقي السرج عمييا لفظ الجبللة (84:8شكؿ )171"بسـ اهلل بركة مف اهلل"مف سطريف 

                                                 
163 Hadad, 1997: 175 
164 Day, 1942, Pl:IX: 1 
165 Day, 1942, Pl:IX: 2 
166 Rosenthal & Sivan, 1978, No: 543 
167 Kennedy, 1963: Pl. XXVIII: 764 
168 Hadad, 1997: 175 
169 Hadad, 1998: 67 
170 Aivgad, 1976: Fig. 92: 7 
171 Hadad, 2002, No: 386 
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، كعادة ما تظير (85:8شكؿ  )173أك مكتكبة بطريقة مقمكبة (86:8شكؿ )172المجرل بطريقو صتيتو
 األكلى بشكؿ خطكط عمكدية ليا نفس األرتفاع، كمتصمو مف األسفؿ كالترؼ األخير عمى ةاألترؼ الثبلث

 مرتيف، (اهلل) عمى سراج عميو لفظ الجبللةفي بيساف  كما عثر . شكؿ دائرة اك شبة دائرة اك قكس اك مثمث
  . 174األكلى عمى المجرل بالمقمكب كالثالثو بطريقة عادية بالقرب مف المجرل

 
.  زخارف حيوانيةاتسرج ذ. 3.2.3.5

 
طيكر، كعمى بعض النماذج تيكانات أليفو اك تيكانية كاؿ السرج األمكيو اشكاؿ  عمىعادة ما تظير

 :كمف النماذج التي تمثؿ ىذه الزخرفة. مفترسة

عمى كؿ جانب مف الكتؼ شكؿ اسد جالس كبجانبة شكؿ ثكر لو قركف، كيبلصؽ فتتة سراج يظير 
نسخ، اؿ ست بطريقةيبلتظ بأف زخرفة التيكانات قد نفذت بطريقة يدكية ترة كلي.  المشعؿ خط افقي قصير

كعمى القاعدة دائره بداخميا .  بيف كؿ تيكانيف متشابييفشكؿفي اؿكما يدؿ عمى ذلؾ اختبلؼ تفاصيؿ 
ف يتيطاف ا شكؿ طائركعمى نمكذج اخر(. 87:8شكؿ )175 خطكط متكريو متقاطعو تشبو الدكالبةثماني

176بكردة، كعمى المجرل خطاف يتقاطعاف كيشكبلف معينات صغيرة كعمى القاعدة شكؿ كردة 
 9 شكؿ(

كمف ضمف ما نشر مف المجمكعات الخاصة، اربع سمكات ليا نفس اتجاه البدف الخارجي، كعمى . (88:
 خطكط تتقاطع في المتكر عمى ةيظير عمى قاع القاعدة دائرة بداخميا ثماني. المجرل اربع نقاط بارزة

زكج مف طيكر اسطكريو تمتقط قطؼ ب  تتمثؿ كجدت عمى سراج مف بيسافكزخرفة اخرل .177شكؿ دكالب
. يف غير كاضتيف تمامان خرآ كأثناف سيفكككبجانب المقبض طا.  امفكرا جرةشكؿبيا مف العنب كتتيط 

 
 
 

:  شكل لوزي وحجم صغيرات سرج ذ.3.3.4
 

                                                 
172 Hadad, 1998: 68. No:1.Fig: 1 
173 Hadad, 1997: 44 
174 Hadad, 1998: 67-76 

; Kennedy,1993: Pl. XXVIII: 767
175 Day, 1942: 70. Pl.11:1 
176 Rosenthal & Sivan, 1978, No: 535 
177 Rosenthal & Sivan, 1978, No:  
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التصنيع . لكف السطح برتقالي ضارب الى األصفر. يتمثؿ ىذا النمط في سراج كامؿ لو مقبض مخركطي
لو قاعدة . عمى الكتؼ زخارؼ ىندسية غير كاضتة، كنقاط عمى المجرل. غير جيد كالشكؿ غير منتظـ

(. 89:9لكتو )178تمقية، كقد يككف مف النماذج الميممو بعد التصنيع
  

. ، كما كجد في الدكؿ المتيطو أنتاء مختمفة  مف فمسطيفشاع نمط السراج ذك الشكؿ المكزم المدبب في
 مكقع كأرخ في. 179 الى الفترة األمكية كاستمر مع بعض التغيرات لمفترة العباسية (Day)ارخ مف قبؿ 

، كفي 181كفي خربة المفجر الى نياية القرف الثامف كبداية القرف التاسع. 180الشيخ ابريؾ الى الفترة األمكية
 كما كجد في الطبقة 183كفي طبريا الى الفترة األمكية. 182القدس الى القرف السابع كبداية القرف الثامف

لثامف كبداية القرف التاسع، كأرخ في جرش ا الى النصؼ الثاني مف القرف  يعكدك األمكية في طبقة فتؿ
مصر، كاألردف، كككجد كأرخ في العديد مف المكاقع المختمفة في فمسطيف، . الى الفترة األمكية العباسية

.  الى الفترة األمكية تاريخو يعكد كبناءان عمى المعطيات األثرية في بيساف فمف المؤكد بأف ..سكريا كلبنافك
 في بداية  ىذااستمر استعماؿ كيرجح بأف ىذا النمط مف السرج قد  ظير في بداية القرف الثامف الميبلدم

 .184الفترة العباسية

 
عثر في بيساف عمى سراج لو مقبض مخركطي الشكؿ مصنكع بطريقة : ج مصنوع باليدا سر.4.3.4
سمـ متاطو بضمع بسيط مف عمى شكؿ عمى الكتؼ زخرفة . لكف السطح ضارب الى األصفرار. يدكيو

 فتتة المشعؿ كاسعة كىي مماثمو بالتجـ تقريبان ،ليع بيف الفكىة كالمقبضازخرفة تضك ،اتدل الجيات
يمتاز ىذا السراج بالشكؿ .  عمى كسرتيف مف نفس النمطر في المكقععث، كما القاعدة تمقيةك ،لمفكىة

 كلكف لؤلسؼ لـ ينشر لو صكرة اك منيا لمفمسطينيةالمتطاكؿ كىك اقرب لمكصفات السرج السكريو أكثر 
 .185رسمة
  السرج العباسية .4.4

 
                                                 

178 563Rosenthal & Sivan, 1978, No:  
179 Day, 1942: 66.71 
180 Avigad, 1976: 193, No: 47-49 
181 Whitcomb, 1988: 51-67 
182 Magness, 1993: 255-258, form 4, Variants B,C 
183 Amir, 2004: 49, Fig. 3.15: 1-4. 
184 Hadad, 2002: 94,95 
185 Hadad ,1997: 174 
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مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات كتقارير التنقيبات تبيف اف ىناؾ ست انماط مف السرج تعكد لمفترة 
سرج صغيرة التجـ، كسرج ذات عدة مشاعؿ، كسرج ، ك شكؿ لكزم مدببات سرج ذ:العباسية كىي

. سرج مصنعو عمى الدكالب، ك خماسيذات شكؿسرج ، كمزججة
 

شكؿ .  مف تيث الشكؿ العاـ لمسرج األمكية العباسيةة متشابو. شكل لوزي مدببات سرج ذ.1.4.4
يخرج . البدف لكزم مدبب، كمخركطي مزدكج كمقطع جانبي، كمنطقة التقاء الجزئيف السفمي كالعمكم تادة

المقبض مف منطقة اتصاؿ الجزئيف عمى شكؿ لساف مرتفع لؤلعمى كيميؿ لمداخؿ كعادة تككف قاعدة 
الفكىة كاسعة عمى شكؿ تمقة بارزة كيتيط بيا ضمع بارز يستمر نتك فتتة . المقبض عمى شكؿ مثمث

 شكؿ تتخذغالبان ما تككف القاعدة مسطتة اك تمقية . المشعؿ كيتيط بيا، مشكبلن مجرل بينيا كبيف الفكىو
 اشكاؿ ذاتعمى الكتؼ زخارؼ بارزة .   اك بيضكمدائرمالسراج العاـ، مع كجكد قكاعد عمى شكؿ 

  أما.كتابية، كالكثير مف النماذج تجمع بيف العناصر الزخرفية المختمفة كأ تيكانية  أكنباتية،أك ىندسية، 
 ةسمؾؿتتمثؿ في شكؿ ىيكؿ عظمي عمى المجرل في تمؾ الفترة، اكثر الزخارؼ شيكعان 

(herring.bone) ، خطكط  أكخطكط مجدكلو،أك . خطكط مستقيمو كمتكازيو كفي نيايتيا دائرة صغيرةأك 
اشكاؿ ىندسية عامو،  كأ زخارؼ كتابية،  أكسنابؿ قمح،أك شجرة نخيؿ اك سعفة نخيؿ، أك ممكجو، 

 عادةن ما تشمؿ  فأنيازخرفة القكاعدبالنسبة ؿ. بيسؾا األربأشكاؿكاتيانان تككف زخرفة المجرل كزخرفة الكتؼ 
عمى السراج ذات القاعدة التمقية، كاشكاؿ ىندسية عمى القكاعد البيضكيو يو متكرخطكط  ةعمى ست
خاليو مف كنماذج اخرل الشكؿ دائريو اك تمقة بيضكيو أك ة مبعض قكاعد النماذج البيضكيو تمؽ. المدببو
. الزخرفة

 
.  زخارف ىندسيةات سرج ذ.1.1.4.4

 
الدائرة األكلى خطكط . دائرتيف كبيرتيف بينيما مثمث كبيرب ىناؾ عدة اشكاؿ ىندسية يتمثؿ الشكؿ األكؿ

شعاعية كفي كسطيا دائرتيف صغيرتيف، كفي الدائرة الثانية شكؿ نجمة سداسية كسطيا دائرة كيتيط بيا 
نقاط، كالمثمث في الكسط مقسـ عمى شكؿ سمـ، كيتدلى منو ما يشبو عنقكد عنب كعناقيد اخرل صغيرة 

ثبلث ب كالثاني يتمثؿ(. 90:9شكؿ )186سمكة ؿتخرج مف الدكائر الكبيرة، كعمى المجرل شكؿ ىيكؿ عظمي 
مجمكعات تتككف كؿ مجمكعة مف دائرتيف ليما نفس المركز، كسطيما دائرة صغيرة متاطة بمجمكعة 

                                                 
186 Rosen-Ayalon & Eitan, 1969: Lamps 
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نقاط كفي كسطيا نقطة صغيرة، كبيف الدكائر الكبيرة دكائر صغيرة كسطيا نقطة، شكؿ نجمة بجانب 
 خطكط مائمو كمتقاطعة كالثالث يتمثؿ بشكؿ(. 91:9شكؿ )187المشعؿ، كعمى المجرل خطكط متكازيو

 .188( 92:9شكؿ )عمى شكؿ شبكة، بداخؿ كؿ معيف صغير نقطة، كعمى المجرل شكؿ سنابؿ تبكب 
 
 زخرفة تشبو تراشؼ السمؾ كبداخؿ كؿ معيف صغير نقطة بارزة، كعمى المجرل شكؿب كالرابع يتمثؿ 

خطكط عمكدية تقسـ الكتؼ ضمف إطارت مزخرفة كالخامس يتمثؿ ب(. 93:9شكؿ ) 189 سعؼ نخيؿكرقة
ربع مجمكعات  بأ كالسادس يتمثؿ(. 94:9 شكؿ) 190بأشكاؿ ىندسية متنكعة، كعمى المشعؿ شكؿ تمزكني

تتككف كؿ مجمكعة مف مثمثيف ليـ نفس المركز، بداخؿ المثمثات ثبلث نقاط كعدد مف النقاط بينيما، 
ف عمى مثبلث مجمكعات تتشكؿ مف خطب كالسابع يتمثؿ(. 95:9شكؿ  )191كعمى المجرل شكؿ غصف

شكؿ انصاؼ دكائر متطاكلو كمتقاطعو، يبلصؽ المجمكعة المكجكدة القريبو مف المجرل صؼ مف تمقات 
صغيرة كسطيا نقطة، كنقاط متفرقة بداخؿ المجمكعات كثبلث نقاط عمى جانب المقبض، كعمى المجرل 

192اربع تمقات
 بركز عمى شكؿ نصؼ كركم اصؼ مف دكائر بداخموب كالثامف يتمثؿ(. 96:9شكؿ  ) 

193عمى المجرل  مزخرفو بخطكط شعاعية، كدكائر صغيرة بداخميا شكؿ نجـك اسفؿ الدكائر الكبيرة
شكؿ  ) 

شكؿ  ) 194سمكةؿيغطي السطح العمكم بما فيو المجرل زخرفة عمى شكؿ ىيكؿ عظمي . (97:10
التي تشتمؿ عمى زخارؼ ىندسية مختمفة كالتي في مكقع بيساف ك العديد مف النماذج عثر عمىك. (98:10

. 195دكائر كنقاط كمثمثاتكتتككف مف خطكط 
 

 
.  زخارف نباتيةات سرج ذ.2.1.4.4

 
كقد  الكركد كالثماركاألكراؽ، كتميزت الزخرفة النباتية في استخداـ العديد مف العناصر النباتية مثؿ العركؽ، 

عركؽ عمى شكؿ إطار مدكر :  ما عثر عميو في التمةكمف األمثمو عمى ذلؾ. نفذت بأساليب مختمفة
                                                 

Rosen-Ayalon, 1969: lamps
187

 
188 Avissar, 1996:192, Fig. XV. No: 18 
189 Prag, 2008, Fig. 155: 9 
190 Rosenthal  & Sivan, 1978: 559 
191 Uzzielli, 1997: Pl. XI: 1 
192 Hadad, 1997: 47  
193 Hadad, 2002: 95, No: 431 
194 Hadad, 2002: type 37. No: 435 
195 Hadad, 2002: 95 
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196كيتيط بالمقبض تبتاف مف الرماف، كعمى المجرل خطكط متكازيو، بداخمو كركد كأكراؽ
 .(99:9شكؿ) 

طارات مدكرة  عركؽ عمييا عناقيد عنب،أك  بداخميا كركد، كعمى كؿ جانب مف المشعؿ طائر يتمؿ  كا 
(. 100:10شكؿ )197(.herring.bone)سمكة ؿعمى المجرل شكؿ ىيكؿ عظمي كعنقكد عنب بمنقارة، 

تأخذ القاعدة الشكؿ البيضاكم المدبب عمى ك ، نخيؿة عركؽ كعناقيد عنب كعمى المجرل شكؿ سعؼأك
يخرج مف عند المقبض كعمى كؿ جانب كفي بعض النماذج (. 101:10شكؿ )198غرار شكؿ السراج نفسو

نصؼ كمف الكتؼ غصف لكلبي ينتيي بشكؿ تمزكني، كضمف انتناءات الغصف كركد كعناقيد عنب، 
بيف المقبض كالفكىة انصاؼ دكائر ليا ككرده كنصؼ عنقكد، كعند نياية العرؽ مثمثات ليا نفس المركز، 

كسراج عثر (. 102:10شكؿ  )199نفس المركز، كعمى المجرل خطاف متقاطعاف يعمكىما شكؿ ىندسي
 عرؽ لكلبي يشكؿ ما يشبو الدكائر كفي كسطيا عناقيد عنب عمى شكؿ مثمث كبيف عميو في تعنؾ عميو

 غصف أك. 200(103: 10شكؿ )الدائرة كاألخرل عرؽ عمكدم قصير كعمى طرفيو ثبلث تبات عنب 
 صفكؼ مف التب كمتاط بشكؿ شبو ة عناقيد مف العنب، يتككف كؿ عنقكد مف ثبلثةلكلبي عميو ثبلث

 ،مثمث، كبيف عناقيد العنب دكائر بداخميا تب، عمى المقدمة شكؿ طائر يمتقط تب عنب عف األرضية
 عرؽ لكلبي يشكؿ ما يشبو التمقات . (104:10شكؿ ) 201سمكةؿ عظمي ؿعمى المجرل شكؿ ىيؾ

، عثر عمى ىذا األسمكب مف الزخرفة في 202بداخميا ثبلث اشكاؿ مختمفو، عنقكد عنب، كردة كشكؿ نجمة
(.  105:11شكؿ  ) 203خربة المفجر ايضان 

 جدان، فقد عثر عمى سرج  ةشائععمى السرج العباسية الفاطمية شكؿ طائر مع عناقيد العنب إف فكرة كجكد 
لـ تكجد ىذه النكعية مف السرج .  بيساف كخربة الكرؾ كالقدسكتؿ قيمكف، ك في كؿ مف الرممو، ىةمشاب

كىك الطابع المميز كالشائع لمفترة .  تتى القرف التادم عشر الميبلدمتقبؿ الفترة العباسية كاستمر
 الكتؼ خطاف لكلبياف لبعض السرج عمى. 204 لمقرف التاسع كالتادم عشر الميبلدمالذم يعكدالعباسية 

                                                 
196 Rosenthal & Sivan, 1978, No: 548  
197 Avissar, 1996.Fig. XV: No:17 
198 Avissar, 1996. Fig. XV. No:21 
199 Sussman, 1982: 12 
200 Sellin, 1904: 59, Fig. 69  
201 Rosen-Ayalon, 1996, the lamps 
202 Prag, 2008, Fig. 155: 8 
203 Baramki, 1944: 73, Group 4 
204 Adler, 2004: late Islamic lamps 
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أك (. 106:11شكؿ ) 205 المجرل خطكط متكازيول بتبلت، كعؿخمس اتيتفرع مف اتدىما شكؿ كردة ذ
. )107:11شكؿ )206سمكة ؿ عظمي ؿاشكاؿ نباتية مختمفة، كعمى المجرل شكؿ ىيؾ

 
  شكؿ اكراؽ متكرة، كعمى المجرل شكؿ ىندسيا ينقسـ الكتؼ الى إطاريف عمييـأك في بعض النماذج

عمى متيط السراج . عمى الكتؼ عرؽ لكلبي الشكؿ يتفرع عنو اكراؽكفي نمكذج اخر ك. )108:11شكؿ )
غصف نباتي لو أك (. 109:11شكؿ )207.سمكةؿ عظمي ؿالخارجي خط متعرج كعمى  المجرل شكؿ ىيؾ

تفرعات عمييا أكراؽ كفي نيايتو كرقو طكيمو، يكجد دكائر صغيرة اعمى العرؽ كأثنتاف في الجزء السفمي مف 
عمى نماذج اخرل زخارؼ بأشكاؿ يكجد . 208(110: 11شكؿ  )بدايتو، كعمى المجرل خطاف مجدكالف

 غصف كأكراؽ طكيمة،أك  سعؼ نخيؿ متطاكؿ،  أكعركؽ عنب كشكؿ زنبؽ،أك  دكائر صغيرة مثؿمختمفة 
  .209 اكراؽ عمى شكؿ قمب أكغصف مع زنبؽ كأكراؽ،أك  غصف بأطار، أك
 

.  سرج ذات زخارف حيوانية.3.1.4.4
 

 ثكر يركض كخمفو تيكاف مفترس يشبو الذئب، مف األشكاؿ التيكانية التي برزت عمى اكتاؼ السرج شكؿ
 شكؿ دكالب كشكؿ كردة اك شكؿ أنثى تمار بجانب(. 111:11شكؿ )كبجانب المشعؿ شكؿ أكراؽ نباتية 

 أك(. 112:11شكؿ ) 210بداخميا نقطة  ثمانية رقـيتيط بالفكىة شكؿككعمى المجرل خطكط متكازية 
شكؿ كدكائر ليا نفس المركز،  مع  شكؿ طاككس بيف غصف ككرقوأك(. 113:12شكؿ )211أشكاؿ ىندسية

 212مثمث عند  المقدمة كعمى الجية المقابمة دائرة يتكسطيا خطاف يتقاطعاف كىي تشبو شكؿ الدكالب
 (. 114:12شكؿ )

، الن غزايمكف اف يككف طائر كتيكاف لو قركف كعركؽ كدكائر بداخميا، أرنب برم، كأشكاؿ اخرل تتمثؿ في 
كعثر في تؿ تعنؾ . (115:12شكؿ ) 213.عمى المجرل كعمى كؿ جانب مف المشعؿ شكؿ سنابؿ تبكبك

رنب، كعمى مقدمة السراج شكؿ نباتي، كعمى كأما يشبو النسر،  بداخؿ دكائر عمى نصؼ سراج يظير
                                                 

205 Rosen –Ayalon, 1969, the lamps 
206 Rosen-Aaylon 1996 At the cover 
207 Abu Khalaf, 2005: 156, Fig. 14  
208 Brosh, 1986: 89  
209 Hadad, 2002: 93 
210 Hadad, 2002, type. 37,No: 449 
211 Hadad, 2002, type. 37, No: 450 
212 Hadad, 1999, Fig. 2: 4 
213 Avissar, 1996, Fig. XV, No: 18 
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 مزخرفو مف ضمف المجمكعات الخاصة نشر سرج .(116:12شكؿ ) 214المجرل شكؿ سنابؿ قمح
جسد أسد كمخالب كذيؿ  كأ اكراؽ المببلب كتيكانات اسطكريو، رأس كمب لسانو لمخارج، بأغصاف ليا

 أك كبلب كنسر يفرد جناتيو، ةثبلثأك  زخرفة كركد، أك. 215سمكةؿ ىيكؿ عظمي  كعمى المجرل زخرفة
.  216ةسمؾؿصفيف مف شكؿ ىيكؿ عظمي 

 
.  سرج ذات زخارف كتابية.4.1.4.4

 
، كتب ( صبرم عمى اهلل كالصبر عند الببل ) كتابة بالخط الككفي  مف مقطعيفعثر عمى نماذج عمييا

 بطريقة صتيتة، ككتب لفظ الجبللة في الكسطتثناء أسالمقطع األكؿ مف اليسار الى اليميف بالمقمكب ب
عمى الكتؼ كعمى نمكذج اخر (. 117:12شكؿ) 217النص الثاني مف اليميف الى اليسار بطريقة صتيتة

 (. 118:12شكؿ  ) 218 كممة بركة بالخط الككفي، كعمى المجرلةسمؾؿ عظمي ؿزخرفة عمى شكؿ ىيؾ
عثر عمى سرج كقد (. 119:12شكؿ) 219 زخرفة األربيسؾ كعمى المجرل كممة بركة بالخط الككفيأك

. 222صفكريا،كالشيخ ابريؾ، كطبريا، ك، 221قيسارياكالرممو  ك،220تؿ تعنؾ عمييا نقكش كتابية في كؿ مف 
 

 

 

 

 
. ذات مشاعل متعددة سرج .2.4.4

 
 لكف السطح بني ضارب . عثر عميو في بيساف . مشاعؿ كالمقبض مفقكدة لو اربع. سراج كبير.1.2.4.4

يتيط بالفكىة ضمع بارز كينفرج ليتيط بالمشاعؿ . شكؿ البدف شبو منترؼ ككذلؾ القاعدة. الى البرتقالي
عمى جانبي السراج سمسمة مف تمقات متصمو كخط ينتيى طرفيو بتمقتيف . مشكبلن مجرل لكؿ مشعؿ

                                                 
214 Sellin, 1904: 44, Fig. 45 
215 Rosenthal & Sivan, 1978, No: 555 
216 Rosenthal & Sivan, 1978, No: 556 
217 Hadad, 2002, type. 37,No: 454 
218 Hadad, 2002, type. 37, No:458 
219 Hadad, 2002, type. 37,No: 457 
220 Sellin, 1904: 59, Fig. 69 
221 Brosh, 1986: 80, Fig. 5: 9 
222 Hadad, 2002: 104 
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 خطكط ةعمى مجارم المشاعؿ اربع. بيف الفكىو كالمجارم خطكط متعرجة كخط مستقيـ فاصؿ. صغيرتيف
. 223( 120:12شكؿ ) بتمقات صغيرة كفي الكسط سمسمة مف نقاط طرفيمااثناف ينتيي 

  

 مزخرؼ بدكائر عمى الكتؼ، كدائرتيف ليما نفس المركز عمى المقدمة، . مشعمينذو سراج .2.2.4.4
ة عمى المقدمة، كخطكط متكازيو عمى المجارم مالداخمية نقاط، باألضافة الى زخارؼ ىندسالدائرة كيتيط ب

. 224(121:12شكؿ )
  

  .صغيرة الحجم سرج .3.4.4
 

  لكف السطح بني، كعمى الكتؼ: لساف عمى شكؿ مقبضما لو. صغيراجان كامالن بحجم سر.1.3.4.4

، (122:12شكؿ )  كالقاعدة ليا شكؿ بيضاكم كالسراج،اكراؽ ليا شكؿ قمب كعمى المجرل فكاكو اك كركد
 .  225(123:13شكؿ  )عركؽ ليا عناقيد مف العنب، كعمى المجرل ثبلث دكائر بارزة كعمى اخر 

  
عمى كؿ جانب مف الكتؼ . لكف السطح بني يميؿ الى البرتقالي  . سراج كامل لو مقبض لسان.2.3.4.4

226عرؽ كرمة كعناقيد عنب صغيرة، كعمى المجرل خطكط
 )124:13شكؿ ) 

 

عمى :  تشمؿ قسـ كبير مف الجزء العمكم لسراج لو مقبض عمى شكؿ لساف.  من سراج كسرة.3.3.4.4
كؿ جانب مف الكتؼ زخرفة ىندسية أنيقو تشمؿ عمى دكائر بداخميا نقاط كمعينات كتكؿ الفكىة صؼ مف 

(. 125:13شكؿ)دكائر صغيرة كالمجرل مزخرؼ بدكائر ليا نفس المركز 
 الى الفترة األمكية العباسية، كما عثر عمى سرج صغيرة يعكد عثر عمى سراج صغير التجـ في قيساريا 

. 228مف المتتمؿ بأف ىذا التجـ مف السرج الصغيرة قد استخدـ لؤلضاءة كنذكر. 227في صفكريا كالعقبو
 

. ذو طبقة تزجيج سرج .4.4.4
 

                                                 
223 Hadad, 2002, type. 37: 464 
224 Rosen-Ayalon, 1969, At the cover 
225 Rosenthal  & Sivan, 1978: 137, No: 565,566 
226 Hadad, 2002, type. 37: 465 
227 Hadad, 2002: 105, No: 465,466 
228 Kennedy 1969: 90 
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لكف السطح بني فاتح، . عثر عمى سراج كامؿ في بيساف عميو تزجيج لكنو اخضر ضارب الى القصديرم
ف بمكف جتي مزجتيفكما عثر عمى كسر. (126:13شكؿ ) 229عمى الكتؼ زخارؼ ىندسية غير كاضتة

كعثر عمى سراجاف . مؿ األكلى عمى زخرفة بأسمكب األربيسؾ كالثانية عمى شكؿ تيكاف مجنحتفيركزم، تش
 األكؿ الى نياية القرف الثامف الميبلدم كالثاني الى القرف الثامف كالتاسع الميبلدم، يعكدبالفسطاط بمصر، 

كأرخ سراج مف العقبة الى الفترة .  الى القرف التاسع الميبلدميعكدكسراج اخر مف نفس المكقع 
، 231 الى الفترة األمكيةأرخو مف قيساريا عميو تزجيج بمكف اخضر ان  سراج(Kennedy )نشر. 230العباسية

 عميو تزجيج اخضر، اسكد كبني عمى السطح العمكم كبقع مف (Schloessinger )كسراج في مجمكعة
 بداية تصنيع السرج المزججة الى القرف تعكد. 232 الى الفترة العباسيةيعكدالتزجيج عمى الجزء السفمي 

 .233التاسع الميبلدم
 

عثر عمى سرج تـ الكشؼ عف النمط األكؿ كىك الشائع مف سرج تمؾ الفترة في عدة مكاقع كدكؿ، فقد 
234 الميبلدييف الثامف كالتاسعيف مجمكعة منيا الى القرفكتعكد  مف ىذه النكعية في قيسارياةمشابو

  ،
 اف السرج التي ليا مقبض عمى شكؿ لساف .235الى الفترة األمكيةأرخت التمة في مكقع كمجمكعة اخرل 

 كعثر عمى نماذج ،236ةكتشتمؿ عمى زخرفة عركؽ الكرمو مع عناقيد العنب مف مميزات السرج العباسي
. ميبلدم497 الى ما بعد العاـ كتعكدكفي خربة المفجر  ،(ناتكـ)تؿ تـك  تؿ قيمكف، مشابية في كؿ مف 

  .أرخت في القدس الى الفترة العباسيةبينما  ، الى القرف الثامف الميبلدمكأرختالرممو، ك، 237طبرياك
طبقة فتؿ، ك. 238 الى القرف  الثامف كتتى العاشر الميبلدمأرخت كمجمكعة اخرل مف نفس المدينة 

كعماف ارخت . جرش ارخت الى العصر العباسيك. يف التاسع كالعاشر الميبلدمييفكأرخت فييا الى القرف
الفسطاط، كأرخت ىي كالسرج ذات المقبض المخركطي الى القرف التاسع ك. الى القرف التادم عشر

.  مف نفس المكقع ارخت الى القرف الثامف كالتاسع الميبلدمةكالعاشر الميبلدم، كمجمكعة اخرل مشابو
كظيرت تمؾ السرج في بيساف في القرف الثامف، كلـ يعثر عمييا في المتبلت التجارية التى دمرت اثر 

                                                 
229 Hadad, 2002, type. 37, No: 462 
230 Hadad, 2002: 104, No: 462 
231 Brosh, 1986: 71, Pl. VII:6b 
232 Rosenthal and Sivan, 1978: 152, No: 626 
233 Philon, 1980: 5 

 234 Vine and Harelius, 1986, Islamic Period, type. 34a  
235 Brosh, 1986: 71, Fig.5: 9.12, Pl. VII. 
236 Uzzielli, 1997: 328, Pl. X: 3,4. Pl. XI: 1 
237 Amir, 2004: 49, Fig. 3.16 
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الفترة ميبلدم، التي تكاجدت فييا السرج السابقة التي تعكد الى الفترة األمكية كبداية 794زلزاؿ العاـ 
 معرفةمف الصعكبة . بينما عثر عمى بعضيا في المربع العباسي كالذم بني بعد تدكث الزلزاؿ. العباسية

متى ظيرت تمؾ النكعية، كلكف الف السرج التى ليا مقبض مخركطي قد ظيرت في الطبقة التي تعكد الى 
فتراض بأف السرج التي ليا أل يمكف ا لذلؾطبقة فتؿ كبصرلكبداية الفترة العباسية في كؿ مف بيساف، 

 صنعت في نياية القرف الثامف الميبلدم اك بداية القرف قدمقبض عمى شكؿ لساف بما فييا المزججة 
 الى ذلؾ بأف جميع السرج التي عثر عمييا مع تزجيج كأكاني غير مزججو قد أرخت ما بيف يضاؼالتاسع، 

عمى اساس المكتشفات التى تعكد الي بيساف، الفسطاط ك .منتصؼ القرف الثامف كالتادم عشر الميبلدم
239كيبدك بأنو عمى اقؿ تقدير قد استمر العمؿ بيا تتى القرف التادم عشر الميبلدم. كعماف

  .
 

.  معيني شكل  ذو سرج.5.4.4
 

البدف مربع الشكؿ كمقدمة ك ،المقبض عمى شكؿ لساف. عثر في قيساريا عمى سراج ذات شكؿ معيني
القاعدة تمقية كتأخذ . الفكىو مدكرة داخؿ ضمع بارز عمى شكؿ مربع. السراج كالمجرل عمى شكؿ مثمث

عمى الضمع الجانبي . المجرل مزخرؼ بسنابؿ القمح، اكراؽ كرماف اك نبات لو اكراؽ. شكؿ السراج العاـ
عمى الكتؼ خطكط مائمو كمتقاطعة . لممشعؿ زخرفة عمى شكؿ كرقة نباتيو كاتيانان يككف عنقكد مف العنب

. كعمى الكتؼ مف الخمؼ نقاط، كاتيانان تمقات بارزة. تشكؿ معينات صغيرة كسطيا بركز بشكؿ بيضكم
 ىذه النكعية الى القرف الثامف كالتاسع تعكد. 240عثر عمى قالب ليذه النكعية مف السرج في بيساف

 (127:13شكؿ  ) 241الميبلدم

  
 . عمى الدوالبوعة سرج مصن.6.4.4

 
ظيرت ىذه النكعية مف السرج عبر فترة زمنية طكيمة، يعكد اقدـ األنماط الى القرف الثامف الميبلدم،  بينما 
تعكد السرج المزججة التي تقمد ىذا النمط الى القرف العاشر كالتادم عشر الميبلدم، بينما صنفيا كنيدم 

 (Kennedy) عادة ما تصنع تمؾ السرج مف طينة بنيو . 242الى القرف التادم عشر كالثاني عشر

                                                 
239 Hadad, 2002: 101; Hadad, 1998: 66 ; Hadad, 1997:178 ; Hadad, 1999: 212,213 
240 Hadad, 1999, Fig.8: 23 
241 Vine & Hartelius, 2000, type.32 
242 Kennedy,1963: 91, Pl. XXIX: 797 
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.  لمطينة المستخدمة في تصنيع القدكر، كربما تككف قد صنعت في الكرشات التي تصنع القدكرىةمشاب
كالقاعدة مدكرة اك مسطتة، كفي فترات التقو بأف خزاف الزيت كاسع، تمتاز السرج المبكرة مف ىذ النكعية 

.  243اصبتت اصغر تجمان كقاعدتيا عمى شكؿ قرص صغير غير مرتفع اك قرص ضيؽ كمرتفع
 

ذات عدة سرج دائرم، كسرج ذات شكؿ : كىي كتصنؼ السرج المصنعة عمى الدكالب الى اربع انكاع 
 .سرج مزججوابض، كسرج بدكف مؽك مشاعؿ،

 
 :كليا عدة نماذج عمى الدكالب كعةمصف: دائري سرج ذات شكل .1.6.4.4

 
الطينة المستخدمة في تصنيع .  لكف السطح بني ضارب الى البرتقالي،(128:13شكؿ ) : سراج كامل*

مككف مف جزئيف، صتف خارجي لو شفة مرتفعو . السراج مشابو لمطينة المستخدمو في تصنيع القدكر
كعمييا ثنيو لكضع الفتيمو، كصتف داخمي عمى شكؿ قبة كسطيا فكىة  السراج كعمى الطرؼ المقابؿ لمثنية 

أرخ في تؿ قيمكف الى النصؼ الثاني مف القرف الثامف كتتى . القاعدة مسطتة كمرتفعة. فتتة المشعؿ
244النصؼ األكؿ مف القرف التاسع، كمؤرخ في طبريا الى الفترة العباسية

 .  

  
البدف .  لكف السطح بني ضارب لمرمادم،(129:13شكؿ  ):  سراج يفتقد الى جزء كبير من البدن*

القاعدة عمى شكؿ قرص غير . مقبض تمقي مف الشفو تتى كسط البدف. دائرم كمخركطي كمقطع جانبي
أرخ سراج مزجج مف ىذا النمط . ءيتتكم عمى نسبة عالية مف تبيبات لكنيا اسكد، كالترؽ سي. مرتفع

كعثرعمى ىذا السراج في بيساف مع فخار يعكد الى بداية . في العقبة الى القرف  التادم عشر الميبلدم
، لذلؾ يمكف تأريخو بكضكح (النصؼ الثاني مف القرف الثامف كالتادم عشر الميبلدم )الفترة األسبلمية 

. 245الى القرف التاسع كالتادم عشر الميبلدم
 
لكف السطح بني غامؽ كالترؽ كالكتؼ مرتفع،  ،(130:13شكؿ  ):  مقدمة سراج وباقي البدن مفقود*

كمؤرخ الى القرف التاسع كالتادم .  عف البدف، كالقاعدة قرصية الشكؿ كمنخفضواله يبرز المشعؿ قمي. جيد
  246عشر الميبلدم

                                                 

Avissar,1996:196 
243  
244 Amir, 2004: 49, Fig. 3.17: 2 
245 Hadad, 2002, type, 38.No: 468 
246 Hadad, 2002, type, 39. No: 469 
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لو .  لكف السطح بني فاتح ضارب الى األصفر،(131:13شكؿ ) : جزء من البدن مفقوددائري سراج *

مصنع عمى الدكالب مف قسميف دمجا مع بعضيما بعد . بدف مدكر كمخركطي مزدكج كمقطع جانبي
 اخر  مع نمكذج العمكم مكسكر، كبناء عمى مقارنوقسمولو مقبض صغير . نفردتصنيع كؿ كاتد بشكؿ ـ

القاعدة قرصية الشكؿ . لو مقبض كامؿ يمكف القكؿ بأف المقبض صغير كيرتفع لؤلعمى عمى شكؿ مثمث
يكجد نصؼ سراج مف ىذه النكعية لو مقبض كامؿ صغير كعمى  شكؿ . كعمييا عبلمات قطع بسمؾ

بناءان .  مف ىذا النمط في سكريا مؤرخو الى القرف  التاسع كالعاشر الميبلدمىةعثر عمى سرج مشاب. مثمث
. 247 الى القرف التاسع كالتادم عشر الميبلدم ارخعمى المقارنو بالمكاقع السابقة

 

:  متعددةذات مشاعل سرج .2.6.4.4
 
 مصنكع مف جزئيف، صتف خارجي كاخر .عثر عميو في قيساريا. (132:14شكؿ ):  سراج لو مشعمين*

القاعدة عمى شكؿ . المقبض تمقي الشكؿ كعريض مف شفة الصتف الى شفو الفكىة.  داخمي يشمؿ الفكىة
 .248 الى القرف التاسع كالتادم عشر الميبلدم يعكد. قرص

 
 مصنع مف جزئيف، صتف .عثر عميو في قيساريا. (133:14شكؿ) : سراج بدون مقبض.3.6.4.4

. يتككف المشعؿ مف فتتة في الصتف الداخمي كشكؿ مصب عمى الصتف الخارجي. خارجي كداخمي
  249مؤرخ  الى القرف التاسع كالتادم عشر الميبلدم. القاعدة عمى شكؿ قرص مرتفع

 

ذو طبقة تزجيج سرج . 4.6.4.4
 
. مقطعو الجانبي عمى شكؿ مخركطي مزدكج .عثر عميو في تؿ قيمكف. (134:14شكؿ ) : سراج كامل*

مكاف كضع الزيت . يتككف مف صتف خارجي يشمؿ المشعؿ كصتف داخمي يشمؿ الفكىة كفتتة المشعؿ
يظير عمى البدف كشتات . القاعدة عريضو كمسطتة. المقبض تمقي كمرتفع كثيران عف السراج. كاسع

 250 النكع الى القرف التاسع كالعاشرىذا كيعكد. قميمة مف التزجيج بمكف اصفر يميؿ الى البني

                                                 
247 Hadad, 2002, type, 40.No: 470 
248 Vine & Hartelius, 2000: Islamic Period 
249 Vine & Hartelius, 2000: Islamic Period 
250 Avissar, 1996:196. Fig. XV: No: 40 
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لكف السطح . عثر عميو في تؿ قيمكف. (135:14شكؿ ) :سراج يفتقد الى المقبض وجزء من البدن *
تجـ مكاف الزيت كاسع كالقاعدة . بني، كعميو كشتات بسيطو مف تزجيج لكنو اصفرضارب الى البني

 السرج المبكرة مف ىذه النكعية الى القرف الثامف كالتاسع الميبلدم كلكف يبدك بأنيا تستمر الى  تعكد.مدكرة
 .  251القرف العاشر الميبلدم

 

.  السرج الفاطمية. 5.4
 

جميع األنماط السابقة تعكد الى الفترة الممتدة ما بيف منتصؼ القرف الثامف كتتى القرف التادم عشر، 
: ا الى القرف العاشر كالتادم عشر الميبلدمتستثناء كسرتيف أرخإب
 

، لكف السطح، اصفر يميؿ لمبرتقالي (136: 14شكؿ  (:كسرة صغيرة مصنوعة عمى الدوالب. 1.5.4
كىي جزء مف سراج عمى شكؿ صتف لو جكانب مستقيمو كينتني . كتزجيج اخضر مف الداخؿ كالخارج

لمسراج مقبض . الجزء العمكم بارز نسبيان كيتيط بالفكىة كقد صنع بشكؿ مستقؿ. نتك قاعدة مسطتو
عثر عمى مثيؿ لو في الفسطاط كأرخ الى القرف العاشر . تمقي مف الشفة الى البدف كيقابمو مشعؿ قصير

. كالتادم عشر، كبناءان عمى ذلؾ كالمعطيات المتكفره في بيساف ارخ الى تمؾ الفترة
 

لكف السطح بني ضارب الى  (137: 14شكؿ ) :كسرة من سراج مصنوعة عمى الدوالب. 2.5.4
كىي مصنكعة مف قسميف صنعا بشكؿ . كمغطاه بطبقة تزجيج مف الداخؿ كالخارج لكنيا فيركزم. الرمادم

المقبض تمقي صغير مف التكض . مستقؿ، صتف صغير يمثؿ تكض الزيت بداخؿ صتف اكبر
ال يكجد ليذا النمط مف السرج مشعؿ كانما ثنية تشبو المصب عمى شفة . الداخمي الى الصتف الخارجي

ارخت سرج مشابية مف الفسطاط الى القرف العاشر . الصتف الخارجي، كقاعدتو عمى شكؿ قرص مسطح
الى القرف العاشر  (قمعة سمعاف)كالتادم عشر، كأخرل مف جرش الى الفترة الفاطمية، كفي سكريا 

كبناءان عمى المعطيات المكتشفو كالمقارنات أرخت في بيساف الى القرف العاشر  . 252كالتادم عشر
 
 

                                                 

Avissar, 1996: 196,No: 39 
251  
252 Hadad, 2002, type. 41,42: 473,474 
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: تقنيات تصنيع السرج
 

التصنيع عمى الدكالب، :  كىيالفخاريواستخدمت خبلؿ الفترة اإلسبلمية المبكرة ثبلث طرؽ لتصنيع السرج 
.  كالتصنيع عمى القالب، كالتصنيع اليدكم

 
   الدوالب عمى السرجتصنيع. 1.5

 
 كجدت صتكف صنعت ، فقد253استخدمت فكرة دكراف الكعاء اثناء التصنيع في العصر التجرم التديث

، كفي فترة التقو  القابؿ لمدكراف التجر الجيرممف صمصاؿ ممتصؽ بقطعة خشبية مستكيو اك قرص مف
ىي كمف اىـ مراتؿ تطكر تقنيات التصنيع . تدكر اثناء التصنيع عمييا (mats)استعممت قطع مف القش 

، كلكف نماذج مف السرج المفتكتة المصنعة 254استخداـ عجمة الدكالب السريع في العصر البركنزم الكسيط
يعتقد بأف طريقة تصنيع السرج في العصر . 255عمى الدكالب قد أرخت الى العصر البركنزم المبكر الرابع

البركنزم المتأخر تتـ مف خبلؿ تثبيت كمية مف الصمصاؿ عمى القرص العمكم لمدكالب، ثـ يرفع بدف 
الصتف بدءان مف القاعدة، ثـ يقطع السراج عف قرص الدكالب كيترؾ لفترة تتى يجؼ الجزء العمكم ليككف 

يعاد كضع السراج عمى الدكالب بكضع معككس، بتيث تككف القاعدة . قادر عمى تتمؿ كزف الجزء السفمي
تعكد جميع الصناعات التقميدية (. 138:15شكؿ ) 256لؤلعمى، كتقشط األجزاء الزائدة مف الصمصاؿ

لمفخار في الشرؽ األكسط بشكؿ اساسي الى العصر التجرم التديث، في الفترة التي ما زالت المعرفة 
ما يعني بأف تصنيع الفخار عمى الدكالب، بما يشتمؿ عمى . 257األساسية ليذه الصناعة في طكر البداية

كاألختبلفات في التقنية، الصمصاؿ، اك التضميف قد يختمؼ مف  . السرج متكارث مف العصكر السابقة
كبناءان عميو يمكف كصؼ الخطكات األساسية في تصنيع السرج عمى . صانع الى اخر في نفس الفترة

. الدكالب مف خبلؿ صناعة األكعية الفخارية عمى الدكالب في فمسطيف
 

                                                 
253 Garfinkel, 1999:11 ; Hendrix. Drey. Storfjell, 1996:79  
254 Amiran, 1969: 80 
255 : Early Bronze2006 ,Baumheckel 
256 ,116,14652Homes-Fredericq & Franken,1986: 
257 Homes-Fredericq and Franken, 1986: 51-52 ; Franken, 1995:98,99 ; Bienkowski, 1991:62-

86  
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يعمك القضيب .   يتألؼ الدكالب التقميدم مف قرصيف دائرييف مثبتاف عمى قضيب معدني لو نياية مدببو
الذم يتـ تشكيؿ األكعيو الفخاريو مف صاؿ ؿقرص معدني صغير التجـ نسبيان، يستخدـ لكضع عامكد الص

 تجـ  ك القضيب، كىك قرص خشبي اك معدني مغمؼ بالخشب ذةكيرتبط القرص الثاني قبؿ نيام. خبللو
يثبت الجزء العمكم مف خبلؿ لكح خشبي مثقكب اسفؿ القرص العمكم، كيكضع الطرؼ المدبب . كبير

يستخدـ الدكالب . لمقضيب بدكف تثبيت داخؿ قطعة معدنية صغيرة، مجكفو كمثبتو بقرص اخر اك باألرض
بسرعة تتناسب  (الدكالب  )لمتصنيع عف طريؽ ركؿ القرص السفمي بالقدـ مما يؤدم الى دكراف القرصيف

ا يساعد عمى استمرار الدكالب عمى الدكراف ىك تثبيتو بطريقة ـ كـ،طرديُا مع قكة دفع القرص السفمي
 .مائمو

 
، لمكعاءالتصنيع عمى الدكالب مشابو لمطريقة اليدكيو في استخداـ الضغط باأليدم ألتماـ الشكؿ المناسب 

 ثبات كما اف، اثناء العمؿ بشكؿ سريع كمستمركلكف ما يميز ىذه الطريقة ىك تعريض سطح الصمصاؿ 
دكره 150 .50قدر سرعة دكراف الدكالب بو ت. تركتو  يكسب العمؿ جكدة كسرعو عاليو في األنتاج

بالدقيقو، كتتناسب ىذه السرعو عكسيان مع قطر األناء، بتيث يشكؿ  عنؽ األناء الشبيو بالزجاجة بسرعة 
شكؿ  )258دكره في الدقيقة اك اقؿ50دكره بالدقيقة، يشكؿ الجزء العمكم لؤلكاني المفتكتة الكبيره بو 150

139:15) 

 

. الخطكه األكلى في تصنيع األكعيو الفخاريو التقميديو ىك كضع عامكد الصمصاؿ عمى القرص العمكم
 يديو  الصانعيستخدـ.  العامكد في منتصؼ القرص كبشكؿ عامكدمضعكيطمؽ عمى ىذه الخطكه م

لمضغط بقكه عمى العامكد مف اجؿ تثبيتو كالتأكد مف دكرانو مع تركة الدكالب بالشكؿ الطبيعي كازالة 
كفي تالة عدـ كضعو بشكؿ صتيح ينتج عف ذلؾ اختبلؼ . ءيككف دكراف الدكالب بطي. األجزاء الزائدة

 .في سماكة جدراف األناء الكاتد
 الماء القريب كيضغط بأبياميو كسط  كعاء ابيامو في تسكية الجزء العمكم، يضع يديو في الصانع يستخدـ

يضع اتدل يديو . تككف تركة الدكالب في ىذه العممية بطيئو. القالب لعمؿ فتتة تتسع الدخاؿ يديو فييا
  مف خبلؿ الضغط بيده مف الداخؿ كمساندة بدف الكعاءفي داخؿ الفتتة كاألخرل مف الخارج، كيبدء برفع 

 . 259يستب الصمصاؿ مف األسفؿ الى األعمىكاليد الثانيو مف الخارج 

                                                 
258 Rey, 1981: 53 ; Orton. Tyers. Vince, 1993:120-124 
259 Salem, 1986:72-103 ; Rey,1981:74 
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يستطيع الصانع الذم يمتمؾ درجة عالية مف المياره رفع الصمصاؿ لؤلعمى كأكماؿ شكؿ الكعاء في نفس 
، مف خبلؿ كضع اليد عمى سطح (Collaring)كعادة ما يتـ تضييؽ قطر الكعاء مف  األعمى . الكقت

اتيانأ تككف . الكعاء الخارجي كاليد الثانية في الجية المقابمة، ثـ الضغط لمداخؿ مع دكراف بطيء لمدكالب
شفة الكعاء غير مستكيو، كيرجع السبب في ذلؾ الى اف تثبيت عامكد الصمصاؿ عمى القرص غير 

يتـ بتثبيت الشفو مف الداخؿ باألصبع كاستخداـ أداة تادة لقطع المنطقو  (Leveling)عمكدم، كتعديميا 
بعد األنتياء مف تشكيؿ الكعاء يقطع الكعاء عف عامكد الصمصاؿ بكاسطة خيط اك سمؾ . الغير مستكيو

يجب اف يككف الكعاء جاؼ ككذلؾ ايدم الصانع . كيتتاج القطع الى ميارة تتى ال يتشكه الكعاء. معدني
اثناء التصنيع كبعد األنتياء مف تشكيؿ البدف، يقـك الفاخكرم بأضافة . 260لتفادم انزالؽ الكعاء مف يديو

، مف خبلؿ األظفر (52:4شكؿ  )المقبض اك الزخرفو، كالتضاليع المكجكده عمى سراج المرتمة األنتقاليو
.   261اك اداة تادة اثناء دكراف الدكالب

 
تصنيع القوالب  . 2.5

 
فقد  ظيرت المتاكالت األكلى في استخداـ القالب في تصنيع الفخار في العصر التجرم التديث،

استخدمت الصتكف التجريو كالفخاريو ككسائؿ مساعدة في تصنيع األكعية المختمفة مف خبلليا، تيث 
 . 262يكضع الصمصاؿ بداخميا كيضغط عميو باليد لتشكيؿ كعاء لو شكؿ الصتف المستعمؿ في التصنيع

تميزت الفترة اإلسبلمية . 263كقد بدء تصنيع السرج عمى القالب عند األغريؽ في القرف الرابع قبؿ الميبلد
 تصنيع القالب عدة كقد استخدـ فيالمبكرة بشكؿ عاـ بأستخداـ القالب، فقد كانت الطريقو األكثر شيكعان 

. مكاد مثؿ التجر الجيرم، الصمصاؿ كالجص
 

تركزت خبلؿ الفترة الركمانية البيزنطية أماكف تصنيع السرج في المدف الرئيسيو، فقد تـ الكشؼ عف العديد 
كقد كانت تشتمؿ . 265، كقيسارم264مف المصانع الخاصة بالسرج في كؿ مف صفكريا، جرش، بيت نتيؼ

                                                 
260 Rye, 1981: 74 
 1997    شرؼ كالفاخكرم 261
262 52 Homes-Fredericq & Franken, 1986: 

 
263 Adler, 2004, Local Lamps, 2.1 
264 Bayewitz, 1995: 180 
265 Sussman, 1980, Pl. XV 
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كفي الفترة األمكية كانت السرج . مصانع السرج في قيساريا كبيت نتيؼ عمى تصنيع الثتماثيؿ الصمصاليو
 .266في كؿ مف مكقعي الرممو كبيساف تصنع عمى القالب ضمف مصانع األكعية الفخاريو بشكؿ عاـ

 
قالب الحجر . 1.2.5

 
عرفت تقنية نقش القكالب مف التجر في قبرص منذ الفترة اليمنيستية، كاستخدمت مف قبؿ بعض الصناع 

في البدايو تنقش . ، كاستخدمت قكالب التجر في الفترة البيزنطية كاألسبلمية المبكرة267في الفترة الركمانية
القكالب بكاسطو األزميؿ كالسكيف، ثـ يتـ تتديد  األجزاء الرئيسيو عمى القطعة بكاسطة الفرجار بما في 

ذلؾ القاعدة كالفكىة ، كفي المرتمة األخيرة تتزز األشكاؿ الزخرفية، كقد يستخدـ اتيانان الفرجار في تتديد 
كما يدلؿ عمى استخداـ الفرجار في تتديد القاعدة كالفكىة كبعض الزخارؼ في السرج .  268الزخارؼ

 البيزنطية التي استمر تصنيعيا في الفترة اإلسبلمية المبكرة كىي ذات الزخرفة الخطية في كجكد تماثؿ بيف
تمقات القاعدة كالتمقات المتيطو بفتتة الزيت باألضافو الى كجكد نقطة بارزة كسط القاعدة كمنتصؼ 

 . 269، كىي مكقع ارتكاز الفرجار قبؿ فتتيافتتة الزيت
 
مف التجر  مصنع مف كتمو صغيره  يعكد لمقرف الرابع تتى السادس الميبلدمعثر في صفكريا عمى قالب 

أستخداـ يعتقد بأف الشكؿ العاـ، المشعؿ، الفكىة، كالخطكط البارزة المتيطو بالفكىة قد نفذت ب.  الجيرم
، كأف كسط السراج استخدـ كنقطة ارتكاز، بينما فكرة الفرجار في تثبيت طرؼ خيط كاألخر يستطيع الدكراف
 . 270تمت الزخارؼ عمى الكتؼ كالمشعؿ يدكيان بكاسطة أداة تادة

 
 
 
 
 
 

                                                 
266 Bayewitz, 1995: 182 footnote. 20 
267 Bailey,1976: 98 
268 Sussman, 1982: 8 ; Bailey, 11976: 98 
269 Sussman,1978:240, 243 ; Sussman,1980:76.78 
270 Adan.Bayewitz,1995:177-182 
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: نماذج من القوالب الحجرية في الفترة اإلسالمية المبكرة
 

يظير مجرل مزخرؼ بصفيف مف شكؿ ىيكؿ :  كسرة من قالب مصنع من الحجر الجيري1.1.2.5.
تـ الكشؼ عف قالب . (140: 15شكؿ )، كبجانب المشعؿ شكؿ كردة (herring.bone)عظمي لسمكة 

  .271مشابو كخمس سرج مصنعو عميو في الرممو
 

 عثر في قيساريا عمى مصنع كفرف خاص بالسرج في القرف  :كسرات من قوالب حجرية- 2.1.2.5
كقد عثر عمى  مجمكعة مف كسرات قكالب السرج المصنعة مف التجر . السادس كالسابع الميبلدم

  مف األرضالذم يمتاز بنعكمتو عند استخراجوالجيرم، كالمعركؼ متميان بصخكر بالكركار اك التكر، 
 272.كىك ما يجعمو مناسب جدان لصنع القكالب. يصبح صمب كاألسمنتلفترة كلكف بعد تعرضو لميكاء 

 
، النيا تمتمؾ  273مف المؤكد باف معظـ القكالب الى استخدمت لتصنيع السرج كانت مف مادة الجص

 بشكؿ عاـ، كلكف لـ قابميتيا لمتطمبات خاصو بالتصنيع، كلصبلبوخاصة أىميا تتكليا السريع ؿمكاصفات 
ىناؾ مؤشرات مف السرج نفسيا تدلؿ بكضكح عمى استعماؿ الجص في . يبقى مف تمؾ القكالب سكل القميؿ

كيتمثؿ ذلؾ في كجكد كرات صغيرة كبارزة ناتجو عف مؿء فراغ .  تصنيع القكالب اكثر مف الصمصاؿ
. فقاعات اليكاء الناتجة اثناء خمط كسكب الجص عند تصنيع القكالب

  
كما اف قمة كجكد قكالب الصمصاؿ يشير الى كجكد مادة اخرل كانت قد استعممت ليذا الغرض، كالتى يبدك 

بأنيا تتممت اثناء الدفف، بأستثناء كجكدىا في الظركؼ الجافة كىك ما يفسر بقاء عدد منيا في كؿ مف 
274مصر كتكنس 

. 
 
 
 
 
 

                                                 
271 Hadad, 1999. Fig. 8: 22 
272 Vine & Hartelius, 2000: Lamps Molds  

; Bailey 1976: 94 
273 Adler, 2004, Lamp Molds, 8.1 

274
  Smith, 1966: 21; Adler, 2004: Lamp Molds. 8:1 
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والب الجص والصمصال تصنيع ق.  2.2.5
 

عندما يقرر الصانع انتاج  سراج جديد يجب عميو اف : م الجص كالصمصاؿ قالبلعمؿالخطكات األساسية 
، يظير الشكؿ العاـ لمسراج الذم ينكم تصنيعة كتفاصيؿ الزخارؼ ككظيفة (archetype)يعمؿ نمكذج 

كمف ىذا النمكذج يمكف عمؿ قالب جديد .  كؿ جزء مف السراج بشرط اف ال يككف مف الداخؿ اجكؼ
مف المتتمؿ بأف الخشب اك  الجص الصمب قد استخدمت كنماذج لتصنيع القكالب . يصنع منو السراج

كلكف الصمصاؿ المشكم ىك اكثر المكاد الباقيو التي استخدمت في عمؿ النماذج التي صنعت منيا 
.  القكالب

  
 يشكؿ. الشكؿ النيائي بعد اف يجؼ الصمصاؿ قميبلن يشذب  مف الصمصاؿ الطرم كالسراج شكؿ يصمـ
ال تثقب . الزخارؼ المكجكده عمى المقبض كذلؾ كجكده، كالمقبض اذا اراد الصانع، المشعؿ البدف

. مكاف كجكدىا المفترض في المقابض اك فتتة الزيت كالفتيؿ، كأنما يشار الييا مف خبلؿ انخفاض بسيط 
يشمؿ ىذا النمكذج عمى جميع . تصمـ القاعدة في تمؾ المرتمو سكاء كانت تمقية اك قرصيو اك مستكيو

 يمكف اف يستخدـ النتاج قالب بدكف زخارؼ اك اختاـ، ائو شكبعدالعناصر األساسية لتصنيع القالب، ك
األمر الذم يكفر امكانية انتاج نماذج اخرل غير مزخرفو، كىك ما يمكف اعتباره األساس إلنتاج سرج 

. مختمفة الزخارؼ
 

مف ابسط الكسائؿ الزخرفيو ىك . سرج مزخرفو يجب اف يقكـ بخطكات إضافيونماذج اذا اراد الصانع انتاج 
 بكاسطة اختاـ مصنعو مف الفخار اك الخشب المنقكش ذلؾيتـ تنفيذ ك.  عمى الكتؼيو الزخرؼاألشكاؿطبع 

تختـ تمؾ الزخارؼ عمى كتؼ . الختمفواك الجص اك المعدف كالتي تشمؿ عمى سمسمو مف األنماط الزخرفيو 
 يمكف بنفس الطريقو طبع اك  كما.النمكذج قبؿ اف يجؼ الصمصاؿ لتأخذ الزخارؼ شكميا بطريقة كاضتة

ىناؾ امكانية لتتزيز بعض ك.  النمكذجعمى القاعدة ختـ عبلمة الصانع اك اسمو بطريقة معككسو
بعض السرج تتمؿ اسـ الصانع، أما اف تككف مطبكعة عمى . التصاميـ عمى النمكذج بطريقو يدكيو

. النمكذج اك قد تطبع بعد خركج السراج مف القالب
مف غير الممكف طبع  . سرج عمييا زخارؼ بارزه يجب اف تككف الزخارؼ عمى النمكذج بارزةاف إنتاج
يمكف تشكيؿ زخارؼ بارزه عمى النمكذج بطريقة يدكيو اك نقش مباشر مف .  الجص عمى قالبالزخارؼ

كالزخارؼ .  كمف ثـ الصقت بالنمكذجبالكثير مف تمؾ الزخارؼ نفذت عف طريؽ قكاؿكقبؿ الصانع، 
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 التي كعادةن ما تككف تمؾ القكالب. المصنعو عمى الدكالب في الفترة اليمينيستيو البارزه المضافو الى السرج
  مفقكلبتيااختاـ اك ، كتعمؿ مف خبلؿ  مف الجص اك الصمصاؿتنتج الزخارؼ التي تضاؼ عمى النماذج 

كجكد انماط .  مستكردةمكجكده عمى سرج مشكيو،  كفي بعض األتياف مف سرج زخارؼ بارزه خبلؿ 
زخرفية متشابيو في الشكؿ يثير الجدؿ تكؿ كجكد صناع متجكلكف بأختاـ زخرفيو، انتتاؿ ، اك انسجاـ 

قد يطبع نمط زخرفي كامؿ يتككف مف اكميؿ . ضمف عبلقات كرشات التصنيع المختمفة كتبادؿ لؤلدكات
 . 275النمكذج بارز اك صؼ مف عناقيد العنب مف خبلؿ ختـ كيمصؽ عمى كتؼ

 
ضافة الزخارؼ البارزة، كالتكقيع اذا كجد، يتـ  .قالب الجص.  1.2.2.5 بعد انتياء العمؿ عمى النمكذج كا 

 ،القالب الذم سكؼ يصنع عبارة عف جزئيف، سفمي كعمكم .شكم النمكذج ليككف جاىزان لعمؿ قالب لو
الى مستكل نقطة  جصاؿ النمكذج سائؿ يسكب تكؿ .كبعض السرج المعقدة تتتاج الى عمؿ ثبلثة قكالب

كعندما يجؼ .  كىي اعرض منطقو في السراج كعادةن ما تككف عند طرؼ الكتؼ السراج،إلتصاؽ جزئي
 تدىف .الجص كيصبح صمب يتـ قطع تجاكيؼ عمى متيط القالب اك بناء كتمو مرتفعو متدبو الشكؿ

في الكقت الذم يبقى الجزء  .المنطقة المتيطو بالنمكذج بالزيت اك الشتـ، لتسييؿ عممية فصؿ الجزئيف
السفمي في األسفؿ يضاؼ المزيد مف سائؿ الجص عمى الجزء العمكم كفكؽ النتكء المتدب اك داخؿ 

التجاكيؼ، تتى يتشكؿ تطابؽ لمجزء العمكم مع السفمي في البركز اك التجكيؼ، كىك ما يؤكد التصاؽ 
تتدد تكاؼ القالب مف . الجزئيف عمى بعضيما في المكاف المناسب عند التتاميما أثناء تصنيع السراج

كاتيانا يتـ كضع عبلمات عمى . الخارج بخط اثناء التصنيع، تتى يسيؿ عممية فصؿ الجزئيف فيما بعد
. 276التافو الخارجية لمقالب اثناء التصنيع لنفس اليدؼ السابؽ

 
كيمكف اف يبقى في الكرشة لعشرات . يستطيع الصانع عمؿ الكثير مف القكالب طالما اف النمكذج سميـ 

أف كجكد عدد مف القكالب المتشابو في الكرشة تعني اف ىذا النمط مف السرج مطمكب كنسبة . السنيف
كما يدلؿ عمى تصنيع السرج عمى نفس القالب ىك  كجكد فقاعات ىكاء متماثمو في أماكف . األنتاج عالية

. مختمفة مف السراج

                                                 
275 Bailey, 1976: 92.103 
276 Ibid 
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يبدك اف قكالب . عثر عمى قالب مف الجص في مكقع بيساف شماؿ فمسطيف يعكد الى الفترة الركمانية
الصمصاؿ ىي التي كانت مستخدمة عادةه في منطقة الساتؿ السكرم كالقكالب الجصية في مصر كمف 

 277المتتمؿ بأف الفمسطينيف يفضمكف الجص
 

الى مستكل  كتسكل طرم كتضغط عمى النمكذجاؿصمصاؿ اؿخذ شريتة مف ؤ ت.قالب الصمصال. 2.2.2.5
 إضافة بركز لو شكؿ معيف اكتجكيؼ عندما يجؼ الصمصاؿ لتد معيف يتـ قطع . نقطة اتصاؿ الجزئيف

 المتبقي تضاؼ قطعة اخرل مف الصمصاؿ الطرم عمى الجزء. بالنمكذجمتيط  اؿ الصمصاؿسطحعمى 
عندما يستخرج الجزئيف عف النمكذج يمكف اضافة زخارؼ اضافيو مف خبلؿ العمؿ اليدكم . مف النمكذج

 .278 القالببعد األنتياء مف عممو يتـ شكمك. بالتتزيز اك اختاـ مقكلبو

 
 .نماذج من قوالب الفخار 
 

 سـ  3.1سـ كاألرتفاع   10.9الطكؿ . قوالب استخدمت في تصنيع سرج ذات المقبض المخروطي* 
عمى الكتؼ زخرفة . الطينة بني غامؽ كفييا تبيبات صغيرة لكنيا اسكد كأبيض كتجارة صغيرة

(Herring-bone) في اتجاىيف متعاكسيف، كصؼ مف دكائر مطبكعة، كفي المجرل شكؿ صميب كنقاط .
لـ يعثر في بيساف عمى . عثر عمى قالب مشابو في سكريا يعكد الى نياية القرف السابع كبداية الثامف

كجد .  اسرجة صنعت عمى ىذا القالب، كلكف تكجد نماذج مف النكعية التى تشابو  السرج المصنعو عميو
  (. 141:15شكؿ  ) 279ـ كمع نقكد تعكد الى الفترة األمكية749القالب ضمف ردـ ناتج عف زلزاؿ عاـ 

 
كىي صفة مميزة لمسرج األمكية . يظير عمى القاعدة ثمانية خطكط متقاطعة في المتكر: قاعدة قالب* 

شكؿ ) 280العباسية، كقد ظير الكثير مف النماذج التي تشمؿ عمى تمؾ الزخرفة اك عبلمات الصانع
142:15 .)

 

                                                 
277 Smith, 1966: 21 
278 Bailey, 1976: 92.103 
279 Hadad, 2002, No: 502 
280 Ibid,  No: 503 
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سـ كاألرتفاع 9.2الطكؿ .  لكف السطح بني فاتح.قالب يمثل الجزء العموي لسراج لو مقبض لسان *
عثر عمى نمكذج مشابو في  . 281زخرفة اكراؽ متطاكلو عمى الكتؼ، كلكنيا غير كاضتة تمامان . سـ3.4

. )143:15شكؿ)بيساف 
 
لكف السطح .  المقبض مكسكر كىك عمى األغمب ذا مقبض عمى شكؿ لساف.قالب لو شكل خماسي *

عمى الكتؼ زخرفة معينات كبجانب المجرل .  سـ4.5سـ كاألرتفاع 11.9الطكؿ . اصفر يميؿ الى البني
كجدت ىذه النكعية . كالقاعدة ليا نفس شكؿ السراج. دائرة بداخميا زخرفة، كعمى المجرل معينيف ممتصقيف

مف األسرجة في قيساريا كطبريا، تعكد الى الفترة العباسية، كفي بيساف تعكد الى القرف الثامف كتتى القرف 
(. 144:15شكؿ  ) 282التادم عشر الميبلدم

 
 البدف لكزم مدبب، المقبض مكسكر كىك عمى األغمب عمى شكؿ .الجزء العموي لقالب من الصمصال *

عمى كؿ جانب مف الكتؼ عرقيف لكلبييف يتفرع عنيما شكؿ ثبلث كردات، لكؿ كردة خمس بتبلت، . لساف
يبلتظ بأف القالب يعكس تفاصيؿ الشكؿ العاـ لمسراج، مف تيث . كعمى المجرل ثبلثة خطكط متكازيو

الفكىة التي تشبو تمقو بارزة، كالضمع البارز الذم يتيط بالفكىة كيستمر مشكبلن مجرل عمى مقدمة 
 (.145: 15شكؿ ) 283كما يظير القالب تفاصيؿ الزخرفة كىي متماثمو بيف السراج كالقالب. السراج

 
( 146: 15شكؿ ) بالقالب تصنيع السرج. 3.5

 
. بنفس الطريقةتصنيع السرج المختمفو يتـ  ر كاف القالب مصنع مف الجص اك الفخار اك التجاه  سكاء
 كمية كضعت مف الصمصاؿ كتضغط بشكؿ تاـ عمى اتد الجزئيف، مع التأكد بأنو قد رقيقوشريتة تؤخذ 
 تشذب نسبيان اطراؼ الشريتة المبلصقو .لتصؿ الى كؿ المناطؽ بما في ذلؾ نيايات المقابضكافية 

 يجب اف يككف سطح منطقة كصؿ .  عمى الجزء الثاني مف القالبيكرر الصانع ىذا العمؿ. لطرؼ القالب
  المرتفع قد دخؿ في التجكيؼلبركز مع التأكد اف االجزئيف رطبة، كمف ثـ مطابقة الجزئيف عمى بعض

 لضماف تثبيت الجزئيف عند منطقة األتصاؿ بالضبط بعد اف يستخرجا مف ؿ بالشكؿ،ثماتالمقابؿ الـ
اثناء التتاـ الجزئيف تندفع لمداخؿ عمى شكؿ بركز عمى امتداد منطقة معظـ الزيادة في الصمصاؿ . القالب

                                                 
281 Ibid 2002, No: 504 
282 Hadad, 2002, No: 506 
283 Rosen-Ayalon, 1969: Unumbered 
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مف . يستخرج السراج مف القالب بعد اف يجؼ بدرجة كافيو. األلتتاـ، مما تقكم مف التصاؽ الجزئيف
طبيعة الجص امتصاص الماء المكجكد في الصمصاؿ بسرعو كبيرة، مما يعني اف فترة بقاء السراج في 

 .القالب ليست طكيمو مقارنو مع امكر اخرل كالشكم
 

بعد اخراجو مف القالب يكضع في مكاف ليجؼ بشكؿ كامؿ، كمف ثـ تكشط كؿ األجزاء الزائدة مف الخارج 
فالكثير مف السرج قد صنعت عمى قكالب . عند نقطة اتصاؿ الجزئيف اك ام عكالؽ اخرل غير ضركريو

قديمة، مما يقمؿ جكدتيا مف تيث الكضكح، كىك ما يبلتظ في جكدة شكؿ كزخرفة سرج عف اخرل 
فعندما يستخدـ القالب في التصنيع لفترة طكيمو تصبح درجة الكضكح لمزخارؼ أقؿ، . نفس القالببصنعت 

 .مما يستدعي اعادة تأىيؿ القالب
 

يكضع المقبض لـ اذا .  بكاسطة اداة انبكبيو مجكفوكتثقب فتتة المشعؿ تفتح فكىة الزيتفي تمؾ المرتمو 
 بالتتزيز اذا لـ  اسـ الصانعكتابةعند تشكيؿ النمكذج السابؽ، يمكف اضافتو في تمؾ المرتمو، كما يمكف 

كلكف مف غير الممكف اضافة نقكش كتابيو عف طريؽ الطبع، ألف الضغط . يكف مكجكدان عمى القالب
. بالختـ عمى السراج غير المشكم قد يعرضو لؤلنييار

 
 متمكؿ ناتج مف إضافو الماء لجزء مف ك عادةن كه( Slip )عندما يجؼ السراج تمامان يمكف اضافة البطانو

 سطح عمى يضاؼ  تيث الصمصاؿ المستخدـ في التصنيع، كمف ثـ يخمط جيدان ليصبح في تالة سيكلو،
 ظركؼمركبات التديد ككجكد نسبو   اف .قالسراج عف طريؽ تغطيس السراج في المتمكؿ كرفعو بسرع

 البطانو السراج سطح كلكف زخرفي في الكقت التي تعطي.  لمسراج المظير النيائييقرر  بشكؿ عاـ لشكما
اف السرج التي تفتقد الى . ستخدـ ككقكد غير منفذه لمزيت الـ السراج مسامات، فيى تعمؿ عمى جعؿجذاب

بطانو اك بطانتيا غير مبلءمو تمتص الزيت بسرعو، كعندما يتشبع جدار السراج بالزيت يصبح السطح 
.   لزج كلو لمعاف

284استخدمت مكاد اخرل لتغطية السطح كالتزجيج
vitreous-glaze  فمف المتتمؿ بانو قد استخدـ في ،

يمتاز ىذا النكع بعدـ نفاذ الزيت . لميبلدم االكؿ ، كفي مصر بعد فترة قصيره جدان ا القرف بداية في اليكناف
 285.منو، كلكف عممو يتتاج الى شكم السراج مرتيف

                                                 
 ىك نكع خاص مف الزجاج يضاؼ الى سطح األكاني الفخاريو، يذكب كيمتصؽ بو عمى درجة شكم عاليو تتراكح بيف  284

. يتككف مف سميكات كعكامؿ إذابو كالصكدة كالبكتاس باألضافو عمى مثبتات  كأكاسيد األلمنيـك. درجة مئكم900.1450



 82 

 

   الطريقة اليدويوتصنيع السرج ب. 4.5
 

 عمموفييا قكة طرد مركزم، كابسط الطرؽ المست كىي ما يتـ تصنيعو مف اكعيو فخاريو بدكف اف يستخدـ  
 كتتمخص عممية التصنيع  .فقط دكف األستعانو بتقنيات خاصة في ىذا المجاؿ ىك تصنيع األناء باأليدم

، كبذلؾ (Pinching)في الضغط عمى الصمصاؿ بكاسطة األصابع كاألبياـ اك بيف األصابع كراتة اليد 
يتـ ترقيؽ الجدراف كزيادة أرتفاع الكعاء بتكرار الضغط المنتظـ في مكاف متصكر خبلؿ دكرانو باليد اك 

كمف خبلؿ ىذه الطريقة يمكف  تصنيع بعض األكعية الصغيرة  كمف ضمنو . ام كسيمة مساعدة لمدكراف
 السرج

كشفت التنقيبات في المكاقع الفمسطينية عف صتكف مصنعو بطريقة يدكية في العصر التجرم . 286
كقد عثر في مكقع بيساف شماؿ فمسطيف عمى سراج  .  287النتاسي كالتي استخدمت كسرج لؤلضاءه
عمى الكتؼ زخارؼ عمى . لكف السطح ضارب الى األصفرار. ككسرتاف مصنعو بطريقة يدكية غير متقنة

فتتة . شكؿ سمـ كمف اتدل الجيات متاطو بضمع بارز، كتضميع بيف الفكىو كالمقبض المخركطي
الشكؿ المتطاكؿ . لمسراج قاعدة تمقية صغيرة كغير متقنة. المشعؿ كبيرة كىي تقريبان مساكيو بالقطر لمفكىة

 .288لـ يرافؽ الكصؼ صكرة اك رسمة.  لمسراج مشابو اكثر لمسرج السكريو منيا لمفمسطينية

الشوي . 5.5
 

اليدؼ مف الشكم ىك أف يتعرض الصمصاؿ الى درجة ترارة كزمف كافييف، لمتأكد مف تتطيـ بمكرات 
التد األدنى . تختمؼ درجة الترارة المطمكبة بناءان عمى نكعية الصمصاؿ. المعادف المكجكدة في الصمصاؿ

درجة، كعندما تزيد عف ذلؾ تتتكؿ صفات الفخار الى صفات السيراميؾ،  800درجة مئكية كالعميا  500
.  مف تيث الصبلبة، المساميو، كالمكصفات الكيميائيو

                                                                                                                                                         

تخمط ىذه  المكاد بالماء كمستكؽ كتطمى عمى سطح األنيو كالبطانو، كبعد ترقيا تظير كالزجاج مف تيث الجماؿ 
 lead glaze: كمف األنكاع المشيكره لمادة التزجيج . كمسامات غير منفذه لمسكائؿ باألضافو الى سطح اممس يسيؿ تنظيفو

كىي مادة الرصاص اذا ما اضيؼ اليو اكسيد القصدير يعطي سطح ابيض  مناسب جدا لرسـ اشكاؿ متنكعو كىك ما قد 
 Lime.felspar glaze ،  .Saltمادة قمكيو ليا شقافيو كلمعاف،   Alkaline glazeأستخدـ بكثره في الفترة األسبلمية، 

glazeRice, 1987: 98.104); (Hendrix. R. Drey. P. Storfjell, 1996: 320) 
285 Bailey,1980: 98.100 ; Sussman,1982: 8 
286 Rey,1981:70 
287 Susman,1982:4 
288 Hadad, 1997: 174,175 
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كىناؾ طريقتيف لمشكم، أما كضع األكعية كالكقكد مع بعضيما، اك فصؿ األكعية عف الكقكد، األكؿ ىك 

 كاالكتشاؼ المثير ىك انيا لـ تشكل بطريقة مكشكفو .الشكم المفتكح، كالثاني مف خبلؿ الفرف
(Open.fire) 289ة درجة مئكم800، كانما داخؿ فرف اك تنكر خاص، تصؿ درجة ترارتو الى.  

 
  الشوي المفتوح. 1.5.5

 

عممية الى بناء خاص ليذا الغرض، ىذه اؿال تتتاج .  المصنعة يدكيان األكعيةتستخدـ ىذه الطريقة في شكم 
كتتمخص الطريقة المستخدمو في شكم الفخار . كأنما الى ميارة كقدرة عمى المبلتظو لتنفيذ العمؿ بنجاح

 ، تزاؿ جميع الشكائب كالتجاره منيا.ليا انخفاض بسيط  في األرض مدكرة  بعمؿ تفرةالتقميدم اليدكم
بعد اف تجؼ األكاني تمامان تكضع عمى ك.  النو خفيؼتفرش األرضية بركث البقر الجاؼ المتماسؾك

جكانبيا بترتيب معيف كتغطى بطبقة مف ركث الغنـ الجاؼ كالمتماسؾ عمى شكؿ الكاح، كالذم يمتاز برفع 
ؿ الرماد الناتج يزا.  كتترؾ لميـك التالي،تشعؿ النار مف عدة مناطؽ لتكزيع الترارة. درجة الترارة تدريجيان 

 (النتش)الببلف  ، شجيرات القشبينما تستخدـ النساء في قرية الجيب. الترؽ كترفع األكاني مف المكقععف 
   .290 في شكم القدكرؼكاغصاف الشجر الجا

 

 

 

 

 

 
:  كيتككف الفرف مف ثبلث اجزاء.الشوي بالفرن.  2.5.5

 
لو مدخؿ يكضع مف .  درجة تراره عاليولو قدرة عمى تتمؿمبني مف الطكب النارم الذم . بيت النار* 

لتمرير النار  (شكاريؾ)السقؼ عمى شكؿ قبو كلو فتتات عديدة . خبللو الكقكد المستخدـ في الشكم
 .كالتراره الى الغرفو العمكيو

 

                                                 
289 D.Homes-Fredericq & Franken, 1986:51,52 
290 Rey,1981:96.98  ;1996 شقير. عبد ربة 
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ليا فتتة في السقؼ العمكم المقنطر، كتستخدـ في ادخاؿ .  مبنيو مف طكب األجر. الرئيسوةالغرف* 
 . عمى سقؼ بيت النار، باألضافو الى تسريب الدخاف الناتج عف عممية الشكمترتيبيااألكاني المختمفو ك

 

استخدمت ىذه .  عميواشكيوالمراد  اثناء الشكم ككضع القطع كعيو يستخدـ في فتص األ.التنورسطح * 
  .291 باألضافة الى الفخار األسبلمي المزجج،الطريقو في شكم الفخار اليكناني، الركماني

 
فيي بتاجة الى مياره كخبرة . تعتبر ىذه العممية مف اصعب كاخطر الخطكات التي يقكـ بيا الصانع

كيتبع . فالخطأ الذم قد يتدث ال يمكف اصبلتو كيتسبب في خسارة كؿ الجيد المبذكؿ سابقان . عالية
 :الفاخكرم عدة خطكات ألتماـ العممية

 
 الجاىزة السرج يتـ ترتيب. ترتيب األكعية المختمفة عمى ارضية التنكر مف خبلؿ الفتتة العمكية.  الترتيب*

ترتب السرج فكؽ بعضيا البعض، بتيث تككف قاعدة .  مف خبلؿ الفتتة العمكيوالفرفلمشكم عمى ارضية 
ستثناء السرج التي عمييا تزجيج، أسراج عمى كتؼ سراج اخر، كىي ليست بتاجة الى ركائز معينو باؿ

 292.خكفان مف التصاقيا ببعضيا البعض
 

 ينظؼ بيت النار مف بقايا الشكم السابؽ، كيبدء باشعاؿ النار في القش، الببلستيؾ، .إحماء التنور* 
 قطعة كاكتشكؾ لرفع درجة الترارة تدريجيان، كتستغرؽ ىذه الخطكه ساعة اؼيض .كالقماش كاألكراؽ

إضافة قطع مف الكاكتشكؾ بشكؿ تدريجي كمطرد في الكقت كالكمية، كىي الخطكه األساسية في  .كنصؼ
.  ، بتيث تصؿ درجة الترارة الى اعمى درجاتياالفرفاشعاؿ 

بعد ساعة مف الشكم تككف األكاني مغطيو بدخاف اسكد، كبعد ثبلث ساعات مف بداية الترؽ يبدء السناج 
تدعى المرتمة النيائية مف الشكم بالشطؼ، كىي زكاؿ السناج كالدخاف . بالتطاير مف فتتة التنكر العمكيو

مف خبلؿ استمرار اضافة . المكجكد عمى سطح األكاني ككتسابيا المكف الضارب الى األبيض اك األتمر
 األكاني في الداخؿ يقـك الفاخكرم بعدة اعماؿ مختمفة تضمف طريقة فقطع الكاكتشكؾ كالكشؼ ع

كفي الساعة السادسة مف الشكم يككف جميع السناج كالدخاف قد تطاير، مما يؤدم . صتيتو في الشكم

                                                 
291 Rey, 1981:100 
292 Bailey, 1976: 100 
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 اخراج  عندىا يتـكرفكينتظر لمدة يكميف تتى يبرد الت. الى تخفيؼ اضافة الكقكد المستخدـ بشكؿ تدريجي
 .  293الفخار منو

 
 

                                                 
293 Salem, 1986:103.108; Rey, 1981:100  
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الخاتمو 
 

:. بناء عمى ما تقدـ خمصت الدراسة الى العديد مف المبلتظات أىميا
 

 في عدة   عرؼ اإلنساف  الصمصاؿ منذ العصكر التجرية تتى الكقت  التاضر، كقد استخدمو:أوالًال 
كما جاء . كىك ما يدلؿ عمى الخكاص المميزة لو عف سائر مكاد األرض. مجاالت مف بينيا صناعة السرج

لكؿ نكع مف الصمصاؿ مكاصفات . ذكره في القرأف الكريـ كمادة خمؽ األنساف تأكيدان عمى تمؾ المكاصفات
خاصة، كىك غير مناسب لمتصنيع اال بعد تتضيره  خبلؿ خطكات متددة كمتسمسمو، كالتي تشتمؿ عمى 

ضافة مكاد تزيد مف نسبو المدكنة اك تقمميا كأخيران العجف كىي خطكات متكارثو مف . التجفيؼ كالنقع كا 
. العصر التجرم التديث تتى كقتنا التاضر

 
لمسراج اجزاء تؤدم كظائؼ .  ارتبط السراج بإكتشاؼ النار كالتاجة ليا كمصدر لمترارة كالضكء:ثانياًال 

استخدمت السرج في إضاءة المنازؿ . خاصة كقد تغير شكؿ تمؾ األجزاء عمى مر العصكر التاريخية
الخاصو كالمباني العامة كأماكف العمؿ كالتصنيع كالكثير مف األماكف الخاصة بأقامة 

كما استخدمت في الطقكس كعادات الدفف كتكريـ األمكات باألضافة الي تقديميا . الخ..........األنساف
كمف خبلؿ دراسة السرج . كنذكر لممزارت الدينية اك األماكف الطبيعية التي ليا عبلقو بمعتقدات خاصة

بشكؿ عاـ كالزخارؼ بشكؿ خاص يمكف استخبلص العديد مف الدالالت التي تعبر عف ثقافة الشعكب 
التي استخدمتيا كبالتالي تعكس جكانب مف التياة األجتماعية كالسياسية كالدينية كالتجارية لمعصكر 

. المختمفة
 

مف خبلؿ دراسة سرج ما قبؿ الفترة اإلسبلمية يبدك اف بداية تصنيع السرج بشكميا البسيط قد جاء : ثالثاًال 
، اال اف تطكر (صتف عادم)نتيجة متطمبات األنساف الذم عاش في فمسطيف خبلؿ العصكر التجرية 

صتف لو مشعؿ )السراج بالشكؿ الذم يعكس كظيفة األضاءة بالذات قد جاء بتأثير ببلد ما بيف النيريف
في القرف الرابع قبؿ . كقد استمر ىذا الشكؿ مف السرج الى نياية الفترة الفارسية. (عمى شكؿ مصب

الميبلد سيطر اليكنانيكف عمى فمسطيف، كظيرت السرج المغمقو المصنكعو عمى القالب، كقد اتسمت السرج 
كالزخارؼ بمكاصفات ثقافتيـ، كقد تـ تقميد بعض السرج متميان 
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كظيرت في  المناطؽ التابعة لركما .  كفي الفترة الركمانية زادت نسبة انتاج السرج المصنكعو عمى القالب
سرج مميزة بالشكؿ تعكس زخرفتيا التياة الركمانية اليكمية، كما ظيرت السرج الييركديو المصنعة عمى 

الدكالب كسرج مصنعة عمى القالب باألضافة الى انماط مقمدة لمسرج الركمانية كاخرل تظير الطابع 
يعتقد بعض الباتثيف بأف السرج الركمانية المصنعة عمى الدكالب كالقالب قد صنعت مف . الشرقي المتمي

.  294قبؿ الييكد أك ليا عبلقة بيـ كلكف بدكف دالئؿ كاضتة تشير الى ىذا األستنتاج
كقد ظيرت في تمؾ الفترة سرج . استمر تأثير الثقافة الركمانية في الفترة البيزنطية مع بعض األختبلفات

كيعتقد بعض . مكتدة ليا طابع ديني، باألضافة الى استمرار السرج التي تعبر عف مناطؽ متددة
الباتثييف بأف السرج ذات الزخرفة الخطية كالتي بدءت في نياية الفترة الركمانية كاستمرت تتى الفترة 

.   األسبلمية مصنكعة مف قبؿ سامرييف بدكف دالئؿ قكيو تشير الى ىذا األعتقاد
 

 استمرت بعض السرج البيزنطية التقميدية في الفترة اإلسبلمية المبكرة مثؿ سرج سعفة النخيؿ :رابعاًال 
(slipper lamps) كقد ظير عمى الكثير مف النماذج شكؿ الصميب، كلكف لـ يذكر الباتثكف سبب ،

أستمرار ىذه النكعية، مع اعتقاد اخريف بأف ىذا النمط مف السرج مصنكع بالقدس كمرتبط بالتجاج 
كما استمرت السرج ذات الزخرفة الخطية كالسرج التي عمى شكؿ ابريؽ . 295المسيتييف لؤلماكف المقدسة

. صغير، كاخرل تعبر عف المرتمو األنتقالية البيزنطية اإلسبلمية
 

فقد اتسمت السرج اإلسبلمية . ال شؾ بأف السرج اإلسبلمية المبكرة قد تأثرت بالصناعة التقميدية البيزنطية
األكلى ببعض العناصر البيزنطية مف تيث الشكؿ اك الزخرفة، كىك جمي في نمط مؤرخ الى الفترة 

األمكية، لو بدف بيضاكم مدبب كمجرل بيف الفكىة كالمشعؿ، كمقبض عمى شكؿ مثمث، كىي مكاصفات 
مشابو لبعض نماذج السرج البيزنطية، كلكف زخرفتيا ذات طابع إسبلمي مكتد ضمف التزامات دينية في 

. التركيز عمى استخداـ األشكاؿ النباتية كاليندسة كالتيكانية كالطيكر
كشكؿ كزخرفة السرج  (fabric) كخبلؿ الفترة األمكية ظيرت انماط تعبر عف اختبلؼ كاضح في طينية 

كقد تجسد ىذا في السرج ذات الشكؿ المكزم المدبب . مف التقميد البيزنطي الى الطابع اإلسبلمي المميز
يمتاز ىذا النمط بشكؿ مكتد لجميع النماذج كلكف الزخارؼ مختمة مف نمكذج الى . كالمقبض المخركطي

أما في الفترة العباسية فقد كاف لمسرج شكؿ لكزم مدبب كمكتد في كؿ النماذج ذات مقبض عمى . اخر
شكؿ لساف كقد عبر ىذا النمط عف الطابع اإلسبلمي الخالص في الزخرفة كالكتابة كشكؿ المقبض أك 

                                                 
294 Sussman, 1982  , Adler, 2004 
295 Magmess, 1993 
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كقد إظيرت السرج العباسية تنكع كبير في الزخارؼ النباتية كاليندسية، تتى . المكف أك الطينة أك التزجيج
يكاد اف يككف كؿ سراج في فمسطيف مختمؼ عف األخر في الزخارؼ، كىك ما يعكس انتشار صناعة 

أما سرج الدكالب في الفترة العباسية كالفاطمية فيي . السرج عمى القالب في العديد مف مراكز التصنيع
. مميزة بالشكؿ كالتي قد تعكس تأثير خارجي لـ  يتدد تتى األف

 
 تقنيات، فبعض السرج مصنع عمى الدكالب كاخرل عمى ثبلث استخدـ في الفترة اإلسبلمية المبكرة :خامساًال 

لـ تتطرؽ المراجع المنشكرة . القالب كىي األكثر شيكعان، بينما لـ ينشر إال سراج مف بيساف مصنكع يدكيان 
الى الية التصنيع في الفترة اإلسبلمية المبكرة، كلكف طرؽ التصنيع بشكؿ عاـ متكارثو مف عصر الى 

اخر، فالطريقة المتبعة في تصنيع األكعية الفخارية التقميدية مشابو مف تيث المبدأ لما قد كجد في تمؾ 
ينقش . صنعت القكالب في الفترة اإلسبلمية المبكرة مف التجر كالصمصاؿ كعمى األغمب الجص  كقد.الفترة

قالب التجر بكاسطة اداة تادة كاألزميؿ كالسكيف عمى كتمة مف التجر، كما يستخدـ الفرجار في تتديد 
. بعض معالـ األجزاء اك الرسكمات، بينما تنقش الرسكمات عمى القالب بطريقة يدكيو كبكاسطة أداة تادة
. بينما قكالب الصمصاؿ كالجص بتاجة الى نمكذج يجسد شكؿ السراج المرغكب بتصنيع سرج مشابو لو

كبعد األنتياء مف عممو يصنع قالب الجص اك الصمصاؿ،  كما يمكف عمؿ تمؾ القكالب مف خبلؿ نمكذج 
تتشابو عممية تصنيع السرج عمى القكالب في الثبلث انكاع مف القكالب، كالتي تتمثؿ بأخذ قطعتي . مشكم

صمصاؿ طريتيف كمناسبتيف بالتجـ كتضغط بداخؿ جزئي القالب، بتيث تمؿء تتازيز الزخارؼ الغائرة، 
كيبقى جزء مف الصمصاؿ بارز عف تافة القالب قميبلن تتى يمتتـ جزئي الصمصاؿ في القالب مع بعض 

عند كضع جزئي القالب فكؽ بعضيما، كبعد ترؾ الصمصاؿ فترة داخؿ القالب تتى يجؼ يتـ فصؿ جزئي 
يترؾ السراج لفترة ثـ تفتح الفكىة كفتتة المشعؿ بأداة تادة . القالب عف بعضيما كاخراج السراج كامؿ

. كقد يكضع مقبض اذا لـ يكف مف ضمف القالب. كتشذب منطقة اتصاؿ الجزئيف اذا كجدت زكائد طينية
اتيانان يستخدـ فرف خاص لمسرج كفي . يترؾ السراج فترة تتى يجؼ تمامان ثـ يكضع في الفرف لمشكم

انتشرت في فمسطيف أماكف خاصة لتصنيع السرج كقد ترافؽ . بعض المكاقع يستخدـ فرف األكعية الفخارية
.   مع تمؾ الكرشات تصنيع التماثيؿ كأكعية اخرل بالقالب
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األشكاؿ 
 

                           1.شكؿِ 

 

 

 ب أ 
 

a. Wick- hole         فتتة المشعؿ 
b. Nozzle trough (sometimes decorated)           مجرل 
c. Shoulder (mostly decorate    الكتؼ                 
d. Filler hole (sometimes talking complete discus area and called “Open 

Filler”)   فكىة الزيت 
e. Discus (decorated or plain)    التكض 
f. Discus ring (sometimes multiple)     تمقة تتيط بالفكىة 
g. Discus (ring extending forward to form nozzle trough ridge     ضمع يتيط

لمشعؿنتك ابالفكىة كيستمر   
h. Handle (varying types. real or vestigial        مقبض 
i. Reservoir wall (mostly plain)    خزاف الزيت 
j. Base (sometimes decorated with central raised dot or potter‟s mark    القاعدة 
k. Base ring / ridge (sometimes conforming to shape of the lamp of and 

extending to tip of lamp         تمقة تتيط بالقاعدة 
l. Nozzle     المشعؿ 
m. Raise base ring /ridgeقاعدة تمقية مرتفع        
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