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  ١٩٧٣دراسة لمجموعة مسارج حفائر القبارى باإلسكندرية موسم 
 

  صفاء سمير أبو اليزيد.د
  

 : ملخص البحث
القبارى هى منطقة أثريـة تقـع ضـمن نطـاق الجبانـة الغربيـة باإلسـكندرية،        
وأجريت بها عدة حفائر وأستخرج منهـا العديـد مـن القطـع األثريـة الهامـة،       

 ١٩٧٣حفـائر بمنطقـة القبـارى عـام       Grimmوأجرى العالم األلمانى جـريم  
والتى أسفرت عن الكشـف علـى مجموعـة رائعـة مـن المسـارج الفخاريـة        
 ،متعددة األنماط وترجع لفتـرة زمنيـة طويلـة تمتـد مـن العصـر الهللينسـتى       

وحتى العصر الرومـاني  المتـأخر، وذلـك أضـفى عليهـا قـدرا كبيـرا مـن         
تدرس ولـم تنشـر مـن قبـل، فهـى       األهمية باإلضافة إلى أن هذه المجموعة لم

بذلك تشكل مادة خصبة لمعرفة أنماط وأنـواع المسـارج وتأريخهـا فـى مصـر      
  . خالل العصرين البطلمى والرومانى 

 أمـا كلمـة لمبـا   ، λυχνος تعرف المسرجة في اللغة اليونانية بكلمـة ليخنـوس  
λαμπας       فكانت تطلق على المشاعل، في حـين عرفـت المسـارج فـي اللغـة

،  Lucernaاليونانيـة وهي كلمـة مشـتقة مـن الكلمـة      Lychnus باسم تينيةالال
   .والتي تعنى الضوء Luxوالمشتقة من كلمة 

 ،١٩٧٣تتناول هذه الدراسة المسارج التى أسـفرت عنهـا حفـائر جـريم لعـام      
 فنيـا، وقد بلغ عددها نحو ثالثون مسرجة متعـددة األنمـاط، وتتميـز بتنوعهـا     

 المسـارج  مـن  المجموعـة  هـذه  تصـنيف  تم فقد لة لذلكطويوتشغل فترة زمنية 
وقـد تـم    زخرفتهـا،  أو المسـرجة  شـكل  حيـث  من" نوعى تصنيف" طرز إلى

 مـن  بـه  الخاصـة  للمسـارج  وصـف  يتضـمن  طراز وكل الطرز لهذه عرض
 والمـادة  واألبعـاد  السـجل  بـرقم  مـزودا  الدراسة تتضمنها والتى القبارى حفائر
  .والتأريخ واللون

هـذه   التفصـيل  مـن  بشـيء  لدراسة الوصفية دراسة تحليلـه تتنـاول  يتبع هذه ا
المجموعة من المسارج حيث أنها تتسم بالتنوع والثراء سـواء مـن حيـث أنهـا     

 –الفتـرة االنتقاليـة    –الفتـرة الهللينسـتية   : تنتمي لثالث فترات زمنيـة وهمـا  
الفترة الرومانية، وكل فترة تضـم مجموعـة مـن الطـرز المتنوعـة لمسـارج       

                                                        
  جامعة طنطا –مدرس بكلية األداب  
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القبارى حيث وصل إجمالى عدد الطـرز للفتـرات الـثالث إلـى إثنـى عشـر       
  .طراز وكل طراز يختلف عن األخر ويتميز عنه بزخارفه

وصل إجمالي عدد الطرز للفترات الثالث إلى إثنى عشـر طـراز وكـل طـراز     
يختلف عن األخر ويتميز عنه بزخارفـه، فالمسـارج الهللينسـتية تحتـوي علـى      

  :أربعة طرز هما
 .الشكل كروية مسارج ازطر - ١
 .جانبي نتوء ذات مسارج طراز - ٢
 .الكتف فوق زائدة ذات مسارج طراز - ٣
 . Echinus األخينوس القنفذ مسارج طراز - ٤

أما مسارج الفتـرة االنتقاليـة بـين العصـرين الهللينسـتى والرومـاني فكـانوا        
  :  طرازين
  .زهرة بشكل مسارج :األول الطراز

  Shoulder lamps افاألكت مسارج -: الثاني الطراز 
  :طرز٦واشتملت المسارج الرومانية على 

  .حلزونيين جانبيها على مثلثة بفوهات مسارج - ١
 .حلزونيينمسارج بفوهات دائرية على جانبيها  - ٢
 ".Frog style"  الضفدعة مسارج - ٣
 .قصيرة فوهة ذات مسارج - ٤
 .والقرص الفوهة بين تربط عريضة قناة مسارج ذات - ٥
 .صليب زخرفة تحمل مسارج - ٦

 والتقنيـة  منها هـذه المجموعـة مـن المسـارج،     المصنوعة المادة أما من حيث
 والعناصـر  عليهـا،  المصـورة  الموضـوعات  كـذلك  الصـناعة  في المستخدمة
ــام العالمــات وأيضــا الهندســية أو النباتيــة ســواء الزخرفيــة ــى واألخت  عل

  .المسارج
سـارج  يلى ذلك الخاتمة وأهم النتائج حيـث يتضـح أن هـذه المجموعـة مـن م     

 وأيضـاً  الصـناعة،  تقنيـة  أو الفنيـة  الناحيـة  مـن  سواء بالتنوع القبارى تتميز
 فـي  اسـتخدمت  التـي  الخـام  المـواد  تنوعت عليها حيث المصورة الموضوعات

الكلسـية، كمـا    والطينـة  النيـل  طمـي  طينـة  أهمها من وكان المسارج صناعة
 اريـة الفخ العجلـة  :همـا  بطـريقتين  المسـارج  مـن  المجموعـة  صنعت هـذه 

  .والقوالب
ومن المالحظ أيضـاً تنـوع العالمـات واألختـام علـى هـذه المجموعـة مـن         

 بطـريقتين  مصـر علـى المسـرجة    فـي  المسارج رغم قلتها وكانـت توضـع  
   .بارزة أو غائرة
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 مدرسـة  إنتـاج  مـن  مسـارج  بهـا  بـأن  المسارج من المجموعة هذه كما تتميز
 مقلـدة  مسـارج  األخـر  والـبعض  خالص، مصري انتاج ذو وأخرى اإلسكندرية

  .المستوردة للمسارج
والخالصة هنا أن دراسة هـذه المجموعـة مـن مسـارج القبـارى قـد قـدمت        
حفظاً علمياً ونشراً أثرياً لتلك القطـع الغيـر منشـورة والمحفوظـة حاليـاً فـي       

 . باإلسكندرية بماريا المتحفي المخزن
  

 -:مقدمة
ـ      ة الغربيـة باإلسـكندرية،   القبارى هى منطقة أثريـة تقـع ضـمن نطـاق الجبان

وأجريت بها عدة حفائر وأستخرج منهـا العديـد مـن القطـع األثريـة الهامـة،       
 ١٩٧٣حفـائر بمنطقـة القبـارى عـام       Grimmوأجرى العالم األلمانى جـريم  

والتى أسفرت عن الكشـف علـى مجموعـة رائعـة مـن المسـارج الفخاريـة        
ـ      ن العصـر الهللينسـتى    متعددة األنماط وترجع لفتـرة زمنيـة طويلـة تمتـد م

وحتى العصر الرومـاني  المتـأخر، وذلـك أضـفى عليهـا قـدرا كبيـرا مـن         
األهمية باإلضافة إلى أن هذه المجموعة لم تدرس ولم تنشـر مـن قبـل ، فهـى     
بذلك تشكل مادة خصبة لمعرفة أنماط وأنـواع المسـارج وتأريخهـا فـى مصـر      

  . خالل العصرين البطلمى والرومانى 
القـديم   المصـري وكـان   األسـرات، ج فى مصر منـذ مـا قبـل    عرفت المسار

، وكـان لهـا أشـكاال    ١يستخدمها بغـرض اإلضـاءة فـى األحتفـاالت الدينيـة     
ويذكر هيـردوت أن المصـريين فـى سـايس كـانوا يتجمعـون لـيال         مختلفة،

ويشعلون مصابيح عديدة فى الهواء أثناء األحتفـاالت وهـى عبـارة عـن طبـق      
والملـح الـالزم لعمليـة األشـتعال ويطفـو علـى       مسطح يحتوى على الزيـت  

المسـارج،  ثـم تطـور هـذا النـوع مـن       ،٢سطحها فتيل يشتعل طـوال الليـل  
عمل طيتين متقابلتين عند طـرف المسـرجة لتقـوم بعمـل الفوهـة       وأصبح يتم

  .٣التى يتم تثبيت الفتيل بها 
مـن شـكل القواقـع أو األصـداف      مـأخوذة أن هذه المسـارج   Robinsويرى 

وكانـت   م،.قحرية التى كانت تستخدم فى أماكن متفرقة منـذ األلـف الرابـع    الب

                                                        
وفاء الغنام، المسـارج اليونانيـة والهللينسـتية مـن مجموعـة الملـك السـابق فـاروق          -١
لمتحف اليونانى والرومـانى باإلسـكندرية دراسـة تحليليـة، مجلـة كليـة األداب، جامعـة        با

  .٣٨-١٤٣٨، ص ص ٢٠٠٥يوليو  –حلوان، العدد الثامن عشر 
هيـردوت  : محمد صقر خفاجـة، تعليـق أحمـد بـدوي، الكتـاب الثـانى       .هيرودوت، ت -٢

   .١٦٤ص .١٩٨٧يتحدث عن مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
3-Shier,L.A., Terra cotta Lamps from Karanis, Egypt University of Michigan 
(Ann Arbor),1978.p.3. 
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منطقة الشرق األوسط خاصة لـدى الفينيقيـين وسـاحل البحـر      في انتشاراأكثر 
  ٤.المتوسط 

ومنذ العصر الصاوى أو عصر النهضة وتحديـدا فـى عهـد الملـك أبسـماتيك      
ريـق إلـى مصـر    وفـد اإلغ -أول ملوك األسرة السادسـة والعشـرين   – ٥األول

ومنحوا حق اإلستيطان كجنـد مرتزقـة جلبـوا معهـم أعـداداً مـن المسـارج        
اليونانية التى تختلف عن المسارج المصرية بوجـود قنـاة فتيـل ممتـدة يخـرج      
منها الفتيل، وعثر على أقدم أمثلة لهـذه المسـارج فـى نـوقراطيس، ثـم بعـد       

دت أعـداد المسـارج   مجىء اإلسكندر توافد اإلغريق إلـى مصـر وبالتـالى ازدا   
  ٦. اليونانية

 أمـا كلمـة لمبـا   ، λυχνος تعرف المسرجة في اللغة اليونانية بكلمـة ليخنـوس  
λαμπας       فكانت تطلق على المشاعل، في حـين عرفـت المسـارج فـي اللغـة

، Lucernaاليونانيـة وهى كلمـة مشـتقة مـن الكلمـة      Lychnus باسم الالتينية
  . ٧لضوءوالتي تعنى ا Luxوالمشتقة من كلمة 

، ١٩٧٣التى أسـفرت عنهـا حفـائر جـريم لعـام       ٨تتناول هذه الدراسة المسارج
مجموعة لم يسبق لها النشـر وقـد بلـغ عـددها نحـو ثالثـون مسـرجة         وهي

وتشـغل فتـرة زمنيـة طويلـة تمتـد مـن        فنيا،بتنوعها  األنماط وتتميزمتعددة 
 تصـنيف  تـم  فقـد  لـذلك العصر الهللينستي وحتى العصر الرومـانى المتـأخر،   

  طرز إلى المسارج من المجموعة هذه
 عـرض  يلـى  وفيمـا  زخرفتهـا،  أو المسـرجة  شكل حيث من" نوعى تصنيف" 

 حفـائر  مـن  بـه  الخاصـة  للمسـارج  وصـف  يتضمن طراز وكل الطرز لهذه

                                                        
4 - Robins,F.W., The Story  of the Lamp ( and the candle) ,( London- New York- 
Toronto),1939.pp.39-43. 

تاريخـه إلـى الربـع األخيـر مـن      عثر علماء اآلثار على فخار فى موقع نقراطيس يعود  -٥
م مما جعل العلماء ال يستبعدون أن يكـون أبسـماتيك األول هـو مـن مـنح      .القرن السابع ق

محمد السـيد عبـد الغنـى، النقـوش اليونانيـة       ;راجع .اإلغريق حق االسيطان في  نقراطيس 
  .٢٤،٢٣ص ص .٢٠١٢والالتينية، اإلسكندرية 

6 - Daszewski,W.M., Les Lamps Egyptiennes d’ époque Hellenisitique in “Les 
Lamps de Terre Cuite en Méditerranée.”,Lyon.1987,p.52. 

بهية شـاهين، الفنـون الصـغرى فـي العصـرين اليونـاني والرومـاني، اإلسـكندرية،          - ٧
 .٥٤ص .٢٠٠٧

مجموعة المسارج موضوع الدراسـة كانـت محفوظـة بـداخل صـندوق فـى المتحـف         -٨
وهـي  ) ١قاعـة  (والروماني ثم نقلت إلـى المخـزن المتحفـي بماريـا باإلسـكندرية      اليونانى 

مجموعة لم تنشر من  قبل على الرغم أنه قد تـم حفـائر عـدة فـى منطقـة القبـارى ونـتج        
  .الدراسة والنشر عنها أيضا مسارج كان لها نصيب من
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 واللـون  والمـادة  واألبعـاد  السـجل  برقم مزودا الدراسة تتضمنها والتى القبارى
  .والتأريخ

  .)سارج كروية الشكلم(  -:الطراز األول
تتميز مسارج الطراز األول بأنها قليلة الحجـم ذات جسـم كـروى، ولهـا فوهـة      

وفتحـة الفتيـل    دائريـة، قصيرة تبرز من جسـم المسـرجة ونهايتهـا نصـف     
ومسارج هذا الطراز ليس لهـا أيـادى أو بـروز جـانبى وخاليـة       دائرية الشكل

متسـع وتتوسـط    من أية زخارف أو نقـوش، وفتحـة الزيـت بشـكل دائـرى     
 غـائر  شـكل  السطح العلوى للمسرجة ويحيط بها إطار دائـرى عـريض يأخـذ   

 دائـرى  خـط  الكتـف  عـن  الزيـت، ويفصـله   فتحة باتجاه ينحدر حيث للداخل
 والقاعـدة  زخـارف،  أيـة  مـن  وخـالى  الجوانب اتجاه فى الكتف مجوف، ينحدر

  . ومرتفعة مستديرة
هذا الطـراز مـن المسـارج فكانـت     أما عن المادة الخام المستخدمة فى صناعة 

طينة ذات لون أحمر فاتح أو بنى وأحيانا تغطـى بمـادة كلسـية أو طبقـة مـن      
  . الطالء المعة أو مزججة

وعن التقنية فقد صنعت المسـارج لهـذا الطـراز باسـتخدام العجلـة الفخاريـة،       
وتتميز هذه المسارج ببساطة الشـكل الـذى جـاء تطـورا للمسـارج اليونانيـة       

  .نعت باستخدام العجلةالتى ص
وسـميت  ٩ Broneerويتشابه هذا الطراز مـع طـراز المسـارج التـي صـنفها      

حيــث يــرى أن بدايــة إنتــاج هــذه المســارج كانــت  )X )type Xبطــراز
م واسـتمرت فـي االسـتعمال حتـى القـرن الثـاني       .بمنتصف القرن الثالـث ق 

ني مـن  يرى أن هذا الطـراز يرجـع إلـى النصـف الثـا      ١٠  Baileyم، أما .ق
  . القرن األول الميالدي والثلث األول من القرن الثاني الميالدي

  :ويمثل هذا الطراز مسرجتان من حفائر القبارى
  )١،شكل ١صورة (- :المسرجة األولى

  ٤٥١٤رقم التسجيل  -
  سم ٧.٥ المسرجة طول – سم ٥ العرض – سم ٣.٥ األرتفاع -:األبعاد 

ر فاتح مغطـاه بمـادة كلسـية تغطـى معظـم      فخار لونه أحم -:المادة واللون  -
   .أجزاء المسرجة

مسرجة ذات جسم كروى الشكل ومحـدب فـى أعـاله تتوسـطه فتحـة خـزان       
بقـرص محـدب يفصـله عـن كتـف       محاطـة  الزيت وهى مسـتديرة واسـعة  

المسرجة إطار دائـرى غـائر والكتـف ينحـدر نحـو الجوانـب وخـالى مـن         
                                                        

9-Broneer,O.,Corinth,Vol.IV,part,II, Terracotta Lamps,(Harved University).1930, pp.50-51. 
10-Baily,D.M., A Catalogue of the lamps in the British museum .II, Roman lamps, 
made in Italy,(London),1980,p.410. 
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 مة وملتصـقة بجسـم المسـرجة،   الزخرفة، والفوهـة قصـيرة ونهايتهـا مسـتقي    
  .دائرية واسعة، والقاعدة مستديرة ومرتفعة فتحة له الفتيل أنبوب

 م .م وبداية القرن الثانى ق.نهاية القرن الثالث ق -:التأريخ 
  )٢، شكل٢صورة (  -:المسرجة الثانية 

  ٤٥٠٠رقم التسجيل  -
 سم ٨.٥ المسرجة طول – سم ٤ العرض – سم ٤ األرتفاع -:األبعاد  -
   .فخار بنى مزجج باللون األسود والفضي  -:المادة واللون  -

 وفتحـة خـزان   حلقيـة  بـدائرة  مسرجة مشابهة للسابقة، لكن الفوهة طويلة تنتهي
  .أحمر لون عليها غائرة بدائرة محاطة واسعة الزيت

  م .القرن الثانى ق -:التأريخ 
 )جانبى نتوء ذات مسارج(:  الثانى الطراز

ج هذا الطراز بنتوء جـانبي بـارز علـى أحـد الجـانبين، وأحيانـا       تتميز مسار
يكون البروز فى المنتصف وأحيانا أخرى يكـون مرتفـع قلـيال باتجـاه الفوهـة،      
وأحيانا يوجد بهذا البروز ثقب ويوجـد النتـوء دائمـا علـى الجانـب األيمـن،       
ويتميز جسم المسرجة فى هذا الطراز بالشكل المحـدب فـى النصـفين العلـوي     
والسفلى، والفوهـة قصـيرة وذات نهايـة مسـتديرة وفتحـة الفتيـل بيضـاوية        
الشكل، أما فتحة الزيت لهذا الطراز فهي واسـعة ومسـتديرة ويحـيط بهـا قنـاة      
غائرة حيث تترك مسافة قصيرة بينها وبـين فتحـة الزيـت، والقاعـدة مسـتديرة      

  .ومرتفعة
ر بـيج، وأحيانـا   استخدم فى هذا الطراز طينة ذات لـون بنـى فـاتح أو أصـف    

تغطى بمادة كلسية أو بطبقـة طـالء المعـة، وقـد عثـر باإلسـكندرية علـى        
مسارج صنعت من طينـة جيـدة وأخـرى مصـنوعة مـن طينـة جيريـة ذات        
حبيبات بيضاء أو سوداء ويتفاوت لونها مـن األصـفر الشـاحب إلـى األحمـر      

لقاعـدة ال  الوردى، والطالء باللون الكريمى أو االحمـر الغـامق وفـى الغالـب ا    
  .  ١١تغطى

واستخدمت فى صناعة النماذج المبكرة من هذا الطـراز العجلـة ثـم بعـد ذلـك      
  .١٢استخدم فى صناعتها القالب وكان من الجص 

أن مسارج هذا الطراز تمثـل الفتـرة االنتقاليـة بـين المسـارج       Broneerيرى 
م .لرابـع ق اليونانية والهللينستية، وأنها تؤرخ بنهايـة القـرن الخـامس والقـرن ا    

كمـا أرخـت أجـزاء مـن مسـارج      . ١٣م .وربما أستمرت حتى القرن الثالث ق
م وحتـى القـرن األول   .تتبع نفس الطراز من كرانيس بالفيوم بـالقرن الثـانى ق  

                                                        
11 - Shier,(1978),p.14. 
12 - Shier,(1978),pp.13-14. 
13 - Broneer,( 1930) ,pp.45- 46. 
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، بينما أرخت القوالب المستخدمة فى صـناعة المسـارج مـن هـذا الطـراز      ١٤م
ويمثـل هـذا الطـراز     .م.فى اإلسكندرية بنهاية القرن الثالـث وبدايـة الثـانى ق   

  :ثالثة مسارج من حفائر القبارى
  )٣،شكل ٣صورة (  -:المسرجة األولى 

 ٤٥٢٩رقم التسجيل  -
  - سم ٨.٥ المسرجة طول – سم ٤ العرض – سم ٤ األرتفاع -: األبعاد

  . فخار بلون بنى فاتح عليه مواد كلسية-: المادة واللون -
نبهـا األيمـن نتـوء، تتوسـط     مسرجة ذات جسم مستدير ومحدب، ويبرز من جا

فتحة الزيت قرص المسرجة وهي واسعة مستديرة، وتبـرز الفوهـة عـن جسـم     
  المسرجة ولها نهاية مستديرة، وفتحة الفتيل وك
  .بيضاوية، القاعدة حلقية مصنوعة يدويا ومرتفعة

  .م.نهاية القرن الثالث وبداية الثاني ق: التأريخ
  )٤،شكل٤صورة (-: المسرجة الثانية

  ٤٥٤٥رقم التسجيل  -
  سم ٨.٣ المسرجة طول – سم ٤ العرض – سم ٤.٥ االرتفاع -:األبعاد -
   . فخار بلون بنى فاتح يغطيها طالء أحمر  -:المادة واللون -

مسرجة مشابهة للسـابقة، ولكـن القـرص يشـغل مسـاحة السـطح بالكامـل،        
  .والقاعدة يوجد عليها طبقة بيضاء

  .م.ث وبداية الثانى قنهاية القرن الثال: التأريخ
  )٥،شكل٥صورة (  -: المسرجة الثالثة

  ٤٥٢٨رقم التسجيل  -
  سم ٨.٣  الطول – سم ٤ العرض – سم ٤.٥ األرتفاع -:األبعاد  -
  . فخار كريمى مائل لالصفرار يغطيها طالء أحمر  -:المادة واللون  -

ويعتقـد أن  مسرجة مشابهة للمثالين السابقين، لكـن النتـوء الجـانبي بـه ثقـب      
وظيفة هذا الثقب هو االحتفاظ بـاإلبرة التـي تحـرك الفتيـل فـى حالـة عـدم        

أنه يمثـل عنصـر زخرفيـا وذلـك ألن المسـارج       Broneerاستخدامها، ويرى 
يـرى   Howland، لكـن  ١٥التي تبرز منها نتوء جانبي ال يوجد بها هـذا الثقـب  

ـ   ى المحـالت مـن   أن هذا النتوء كان يستخدم لوضع خيط به لتعليق المسـرجة ف
  .١٦أجل عرضها للبيع، أو في البيت في حالة عدم استخدامها

  .م .نهاية القرن الثالث وبداية الثانى ق: التأريخ 

                                                        
14 - Shier,(1978),p.14. 
15 - Broneer,(1930),pp.45- 46. 
16 - Howland, R.H., The Athenian Agora IV.Greek lamps and their survival, 
American School of Classical Studies at Athena, (New Jersey) .1958. p.72. 
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 . الكتف فوق زائدة ذات مسارج: الثالث الطراز
تتميز مسارج هذا الطراز بوجود زائدة علـى الكتـف األيمـن للمسـرجة تأخـذ      

وتعتبر هذه أكثرهـا انتشـارا وتنفـذ علـى      شكل دولفين أو عقدة أو قوقعة بحرية
كتف المسرجة بشكل ورقة نبات مطوية، أمـا فوهـة المسـرجة فهـى عريضـة      
وقصيرة وتأخذ فى نهايتها شكل الهلب ويفصـل بينهـا وبـين قـرص المسـرجة      
ما يشبه القوس البارز، وفتحة الفتيل بيضاوية وسـطح المسـرجة مقبـب خـالي     

وهـي دائريـة صـغيرة يحـيط بهـا إطـار       من الزخرفة يتوسطه فتحة الزيـت  
  .دائري بارز

أستخدم فى هذا الطـراز طينـة سـكندرية حيـث كانـت تصـنع هـذه الطينـة         
وقـد عثـر نمـاذج لهـا     ١٧بكميات كبيرة فى اإلسكندرية ولم تسـتعمل خارجهـا   

فى مقابر مصطفى كامل ورأس التـين، كمـا صـنعت مسـارج هـذا الطـراز       
  .بواسطة العجلة

سارج هـذا الطـراز تـؤرخ بـالقرنيين الثالـث والثـاني       أن م Broneerويرى 
م وأستدل على ذلك من خـالل العثـور علـى مقبـرة بهـا مجموعـة مـن        .ق

، وفـى اإلسـكندرية تـم تأريخهـا بنهايـة      ١٨المسارج وفخار مؤرخ بنفس الفترة 
، ويمثـل هـذا الطـراز مسـرجة واحـدة مـن       ١٩م.القرن الثاني والقرن األول ق

  :القبارى 
  )٦،شكل ٦ورة ص(  المسرجة

  ٤٥٣٨رقم التسجيل  -
  سم ٧.٥ المسرجة طول  -سم  ٣ العرض –سم  ٥.٥ األرتفاع -:األبعاد

  . فخار كريمي مائل لالصفرار يغطيها طالء أحمر-: المادة واللون -
مسرجة ذات جسم مستدير، وفتحة الزيت ضيقة ويحـيط بهـا قـرص لـه إطـار      

وتوجـد فـوق الجانـب األيمـن مـن       دائري وتنحدر جدرانه باتجاه فتحة الزيت،
كتف المسرجة زائدة تشبه ورقة الشـجر المطويـة أو قوقعـة بحريـة، والفوهـة      
طويلة قليالً ومحدبة وتنتهـي بشـكل مثلـث وفتحـة الفتيـل بيضـاوية تقريبـا        
ويفصل بين جسم المسـرجة والفوهـة مـا يشـبه القـوس، والقاعـدة مسـتديرة        

  .وبارزة قليال
  م.الثانى والقرن األول قنهاية القرن : التأريخ

  

                                                        
17- Mlynarczyk, J., Terracotta mould- made lamps in Alexandria, (Hellenistic to 
Roman period),BCH suppl.33,(Paris).1998.p337. 
18 - Adriani,A., La Necropole de Moustafa Pacha, AMGR (1933-34 .1934-35) 
.Alexandrie,1936.p.150,NO.5,Fig.71. 
19 - Broneer,(1930),pp.47- 49.Cat.Nos.144-145,Pl.IV. 
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  ) Echinusاألخينوس ( القنفذ  مسارج: الرابعالطراز 
يتميز هذا الطراز بأن له جسم دائرى يتحد مـع فوهتـه القصـيرة مكونـا شـكل      

وعند النظر إلـى المسـرجة مـن الجانـب تبـدو مزدوجـة التحـدب          بيضاوى

double convex        ـ د والفوهة فـى الغالـب طويلـة ذات سـطح محـدب وممت
ولكنهـا هنـا فـى مسـارج      Palmettلألمام ومزخرف بسعف النخيـل البـارز   

القبارى قصيرة، وفتحـة الفتيـل مسـتديرة وصـغيرة جـدا  قـرص المسـرجة        
صغير يتوسطه فتحة الزيت وهى ضيقة ، أمـا كتـف المسـرجة فهـو عـريض      
ويزخرف بعنصر واحد مميز له عبارة عـن مجموعـة مـن أنصـاف الـدوائر      

راوح ما بين أثنين أو ثالثـة مليئـة بالنقـاط البـارزة، ويفصـل      متحدة المركز تت
والقاعـدة دائريـة غيـر     ،بين كل مجموعة وأخرى صفان مـن النقـاط البـارزة   

  .بارزة وبها حلقتين غائرتين 

 Petrieأطلـق عليهـا    أصـلها، ولـذلك  هذا الطراز من المسارج لم يستدل على 
ـ    اشـتقت وربمـا   Echinus lampsلقـب    ᄱᅃᄵᄹᄻᄿالبحـر  ذ اسـمها مـن قنف

 .٢٠المسارج دارسياالكثر شيوعا عند  االسمللتشابه معه وأصبح هذا 
 برتقـالي، استخدم فى صناعة هذا الطراز طينة جيـدة ذات لـون بـيج وأحيانـا     

والطالء كان بـاللون األحمـر أو البرتقـالى المحمـر وكـان يغطـى السـطح        
    .لبالقافقط للمسرجة، كما استخدم فى صناعتها  العلوي
أن مصر هى أصـل هـذا الطـراز وأن الصـناع المصـريين هـم        Shierترى 

أول من تبنى هذه الزخرفة وتؤرخ مسارج هـذا الطـراز مـن كـرانيس بـالقرن      
طـراز اإلخينـوس خـارج مصـر مـن       لكن عثر علـى نفـس   ٢١م .الثالث ق

ديلوس وأثينا ويرجع تاريخها إلـى نهايـة القـرن الثـانى وبدايـة القـرن األول       
وأغلب المسارج  التى عثر عليها فى اإلسـكندرية  ترجـع تاريخهـا إلـى      م،.ق

، حيـث عثـر علـى العديـد     ٢٢م .م وامتدت حتى القرن األول ق.القرن الثانى ق
يمثـل هـذا الطـراز مسـرجة     . ٢٣من المسارج تنتمى لهذا الطراز من القبـارى 

  :واحدة من القبارى
  )٧، شكل ٧صورة ( المسرجة 

  ٤٥٠٧رقم التسجيل  -
   سم ٦ العرض – سم ٣.٢ ارتفاعها – سم٨.٥ طولها -:األبعاد  -
  . فخار كريمى مائل لالصفرار، المسرجة فى حالة سيئة: المادة واللون -

                                                        
20 - Petrie,A.M.F., Roman Ehnasya .( Heracleopolis Magna) ,( London) ,1905.p.8 
21 - Shier,(1978),p.22.  
22 - Mlynarczyk, J,( BCH suppl.33).1998.p336. 
23 -Empereur,J.Y.,& Dominique,M., Necropolis, I, (IFAO) .Le caire 2001,p.478.nos.25-26. 
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مسرجة ذات جسم دائري والفوهة قصـيرة، فتحـة الفتيـل مسـتديرة، القـرص      
صغير يتوسطه فتحة الزيـت والكتـف عـريض ويزخـرف بأنصـاف الـدوائر       

بعض الشـيء والقاعـدة دائريـة غيـر بـارزة وبهـا حلقتـين         ولكنها مطموسة
  .غائرتين
  .م.نهاية القرن الثانى ق: التأريخ

  . مسارج بشكل زهرة: الطراز الخامس
تتميز مسارج هذا الطراز بأن جسم المسرجة هنـا يأخـذ شـكل بـتالت زهـرة      
بارزة وهى ابتكار مصرى خالص جـاء تحـويرا لزخـارف المسـارج الكنيديـة      

أن موطنهـا األصـلى    Howland، ويـرى   ٢٤م.جـع للقـرن الثـانى ق   التى تر
والفوهـة طويلـة محدبـة فـى سـطحها       ٢٥هو مصر وخاصة مدينة اإلسكندرية 

العلوى الذى يزخرف بسعف نخيـل وفتحـة الفتيـل دائريـة والقـرص صـغير       
يتوسطه فتحة الزيت وتتميز بوسـعها إلـى حـدا مـا، والقاعـدة غالبـا حلقيـة        

  .وبارزة قليال 
تخدمت طينـة جيـدة ذات لـون أحمـر، وصـنعت مسـارج هـذا الطـراز         اس

م وحتـى  .باستخدام القالب وتؤرخ األمثلـة الهللينسـتية بنهايـات القـرن األول ق    
، وأستمر أنتاج هذا الطـراز خـالل العصـر الرومـاني ولكـن      ٢٦األول الميالدي

مع بعض التعديالت مثل فقد زخرفة سعف النخيـل التـي حـل محلهـا خطـوط      
هــذه المســارج بنهايــة القــرن  Mlynarczyk، وتــؤرخ ٢٧ف ملتويــةبــأطرا
ويمثـل هـذا    .٢٨م وذلك بمقارنتها بمسـارج مـن مقـابر رأس التـين     .الثاني ق

  :الطراز مسرجة واحدة
  )٨، شكل ٨صورة ( المسرجة 

  ٤٥٤٤رقم التسجيل  -
  - -سم ٧.٥ العرض – سم ٤ ارتفاعها – سم١٣.٣ طولها -:األبعاد

  .فخار بلون أحمر  -:المادة واللون -
جسم المسرجة يأخذ شكل بتالت زهرة بارزة، يتوسـطها فتحـة زيـت مسـتديرة     
واسعة نوعا ما، ويحيط بها حلقـة دائريـة بـارزة، الفوهـة طويلـة ويزخـرف       
سطحها بزخرفة سعف النخيل وفتحة الفتيل دائريـة ويحـيط بهـا إطـار بـارز      

  .وتآكل وبها شروخ جص بقايا دائري، والقاعدة حلقية منتظمة عليها

                                                        
  .١٤٥٩ص . وفاء أحمد الغنام، المسارج اليونانية والهللينستية -٢٤

25 - Howland, (1958), p.430. 
  .١٤٥٩ص . وفاء أحمد الغنام، المسارج اليونانية والهللينستية - ٢٦

27 - Bailey,D.M., A Catalogueof Lamps in the British  museum ,III,Roman  
Provincial lamps in Italy, (London),1988.Nos. 2087- 2089, Pl .45. 
28 - Mlynarczyk,(BCH Suppl 1998), pp.332-333,Figs.6-8. 
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  .تؤرخ بالفترة االنتقالية بين العصر الهلينستى والعصر الرومانى : التأريخ
  )Shoulder lamps( األكتاف مسارج -:السادس الطراز 
تتميز مسارج هذا الطراز بوجود ما يشـبه الكتفـين المنبسـطين علـى جـانبى       

لفتيـل مسـتديرة،   قاعدة الفوهة والفوهة قصيرة ويحيط بها حلـزونيين، وفتحـة ا  
والقرص صغير يحيط به قناة غائرة تفصـله عـن كتـف المسـرجة، والقاعـدة      

  .مستديرة، ومسارج هذا الطراز بدون أيادى
عثر على مسارج هذا الطراز باإلسكندرية والـدلتا ولكـن عثـر بكميـات كبيـرة      
من هذه المسارج فى الفيوم لذلك يعتقـد أن مصـدر صـناعة هـذا النـوع مـن       

هذه المسـارج ببدايـة القـرن الثـانى      Baileyمدينة الفيوم ويؤرخ  المسارج هى
ولكـن بدايـة ظهـور زوج الحلزونـات      ٢٩الميالدي وحتى نهاية القرن الثالث م 

وشكلهما يشير إلى أن تاريخها يرجع إلى فتـرة مبكـرة قلـيال وتحديـدا بنهايـة      
هـذا   يمثـل  .٣٠م أو النصف األول مـن القـرن األول المـيالدى   .القرن األول ق

  :الطراز مسرجة واحدة
  )٩، شكل ٩صورة ( المسرجة

  ٤٥٥٠رقم التسجيل  -
 -  سم ٥.٢ العرض – سم ٢.٥ ارتفاعها – سم٧.٢طولها -: األبعاد

  .فخار بلون بنى فاتح  -: المادة واللون -
جسم المسرجة محدب فى أعـاله، والقـرص صـغير يتوسـطه فتحـة الزيـت       

تـف، والفوهـة بـارزة عـن الجسـم قلـيال       ويحيط به قناة غائرة تفصله عن الك
ويوجد على جانبيها زوج من الحلزونات وفتحـة الفتيـل دائريـة وعليهـا أثـار      
حرق، والجوانب عند قاعدة الفوهـة تأخـذ شـكل أكتـاف عريضـة، والقاعـدة       

  .مستديرة وبارزة قليال
  .تؤرخ بالفترة االنتقالية بين العصر الهلينستى والعصر الرومانى: التأريخ 
  . حلزونيين جانبيها على مثلثة بفوهات مسارج -:السابع لطرازا

يتميز هذا الطراز بالفوهة المثلثة التى تأخذ شـكل زاويـة حـادة وعلـى جانبيهـا      
اثنان من الحلزونات، أما صحن المسرجة فهـو كبيـر ومجـوف ليسـهل نـزول      
الزيت إلى فتحة ملئ الزيت وأيضـا ليسـمح بتصـوير الموضـوعات الرومانيـة      

ى صحن المسرجة وأحيانا يتـرك فارغـا دون أيـة زخـارف أو تصـوير أى      عل
  . موضوعات عليه

                                                        
29 - Baily,(1988,III)pp.225-226.  

الرومـانى، رسـالة   -عبد الحميد مسعود، منطقـة أبـو قيـر فـى العصـرين اليونـانى        -٣٠
  .٤٠٥، ص ٢٠٠٤ماجيستير غير منشورة، القاهرة 
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وكتف المسرجة إما ضيقا يزخـرف بقنـوات غـائرة أو عريضـا يأخـذ الشـكل       
المحدب ومسارج هذا الطراز عـادة بـال مقـابض لكـن إذا وجـدت المقـابض       

ريـة  تكون دائرية وغير مصمتة، وعن القاعـدة لهـذا الطـراز فقـد نفـذت دائ     
مرتفعة قليال والمتأخرة منها كانت مسـطحة، وكانـت تزخـرف بقنـوات غـائرة      

  . أو بارزة
تعتبر هذه المسارج هى بداية المسـارج الرومانيـة فـى عصـر اإلمبراطوريـة،      

م وبدايـة القـرن األول م   .أنها تؤرخ بنهايـة القـرن األول ق   Broneerويرجح 
الفتـرة الممتـدة مـن بدايـة      وكانت أكثر شيوعا فى –أى بفترة حكم أغسطس  –

، وقـد عثـر    ٣١حتـى منتصـف القـرن األول م    ) م٣٧ -١٤( حكم تيبريـوس  
على هذا النوع من المسارج بكثرة فـى اإلسـكندرية حيـث عثـر فـى حفـائر       
مارينا على مسرجتين من هذا الطراز فى طبقـة مؤرخـة بالنصـف األول مـن     

ز تـؤرخ بنهايـة حكـم    أن مسارج هذا الطـرا   Baily، ويرى ٣٢القرن األول م 
األسرة الفالفية وحكم تراجان اى النصـف الثـانى مـن القـرن األول م وبدايـة      
القرن الثانى م حيث عثر على نماذج لهـذه المسـارج مـع عملـة مـن عصـر       

  .٣٣فسبسيان
  -:وتنقسم مسارج هذا الطراز من حيث الشكل إلى

 .مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونيين وخالية من الزخارف-أ
 . ارج بفوهة مثلثة ذات حلزونيين ويدمس-ب

  .مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونيين ومزخرفة-جـ 
 .مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونين وخالية من الزخارف-أ

تتميز هـذه المسـارج بـأن صـحن المسـرجة كبيـر ومجـوف وخـالى مـن          
الزخارف، وذلك ليسهل نزول الزيت إلى فتحـة مـلء الزيـت، والكتـف ضـيق      

ويمثـل هـذا الطـراز     .وات غائرة، والقاعدة دائرية ومرتفعة قلـيال ويزخرف بقن
  :مسرجتين

  )١٠، شكل١٠صورة (  -:المسرجة األولى 
  ٤٥٤٣رقم التسجيل  -

   - سم ٧العرض – سم ٢.٥ارتفاعه – سم٧.٥ طولها -: األبعاد
  .من الجص  طبقة عليها فاتح ، أصفر بلون فخار -:واللون المادة-

وحلزونيين، وصـحن المسـرجة مجـوف ويشـغل مسـاحة      مسرجة بفوهة مثلثة 
السطح بالكامل وهو خالي من الزخرفة تتوسطه فتحـة الزيـت وهـي مسـتديرة     

                                                        
32- Broneer,(1930),p.78. 
33-Daszewski,W.M., Excavations at Marina el –Alamein(1987- 1988).MDAIK 46, 
(Mainz/Rhein) ,1990.pp.38-39,pl.15,d,E. 
34 - Baily,(1988,III).p.220. 
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وصغيرة، الكتف ضيق للغايـة يفصـل بينـه وبـين الصـحن قنـوات غـائرة،        
  . والقاعدة حلقية بارزة قليالً

  .النصف األول من القرن األول الميالدى: التأريخ 
  )١١،شكل ١١صورة ( -: المسرجة الثانية

  ٤٥٤١رقم التسجيل  -
 . سم ٧العرض – سم ٢.٥ارتفاعه – سم٧.٥ طولها-: األبعاد -
  .فخار بلون أصفر ، عليها طبقة طالء أسود  -:المادة واللون -

مسرجة مشابهه للمثال السابق، ولكن القاعـدة يحـيط بهـا عـدد مـن الحلقـات       
 .الدائرية

 نين ويد مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزو-أ
تتميز هذه المسارج بأن لها يد دائريـة وغيـر مصـمتة وتصـنع منفصـلة عـن       

ويمثـل هـذا    المسرجة وليس فى نفس القالـب ثـم تضـاف لجسـم المسـرجة،     
   :الطراز مسرجة واحدة

  )١٢، شكل ١٢صورة ( المسرجة 
  ٤٥٣٩رقم التسجيل  -
  سم ٤.٨العرض – سم ٢.٢ارتفاعه – سم٨ طولها -: األبعاد -
  . برتقالى slip من طبقة عليها ، بلون بنى محمر فخار -: واللون لمادةا -

مسرجة بفوهة مثلثة وحلـزونين ولهـا يـد دائريـة مثقوبـة يزخرفهـا قناتـان        
غائرتان وصحن المسـرجة مجـوف وخـالي مـن الزخرفـة تتوسـطه فتحـة        
الزيت وبها كسور، ويفصل الكتـف عـن الصـحن قنـوات غـائرة، والقاعـدة       

  . حلقية بارزة
 .النصف األول من القرن األول الميالدى: التأريخ

  مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونين ومزخرفة-جـ 
تتميز مسارج هـذا الطـراز بصـحن مجـوف وكبيـر ليناسـب الموضـوعات        
المصورة عليه والتـى تنوعـت مـا بـين موضـوعات أسـطورية أو تصـوير        

زخـرف بقنـوات   أشكال نباتية أو حيوانية، أما كتـف المسـرجة فكـان ضـيقا ي    
غائرة أو عريضا يزخرف بزخرفة البيضة والقاعـدة دائريـة مسـطحة وأحيانـا     

   :ويمثل هذا الطراز ست مسارج تكون مختومة بكتابة التينية أو شعار،
  )١٣،شكل١٣صورة (  -:المسرجة األولى

  ٤٥٣١رقم التسجيل  -
  سم  ٥.٧العرض – سم ٢.٣ارتفاعه – سم٧.٥ طولها -:األبعاد -
  من الجص  طبقة عليها أبيض كريمى فاتح ، بلون فخار -:واللون دةالما -

مسرجة بفوهة مثلثة وحلزونيين، والصـحن غـائر ومزخـرف بزخرفـة نباتيـة      
بتلة صـغيرة تتوسـطها فتحـة خـزان الزيـت والـذي        ٢٤عبارة عن وردة بها 
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يحيط بها أثنين من الخطـوط الدائريـة، أمـا كتـف المسـرجة فهـو مزخـرف        
ت بارزة نتيجة لوجود خطوط غـائرة، والقاعـدة دائريـة مسـطحة     بخمسة إطارا

أعـاله   PHOETASBيحيط بها خطـين غـائرين بـداخلهما نقـش بالالتينيـة      
  .٣٤، ربما يكون اسم صانع المسرجةiحرف 
 .النصف األول من القرن األول الميالدى: التأريخ

  )١٤، شكل١٤صورة (  -:المسرجة الثانية
  ٤٥٢٠رقم التسجيل  -
  سم  ٦العرض – سم ٢.٥ارتفاعها – سم٧.٥ طولها -: بعاداأل -
  .طالء صفراء  طبقة عليها أحمر ، بلون فخار -: واللون المادة -

مسرجة بفوهة مثلثة وحلزونيين، والصـحن غـائر ومزخـرف بزخرفـة بـارزة      
مزدوج أي أثنـين فـوق بعضـهما يتجهـوا لليسـار      " جرادة" ٣٥عبارة عن جندب

ت وهي بذلك تكون قريبة من فتحـة الفتيـل، أمـا كتـف     أعالهم فتحة خزان الزي
المسرجة فيزخرف بزخرفة البيضـة، والقاعـدة مسـطحة ويحـيط بهـا دائـرة       

  .iغائرة يوسطها نقش لحرف 
 .النصف األول من القرن األول الميالدى : التأريخ 

  )١٥، شكل١٥صورة (  -:المسرجة الثالثة 
  ٤٥٢٦رقم التسجيل  - 
  .سم ٥.٨العرض – سم ٢.٥ارتفاعها – سم٧.٢ طولها -: األبعاد -
  . من الجص  طبقة بلون أحمر ،عليها فخار -: واللون المادة -

مكسـورة، وزخرفـة    الزيـت  خـزان  ولكن فتحة مشابهه للمثال السابق، مسرجة
  . البيضة غير واضحة نوعا ما

  )١٦،شكل١٦صورة (  -:المسرجة الرابعة
   ٤٥٥٢رقم التسجيل  -
  سم ٦.٥العرض – سم ٣ارتفاعها – سم٧.٥ ولهاط -: األبعاد -
  . بلون أحمر وتوجد أثار جص  فخار -: واللون المادة -

                                                        
تتشابه هذه المسرجة مع أخرى اكتشفت فـي حفـائر القطـاع الثـانى بمقـابر القبـارى،        - ٣٤

م، وقامـت بهـا هيئـة األثـار     ٢٠٠٠وحتـى عـام   ١٩٩٧وهي اكتشافات حديثة مـن عـام   
   ;بمعاونة المركز الفرنسي للدراسات السكندرية، راجع

، رسـالة  "االكتشـافات الحديثـة   " حسام أحمد محمـد المسـيرى، مقـابر كـوبري القبـارى      
  .٢٩١، شكل١٠٤ص.٢٠٠٦دكتوراه غير منشورة جامعة اإلسكندرية 

  ;تتشابه هذه المسرجة مع أخرى من حفائر القبارى ، للمقارنة راجع  - ٣٥
Georges,C.,Etude comparative de Lampes provenant de Sites de Habitat et de la 
Necropolis d'Alexandrie. V.2, 2007.Fig.171. 
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مسرجة بفوهة عريضة مثلثة وحلزونيين علـى جانبيهـا، والصـحن خـالي مـن      
الزخرفة ويفصل بينه وبـين الكتـف حلقـات بـارزة محاطـة بـدوائر غـائرة،        

علـى جـانبي الكتـف     ويزخرف الكتف بزخرفة البيضـة كمـا يوجـد زخرفـة    
و فتحـة خـزان الزيـت فـى      نأو حلـزونيي   Mعبارة عن ما يشـبه حـرف   

   .المنتصف ضيقة والقاعدة مسطحة ويحيط بها قناة غائرة
  )١٧، شكل١٧صورة (  -: المسرجة الخامسة

  ٤٥٢٥رقم التسجيل  -
  سم  ٧.١العرض – سم ٢.٢ارتفاعها – سم٩.٨ طولها -: األبعاد -
  . بلون بنى مزجج  فخار -: واللون المادة -

مسرجة بفوهة مثلثة وحلزونين ولكـن الجانـب األيسـر مـن الفوهـة مكسـور       
 مجـنح  حصـان  عـن  عبـارة  بـارز  المسرجة مزخرف برسـم  صحن ومفقود،

 الزيـت  خـزان  وفتحـة  اليمين، ويأخذ وضـع القفـز،   متجهاً ناحية) بيجاسوس(
بثالثـة  الجـانبين ويزخـرف كتـف المسـرجة      مـن  كسـر  بهـا  الحصان تحت

والقاعـدة دائريـة مسـطحة يحـيط      إطارات بارزة نتيجة لوجود خطوط غـائرة 
  .دائرى خط بها

  .النصف األول من القرن األول الميالدى : التأريخ 
  )١٨،شكل١٨صورة (  -:المسرجة السادسة 

  ٤٥٢٤رقم التسجيل  -
  سم  ٧.٨العرض – سم ٢.٣ارتفاعها – سم٩طولها -: األبعاد -
  . بلون بنى مزجج  فخار -: ونوالل المادة -

 مسرجة بفوهة مكسورة ومفقودة، ولكن يوجد أثنـان مـن الحلزونـات، وصـحن    
لـه أذنـين    شـخص عـارى جـالس    عن عبارة بارز مزخرف برسم  المسرجة

طويلين وأنف مدببة طويلة ويرتدى غطـاء علـى رأسـه وجسـده نحيـل جـدا       
ل لتمسـك بعضـوه   يكاد يظهر وكأنه هيكل عظمى  وتمتـد يـده اليسـرى ألسـف    

الذكرى الذى يوجد أسفله سرطان البحر وكأنـه يمسـك بالعضـو الـذكرى، أمـا      
اليد اليمنى فترتفع ألعلـى ممسـكة بشـىء مـا، ويتشـابه هـذا الشـخص فـي         

ــيلين     ــوير س ــع تص ــويره م ــة     Silenتص ــن مدين ــة م ــى عمل عل
ويوجد بجانب هـذا الشـخص مـن ناحيـة اليسـار فتحـة        ،Naxos٣٦ناكسوس

زخرف كتف المسرجة بثالثـة إطـارات بـارزة نتيجـة لوجـود      خزان الزيت وي

                                                        
عملة من فئـة تترادراخمـا مصـور علـى الوجـه رأس ديونيسـوس، وعلـى الظهـر          - ٣٦

Silen       بأذن حيوان وهو يجلس على األرض ومصورا إلى األمـام، وفـى يـده اليمنـى أحـد
العمـالت اليونانيــة  عـزت زكــى حامـد قــادوس،    ;للمقارنـة راجــع  Kanthorosاألوانـى  

  .٨١-٨٠، شكل١٠٣ص.١٩٩٩.اإلسكندرية.والهللينستية
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دائـرى ويوجـد نقـش     خـط  دائرية مسطحة يحيط بهـا  خطوط غائرة، والقاعدة
 .ψبارز يصور حربة بوسيدون 

 .النصف األول من القرن األول الميالدى : التأريخ 
  حلزونين جانبيها على دائرية بفوهات مسارج -: الثامن الطراز

ا الطراز النوع الثـانى مـن المسـارج الرومانيـة ، وأهـم مـا       تعتبر نماذج هذ
يميزها الفوهة المستديرة فـى نهايتهـا وعلـى جانبيهـا اثنـان مـن الحلزونـات        
وأحيانا تكون الفوهـة طويلـة ليمتـد بطولهـا الحلزونـات وأحيانـا قصـيرة ،        
والصحن مجـوف وأحيانـا يزخـرف بموضـوعات رومانيـة وأحيانـا يتـرك        

حافـة يزخرفهـا قنـوات غـائرة تفصـل بينـه وبـين كتـف         فارغا ويحيط به 
المسرجة والذى يكون عريض ويأخـذ شـكل محـدب ، بعـض النمـاذج لهـذا       
الطراز لها مقابض والبعض األخر لـيس لديـه مقـابض ، وغالبـا مـا كانـت       
تنفذ المقابض بشكل دائرى صغير وتصـنع مـع المسـرجة فـى نفـس القالـب،       

   :ويمثل هذا الطراز مسرجة واحدة .قليال اما عن القاعدة فهى حلقية مرتفعة
  )١٩، شكل١٩صورة ( المسرجة 

  ٤٥٤٠رقم التسجيل  -
  سم  ٤العرض – سم ٢.٦ارتفاعه – سم٧.٥ طولها -: األبعاد -
  .من الجص  عليه طبقة بنى ، بلون فخار -: واللون المادة -

 مسرجة ذات فوهة طويلة ومستديرة فـى نهايتهـا وعلـى جانبيهـا اثنـان مـن      
الحلزونات، ولها يد يعلوها جزء بارز مكسور، وصـحن المسـرجة خـالى مـن     
الزخرفة ويحيط بـه ثالثـة خطـوط غـائرة دائريـة بمنتصـفها فتحـة خـزان         
الزيت، والقاعدة مسطحة ويحيط بها إطار بـارز دائـرى ويوجـد أثـار أمـالح      

  . على البدن
 .النصف األول من القرن األول الميالدى : التأريخ 
   -" :Frog style"  الضفدعة مسارج: التاسع الطراز

تتميز مسارج هذا الطراز بأنها تشبه الضفدعة أو جـزء منهـا ، ولـذلك سـميت     
بمسارج الضفدعة حيث كانت هـى الزخرفـة الرئيسـية لهـذا الطـراز، وهـو       
طراز مصري شاع استخدامه خـالل القـرن الثالـث المـيالدى واسـتمر حتـى       

تبـرت مصـر العليـا مركـزا لتصـنيع هـذا       واع ٣٧العصر الرومانى المتـأخر 
الطراز ومع ذلك أنتشر فى كل أرجاء مصـر مـن النوبـة وحتـى اإلسـكندرية،      
وقد عثر على مجموعات كثيـرة متشـابهة مـع هـذا الطـراز مـن أهناسـيا،        

                                                        
سلوى حسين محمد بكر، مجموعـة المسـارج مـن مقـابر جبـل الزيتـون بالقبـارى         - ٣٧

  باإلسكندرية 
 .٨ص ٢٠٠٨الجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية، القاهرة 
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، ومسارج هـذا الطـراز عـادة بـدون مقـابض، ولهـا       ٣٨والفيوم، واألشمونين 
ة محدبة أو نصـف دائريـة  وفـى هـذا     فوهة  إما طويلة أو قصيرة  وتأخذ نهاي

الطراز يوجد تجويف صغير يحيط بفتحة الزيت وهـى بشـكل دائـرى صـغير،     
أما كتف المسرجة فهو عريض ويغطى معظمـة زخرفـة الضـفدعة، والقاعـدة     

وأحيانا تظهر الضـفدعة منفـردة علـى بعـض     . مسطحة ويحيط بها قناة غائرة 
خرفية أخـرى مثـل سـنابل القمـح     النماذج وأحيانا أخرى تظهر معها عناصر ز

  .وسعف النخيل
  طراز الضفدعة والسنبلة  -أ

  . corn and palmطراز الضفدعة والسنبلة والسعفة  -ب
   طراز الضفدعة والسنبلة -أ

تتميز مسارج هذا الطراز بوجود زخرفـة سـنابل القمـح بشـكل منحنـى علـى       
السـنابل ثـم   جانبى المسرجة وكانت المسارج المبكرة تتكون مـن صـفين مـن    

تعددت بعد ذلك لتصبح ثالثة أو أربع صـفوف ويصـور الجـزء الخلفـى فقـط      
  .من الضفدعة على مؤخرة المسرجة

 وتـرى معظم مسارج هذا الطراز صنعت مـن طينـة بنيـة مائلـة لالحمـرار،      
shierأن هذه المسارج انتشرت فـى القـرن الثالـث المـيالدي لكـن البدايـة        ٣٩

واستمرت حتى القـرن الرابـع المـيالدي، كمـا أن      ترجع للقرن الثانى الميالدى
Baily يؤرخها بـالقرنين الثالـث والرابـع الميالديـين ويتفـق معـه       ٤٠Petrie 

  :ويمثل هذا الطراز مسرجة واحدة .٤١
  )٢٠، شكل٢٠صورة (  -:المسرجة

  ٤٥٢١رقم التسجيل  -
  سم  ٥.٩العرض – سم ٣ارتفاعها – سم٦.٩طولها -:األبعاد -
  . بلون أحمر فاتح  فخار -: نواللو المادة-

للمسرجة فوهة عريضـة ذات نهايـة محدبـة وتبـرز عـن جسـم المسـرجة،        
ويزخرف سطحها أثنين من الحلزونات نحو الخـارج، ويحصـران فيمـا بينهمـا     

  .زخرفة لسعف النخيل
صحن المسرجة صغير به تجويف تتوسـطه فتحـة الزيـت ويحـيط بـه إطـار       

حـو الخـارج ويزخـرف علـى الجـانبين      دائري بارز والكتف عريض ينحدر ن
بأربع صفوف من سنابل القمـح رأسـية متتاليـة يقابلهـا أسـفل الفوهـة ثالثـة        

                                                        
ــابر  - ٣٨ ــن مق ــر، مجموعــة المســارج م ــد بك ــون،  ســلوى حســين محم ــل الزيت جب

 .٨ص.٢٠٠٨
39 - Sheir, 1978, pp.24-30. 
40 - Baily, 1988, p.228. 
41 - Petrie, 1905, pp.9-12. 
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ويزخـرف مـؤخرة المسـرجة الجـزء الخلفـى مـن الضـفدعة        . سنابل أفقيـة 
  .والقاعدة بارزة ومستديرة ويحيط بها قرص دائرى غائر

  .٤٢القرن الثالث والرابع الميالدى  -:التأريخ
  . corn and palmلضفدعة والسنبلة والسعفة طراز ا -ب

نفس الطراز السابق ولكن يوجد على كتـف المسـرجة زخرفـة سـعف النخيـل      
  :ويمثل هذا الطراز مسرجة واحدة من القبارى 

  )٢١، شكل٢١صورة ( المسرجة 
  ٤٥٢٣رقم التسجيل  -
  سم  ٥.٩العرض – سم ٣ارتفاعها – سم٧.٥طولها -: األبعاد -
  . بلون أحمر فاتح  فخار -: نالمادة واللو-

ذات جوانـب تشـبه األكتـاف     Double convexمسـرجة مزدوجـة التحـدب    
لها فوهه طويلة محددة من أعلـى لهـا فتحـة فتيـل دائريـة، جسـم المسـرجة        
مصور عليه سعف النخيل يمتد من مـؤخرة المسـرجة وعلـى امتـداد جوانـب      

غـائرة وأسـفل   الحافة يفصل السعف عـن مـؤخرة المسـرجة بواسـطة نقـاط      
الفوهة توجد ما يشـبه رأس الضـفدعة فـى شـكل لخطـين غـائرين، القاعـدة        

  .مسطحة إال من خط غائر يحدد القاعدة
توجد مجموعة متشابهة لهذه المسرجة مـن أهناسـيا وكـرانيس تـؤرخ بنهايـة      
القرن الثانى وحتى نهاية القرن الثالـث المـيالدى، كمـا توجـد أمثلـة اخـرى       

  . ٤٣الرابع الميالدى تؤرخ ببداية القرن
  .بداية القرن الرابع الميالدى: التأريخ
  .قصيرة فوهة ذات مسارج -: العاشر الطراز

تتميز مسارج هذا الطراز بالفوهـة القصـيرة الملتحمـة بالجسـم مباشـرة وذات      
النهاية المستديرة ، وقد تأخذ الفوهـة شـكل قلـب ويسـتدل عليـه مـن وجـود        

فوهـة باتجـاه الصـحن ونتيجـة التقـاء الفوهـة       ثالث نقاط صغيرة عند نهاية ال
بالنقطة الوسطى أعطت شكل القلب     ويعتبر ذلـك هـو الشـكل المبكـر لهـذا      
الطراز ثم تطور شكل الفوهة ليحـدد بخطـين علـى جانبيـة يقطعـان الكتـف       
حتى يصال إلى بداية الصحن مكونان مـع نهايـة الفوهـة المسـتديرة مـا يشـبه       

، واالخـتالف فـي شـكل الفوهـة ال     ٤٤ثـر شـيوعا   اليونانى وكان أك ᅅحرف 

                                                        
حسـام   ;تتشابه هذه المسرجة مع أخرى من حفائر القبـارى الحديثـة، للمقارنـة راجـع      - ٤٢

  .٢٨٦، شكل ١٠٣ص .٢٠٠٦المسيرى مقابر كوبرى القبارى ،
راجـع  . هة مع هذا الطراز مـن جبـل الزيتـون بالقبـارى    توجد مجموعة مسارج متشاب - ٤٣
  .١٠ص.٢٠٠٨سلوى حسين محمد بكر، القاهرة  ;

44 - Broneer,(1930),pp.84-85.  
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يعنى اخـتالف الطـراز أو التـأريخ وقـد تميـز هـذا الطـراز بعـدة أشـكال          
، أما كتف المسرجة فكـان أحيانـا عـريض وخـالى مـن الزخرفـة أو       ٤٥للفوهة

يزخرف بأوراق وعناقيـد العنـب أو زخرفـة البيضـة وكانـت تـتم جميعهـا        
ه عنـه قنـاة أو قناتـان غائرتـان     بالغائر والصحن غائر عـن الكتـف ويفصـل   

ويصور عليه موضوعات مختلفة أو صـور لأللهـه أو بـتالت أزهـار أويتـرك      
فارغا بدون أية زخارف ، وفتحة الزيت دائرية وصـغيرة جـدا، أمـا المقـابض     
فكانت مسارج هـذا الطـراز بـدون مقـابض لكـن إن وجـدت تكـون حلقيـة         

اتـان غائرتـان وأحيانـا    ويزخرفهـا قن .وتصب مع المسرجة فى نفـس القالـب   
ثالث  والقاعدة غالبا مسطحة ، وبعض المسـارج لهـا قاعـدة حلقيـة يتوسـطها      

  .عالمة الصانع أو نقوش يونانية
صنعت مسارج هذا الطراز من طينة وادى النيل ، ثـم اسـتخدمت طبقـة طـالء     
ذات لون أحمر  أما عن تأريخ هذا الطـراز فلقـد عثـر علـى مجموعـة مـن       

لهذا الطراز فى كـرانيس ترجـع للنصـف الثـانى مـن القـرن       المسارج تنتمى 
تؤرخهـا باألسـرة الفالفيـة وحتـى بدايـة       Baily، بينمـا  ٤٦الثانى المـيالدى   

العصر األنطونينى ، كما أرخت نمـاذج مـن جبانـة الحضـرة بنهايـة القـرن       
، وأيضا عثر على نمـاذج مـن هـذا الطـراز فـى المتحـف       ٤٧األول الميالدى

وبـذلك يمكـن القـول بـأن هـذا       ،٤٨بالقرن الثالث الميالدى البريطانى مؤرخة 
الطراز نشأ مع النصـف  الثـانى مـن القـرن األول المـيالدى، وكـان أكثـر        
استخداما وانتشارا فى القرن الثـانى المـيالدى وأسـتمر حتـى القـرنين الثالـث       

  . والرابع 
  :  ويمثل هذا الطراز خمس مسارج

  )٢٢، شكل٢٢صورة (  -:المسرجة األولى 
  ٤٥١٦رقم التسجيل  -
  سم ٦العرض – سم ٢.٥ارتفاعها – سم٧.٥طولها -:األبعاد -
  .بلون أحمر ، ذات طالء مزجج باألحمر واألسود فخار -:المادة واللون -

مسرجة بفوهة قصيرة تزخرف بثالث نقـاط بـارزة باتجـاه الصـحن، ويفصـل      
الزخـارف،  بين الفوهة والصحن قناة غـائرة، والكتـف مسـتدير وخـالى مـن      

وفتحة خزان الزيـت صـغيرة ومسـتديرة والصـحن مجـوف ويصـور عليـه        

                                                        
45 -Abou el Atta,H., Roman Terracotta Lamps in Alexandria. Museum, 
Warsow1977. P.17.no .64. 
46 - Sheir,1978,p.36. 
47 - Bailey, (1980, II) ,p. 310 
48 -Walters,H.B., Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British 
Museum ,London ,1914.p.XXV. 
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واقفـا بالمواجهـة ويرتـدى هيمـاتون طويـل      ٤٩بالبارز صورة ربما لسـيرابيس 
ويمسك شىء ما فى يده اليمنى، ويرتدى علـى رأسـه سـلة األسـرار المقدسـة      

Calathus       وللمسرجة يد ولكنها مفقودة، والقاعـدة مسـطحة يحـيط بهـا حلقـة
  .غائرة

النصف األول من القرن الثـانى وحتـى النصـف األول مـن القـر ن      : التأريخ 
  .الثالث

  )٢٣، شكل٢٣صورة(  -:المسرجة الثانية 
  ٤٥٤٣رقم التسجيل  -
  .سم٨.٢العرض – سم ٣.٢ارتفاعها – سم١٠.٧طولها -: األبعاد -
  .أصفر بيج فخار-: المادة واللون -

ق وأهـم مـا يميزهـا وجـود اثنـان مـن       مسرجة بفوهة قصيرة عليها أثار حر
الحلزونات الصغيرة بـين الفوهـة والصـحن، والكتـف خـال مـن الزخرفـة        
ويفصله عن الصحن اثنان من القنوات الغـائرة أمـا الصـحن فيزخـرف بـوردة      

بتالت يتوسطها فتحة خزان الزيـت وهـي ضـيقة جـدا، ويـد المسـرجة        ٨بها 
دائــرين غــائرين وفــى مفقــودة، والقاعــدة مســطحة ويحــيط بهــا إطــارين 

  . المنتصف عالمة عبارة عن دائرة صغيرة وفى منتصفها دائرة أصغر منها
  .٥٠ترجع إلى القرن الثانى الميالدى: التأريخ

  )٢٤، شكل٢٤صورة (  -:المسرجة الثالثة 
  ٤٥٣٠رقم التسجيل  -
  .سم٦.٢العرض – سم ٢.٧ارتفاعها – سم٧.٧طولها -: األبعاد -
  .بنى فخار -: المادة واللون  -

والفوهـة قصـيرة وبـارزة قلـيال عـن جسـم المسـرجة        ٥١مسرجة مستوردة 
والكتف مستدير ومزخرف بنقاط غائرة ويفصـله عـن الصـحن قنـوات غـائرة      
والصحن مجوف وخال من الزخرفـة والقاعـدة دائريـة ويحـيط بهـا زخرفـة       

  .وأسفله دائرة صغيرة STROBIحلقية بارزة وفى المنتصف نقش
                                                        

كان الثالوث المقـدس مـن الموضـوعات المصـورة علـى مسـارج بطـراز الفوهـة         -٣١
القصيرة، وتوجد مسرجة من نفس الطرازعثر عليها فـى حفـائر أبـى قيـر مصـور عليهـا       

عبـد  : راجـع .م٢٥٠-١٥٠للمثال موضوع الدراسة ويرجـع للفتـرة مـابين    سيرابيس مشابهة 
  . ٤٢٨، ص ٢٠٠٤الحميد مسعود، 

50 - Georges,C., Les Lampes Secteur 2 de la fouille du pont de Gabbari, Etudes 
Alexandrines 7,2003,no.60. 

نمـاذج   سميت نماذج هذا الطراز فى مصر بمسارج سيدى جـابر وذلـك للعثـور علـى     -٥١
أن هـذا الطـراز خـاص     Osborneمشابهه بكثرة فى جبانة الجنود الرومـان، حيـث أعتقـد    

  :راجع ،بورش اإلسكندرية 
Osborne,A.,Nelson Island ,BASS,21,Alexandrie,1925.p.6. 
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  . ٥٢ن األول الميالدى القر: التأريخ
  )٢٥،شكل٢٥ صورة(  -:المسرجة الرابعة 

  ٤٥٣٤ التسجيل رقم -
 .سم٦.٧العرض – سم ٢.٧ارتفاعها – سم٧.٦طولها -: األبعاد -
  .أحمر عليه طبقة من الجص فخار -: واللون المادة -

نفس النموذج السابق ولكـن الفوهـة محـددة بأطـار بـارز والكتـف عـريض        
به زخرفـة البيضـة ، ويفصـل بـين الصـحن والكتـف       ومزخرف بزخرفة تش

  .إطار بارز، والقاعدة مسطحة وليس بها نقش 
 ) ٢٦، شكل٢٦ صورة(  -:المسرجة الخامسة

  ٤٥٥١ التسجيل رقم -
  .سم٦.٥العرض – سم ٢.٧ارتفاعها – سم٧.٢طولها -: األبعاد -
 .بنى عليه طبقة من الجص فخار -: واللون المادة - 

 .ذج السابق نفس طراز النمو
 الفوهـه  بـين  تـربط  عريضـة  قنـاة  ذات مسـارج :  الحـادي عشـر   الطراز

  .والقرص
يرجع أصل هذه المسارج إلـى األصـل السـورى الفلسـطينى وتتميـز بالجسـم       
البيضاوى ذات القناة العريضة التى تـربط بـين منطقـة فتحـة الزيـت وفتحـة       

ليـد مخروطيـة   الفتيل، وأحيانا تحيط بإطار دائرى موجـود حـول الصـحن، وا   
الشكل ومصمتة، اما الكتف فهـو عـريض وزخرفتـه بـارزة وتمثـل عناصـر       
زخرفية متنوعة مثـل سـعف النخيـل والنقـاط البـارزة والـدوائر والخطـوط        

  . والحلزونات، والقاعدة تأخذ شكل دائرى وتحيط بقناة أو اثنين غائرين
القـرن   هـذا الطـراز بنهايـة القـرن الرابـع المـيالدى وحتـى        Shierتؤرخ 

الخامس الميالدى حيث عثر على نماذج من نفـس هـذا الطـراز فـى كـرانيس      
معهـا حيـث يؤرخهـا بالنصـف االول      Baily، ويتفـق  ٥٣تنتمى لنفس الفتـرة  
، وقد عثر فى اإلسـكندرية علـى مجموعـة مـن مسـارج      ٥٤من القرن الخامس 

ألثريـة  هذا الطراز تؤرخ بنهاية القرن السادس وبداية السـابع طبقـا للطبقـات ا   
  -:ويمثل هذا الطراز مسرجتين من مسارج القبارى. ٥٥التى عثر عليها بها 

  ) ٢٧، شكل٢٧ صورة(  -:المسرجة األولى

                                                        
أرخت المجموعات المتشابه مع هـذا الطـراز بـالقرن األول والثـانى المـيالدى ، كمـا        -٥٢

 راجـــع .مصــــر بـــنفس الفتــــرة   أرخـــت المجموعــــات خـــارج  
Walters,H.B.,1914.nos,1292,1315         

53 - Sheir,1978,p.48. 
54 - Baily,D.M.,1980,II.P.385. 
55 - Mlynarczyk,(BCH Suppl 1998), p.350. 
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  ٤٥٣٥ التسجيل رقم -
 .سم٥.٥العرض – سم ٢.٦ارتفاعها – سم٨طولها -: األبعاد -
 .الطالء األصفر من طبقة عليه بنى فخار -: واللون المادة -

فوهة بارزة عن الجسم قلـيال عليهـا بقايـا حـرق ويصـل      مسرجة بيضاوية لها 
بين الفوهة والقرص قنـاة غـائرة غريضـة مزخرفـة بمجموعـة مـن الـنقط،        
والصحن غير غائر يتوسطه فتحة الزيت ويخرج منهـا خطـوط مشـعة عـدهم     
أثنى عشر خط، ويفصل بـين الصـحن والكتـف إطـارين بـارزين ويزخـرف       

 تشـمل الكتـف كلـه، وللمسـرجة يـد      الكتف بالخطوط المشعة وهي قصـيرة ال 
  .مصمتة وبارزة، والقاعدة بيضاوية ويحيط بها إطار بارز

  ) ٢٨، شكل٢٨ صورة(  -:المسرجة الثانية 
  ٤٥٠٩ التسجيل رقم -
 .سم٥.٥العرض – سم ٢.٦ارتفاعها – سم٨طولها -: األبعاد -
 .أبيض كريمى فخار -: واللون المادة -

مـة بجسـم المسـرجة وفتحـة الفتيـل صـغيرة       مسرجة بيضاوية لها فوهة ملتح
جدا، والكتف غير مزخـرف ويفصـل بينـه وبـين الصـحن خطـين غـائرين        

بـتالت يتوسـطها فتحـة خـزان الزيـت،      ٨والصحن مزخـرف بـوردة لهـا    
وللمسرجة يد مصمتة وبارزة، والقاعدة دائريـة ويحـيط بهـا إطـارين بـارزين      

دائـرة أكبـر وحـول القاعـدة     بداخلهما عالمة عبارة عن دائرة صغير يحيط بها 
  . بخطوط مشعة متناثرة

 زخرفة صليب تحمل مسارج :الطراز الثانى عشر
ظهر فى القرن الرابـع المـيالدى مسـارج ذات طـابع دينـى مسـيحى حيـث        
تحمل زخرفة الصليب علـى صـحن المسـرجة وهـى مسـارج تأخـذ شـكل        
 بيضاوى ولها فوهة قصيرة ملتحمة مع جسـم المسـرجة ولهـا كتـف عـريض     
يفصله عن صحن المسرجة زخرفـة سـعف النخيـل الغـائرة ولهـذا الطـراز       
مقابض وهى فى العادة مصمته وتنفـذ فـى نفـس قالـب المسـرجة، والقاعـدة       

  . ٥٦مسطحة وبها رموز مطبوعة مثل سعف النخيل
صنعت مسارج هذا الطراز بواسطة قوالب مـن البالسـتر، أمـا الطينـة فكانـت      

تح وتـرك السـطح دون طـالء إال فـى بعـض      رملية ذات لون أصفر أو بنى فا
  . ٥٧الحاالت

                                                        
56- Mlynarczyk,(BCH Suppl 1998), p.350. 

  . ٤٤٢، ص٢٠٠٤عبد الحميد مسعود، القاهرة  - ٥٧
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اليونـانى اسـم    Rhoعلى الصليب الذي يحمـل شـكل حـرف    ٥٨ Petrieأطلق 
صليب ذو خصلة شعر حربوقراط الجانبية ومنه تطـور الصـليب المكـون مـن     

  .ΧΡιςτοςوهما أول حرفين من اسم السيد المسيح  XPحرفى 
وقـد   ١٩٢٠السـرابيوم عـام    عثر على مجموعة من هذه المسارج فـى منطقـة  

صنعت فـى ورشـة السـيرابيوم والتـى اعتـادت صـناعة المسـارج بقصـد         
استخدامها من قبل سكان االسكندرية وضـواحيها، وبمـا أن ورشـة السـيرابيوم     

م وهـو تـاريخ تـدمير    ٣٩١كانت مرتبطة بالمعبد، فأنها ربما هجرت بعد عـام  
كانـت صـناعة تلـك المسـارج     المعبد بعد االعتراف بالمسيحية، وبنـاء عليـه   

ذات زخرفة الصليب ترجع لبعـد منتصـف القـرن الرابـع المـيالدى أى فـى       
ويمثـل  . ٥٩وهى الفترة التـى سـبقت تـدمير المعبـد     ) م٣٩١-٣٥٠(الفترة من 

  -: هذا الطراز مسرجتين من مسارج القبارى
  ) ٢٩، شكل٢٩ صورة(  -:المسرجة األولى

  ٤٥٣٦ :التسجيل رقم -
  .سم٦العرض – سم ٢.٨ارتفاعها – سم٩.٥لهاطو :األبعاد -
  .أصفر فاتح فخار :المادة واللون -

مسرجة بيضاوية لها فوهة ملتحمـة بجسـم المسـرجة وفتحـة الفتيـل صـغيرة       
جدا، والكتف غير مزخـرف ويفصـل بينـه وبـين الصـحن زخرفـة غـائرة        

ذو أربعـة أذرع بـداخلها    لسعف النخيل، ويزخرف صـحن المسـرجة صـليب   
ضـيقة وتوجـد بأسـفل الجانـب األيمـن       الزيـت  خـزان  ئرة، وفتحةقنوات غا

 غـائرين، أمـا القاعـدة فهـى     خطـين  للصليب، وللمسرجة مقبض مصمت بـه 
 سـعف  تمثـل  غـائرة  عالمـة  بوسـطها  غـائر  دائـرى  بخط مسطحة ومحاطة

  .النخيل
 .النصف الثانى من القرن الرابع الميالدى  -:التأريخ 

 
   ) ٣٠، شكل٣٠ صورة(  -:المسرجة الثانية  
   ٤٤٩٩: التسجيل رقم -
 .سم٥.٥العرض – سم ٢.٥ارتفاعها – سم٩.٥طولها -:األبعاد -
 .الطالء األصفر من طبقة عليه بنى فخار -:واللون المادة -

مسرجة بيضاوية لها فوهة ملتحمـة بجسـم المسـرجة وفتحـة الفتيـل دائريـة،       
والصـحن  والكتف غير مزخرف يفصـل بينـه وبـين الصـحن حلقـة غـائرة،       

ذو أربعـة أذرع بـداخلها قنـوات غـائرة، الـذراع       مستدير يزخرفـه صـليب  
                                                        

58 - Petrie,1905,p.12. 
59 - Mlynarczyk,J., New data on the Chronology of Late Roman Lamps in 
Alexandria ,    Etud.Trav.17,(Varsovie).1995.p.17.  
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 مسـطحة  اليونانى، أمـا القاعـدة فهـي    Rhoالعلوي يأخذ فى نهايته شكل حرف 
 الخلفـي  المسـرجة  بطـول  وبهـا شـرخ   ترميم إلى وتحتاج التربة بعوامل متأثرة

 .وأعالها
  .دىالنصف الثانى من القرن الرابع الميال -:التأريخ 

  -: الدراسة التحليلية
يتضح لنا من خالل عرض ووصف هـذه المجموعـة مـن مسـارج القبـارى       -

: أنها تتسم بالتنوع والثراء، حيـث أنهـا تنتمـي لـثالث فتـرات زمنيـة وهمـا       
لعصــر الهللينســتى والعصــر الفتــرة االنتقاليــة بــين ا –الفتــرة الهللينســتية 

مجموعـة مـن الطـرز المتنوعـة     الفترة الرومانية، وكل فترة تضـم  –الرومانى
لمسارج القبارى حيث وصل إجمالى عدد الطـرز للفتـرات الـثالث إلـى إثنـى      

  تلف عن األخر ويتميزعنه بزخارفهعشر طراز وكل طراز يخ
  )١ملحق رقم(

  :المسارج الهللينستية : أوال
للفتـرة الهللينسـتية ذات    تنتمـي مسارج القبارى عـددا مـن المسـارج    ضمت  

وتنتمـي هـذه المسـارج    ز من حيث شـكل المسـرجة وزخرفتهـا،    الطابع الممي
  :طرز هما إلى

  ).٢،١صورة (كما في المسارج . مسارج كروية الشكل -:الطراز األول
  ).٥،٤،٣صور (كما في المسارج .جانبي نتوء ذات مسارج: الثانى الطراز
 ).٦صورة (كما في المسرجة.الكتف فوق زائدة ذات مسارج:الثالث الطراز

  ).٧صورة (كما في المسرجة . القنفذ مسارج: الرابعاز الطر
  :مسارج الفترة االنتقالية بين العصر الهللينستى والعصر الرومانى: ثانياً

مع نهاية العصر الهللينستى وبداية العصـر الرومـانى كـان مـن الطبيعـى أن      
تختلط السمات المميزة للمسـارج فكانـت هنـاك مسـارج تجمـع فـى شـكلها        

ين السمات الهللينسـتية والسـمات الرومانيـة لـذا سـميت مسـارج       وزخرفتها ب
هذه الفترة بـالفترة االنتقاليـة بـين الهللينسـتى والرومـانى، وضـمت مسـارج        

  :القبارى طرازين يؤرخوا بهذه الفترة وهما
  ).٨صورة (كما في المسرجة . مسارج بشكل زهرة: الطراز األول 

كمـا فـي المسـرجة     )Shoulderlamps( األكتـاف  مسـارج  -:الثانى الطراز
  ).٩صورة (

  :المسارج الرومانية: ثالثاً
دخلت المسارج الرومانيـة مصـر مـع بدايـة عصـر اإلمبراطـور أغسـطس        
وتنوعت طرز المسارج وتعددت، وتحتـوي مسـارج القبـارى علـى مجموعـة      

  :متنوعة من المسارج ترجع للعصر الروماني، وتحتوي على طرز عديدة
  . حلزونيين جانبيها على مثلثة بفوهات رجمسا -:األول الطراز
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  -:وتنقسم مسارج هذا الطراز من حيث الشكل إلى
كمـا فـي   . مسارج بفوهـة مثلثـة ذات حلـزونيين وخاليـة مـن الزخـارف      -أ

 )١١،١٠صور (المسارج 
 )١٢صوره (كما في المسرجة . مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونيين ويد-ب

كمـا فـي المسـارج    . ين ومزخرفـة مسارج بفوهـة مثلثـة ذات حلـزوني   -جـ 
 ).١٨،١٧،١٦،١٥،١٤،١٣صور(

كمـا فـي    مسارج بفوهات دائريـة علـى جانبيهـا حلـزونيين     -:الطراز الثاني
 ).١٩صوره (المسرجة 

   -":Frog style" مسارج الضفدعة : الطراز الثالث
 )٢٠صوره (كما في المسرجة . طراز الضفدعة والسنبلة-أ

 )٢١صوره (كما في المسرجة . لسعفةطراز الضفدعة والسنبلة وا-ب
  .مسارج ذات فوهة قصيرة-: الطراز الرابع

 ).٢٦،٢٥،٢٤،٢٣،٢٢صور(كما في المسارج 
  .مسارج ذات قناة عريضة تربط بين الفوهة والقرص: الطراز الخامس

 ).٢٨،٢٧صور (كما في المسارج 
صـور  (كمـا فـي المسـارج     مسارج تحمل زخرفـة صـليب  : الطراز السادس

٣٠،٢٩.( 
كما تنوعت هذه المجموعة من مسارج القبـارى مـن حيـث المـادة المصـنوعة      
منها والتقنية المستخدمة في الصـناعة كـذلك الموضـوعات المصـورة عليهـا،      
والعناصر الزخرفية سـواء النباتيـة أو الهندسـية وأيضـا العالمـات واألختـام       

  .على المسارج
ل كـل عنصـر علـى حـدة     وسوف تتناول الدراسة التحليلية بشيء من التفصـي 

   -: نظرا ألن هذه المجموعة تنشر ألول مرة
  :المادة الخام) ١(

إن التعرف على المادة الخام التي صنعت منها هـذه المجموعـة مـن المسـارج     
يعد أمراً ضرورياً فهي تساعدنا على تفهم الحضـارة التـي صـنعت فيهـا، كمـا      

تـأتى مـن أكثـر مـن     أن نوع الطينة المستخدمة في صناعة المسـارج والتـي   
مصدر تختلف سماتها باختالف سمات المكان الموجـودة فيـه ممـا يسـاعد فـي      

  .٦٠معرفة األماكن األصلية لصناعة تلك المسارج
ومن أهم المواد الخام التي استخدمت في صـناعة المسـارج هـو طمـي النيـل      
الذي كان يتوفر فـي دلتـا النيـل، والطينـة الكلسـية التـي كانـت تـأتى مـن          

اء، ومن هذين النـوعين تشـكلت المسـارج المصـرية علـى اخـتالف       الصحر
                                                        

60 - Kadous, E.Z., Roman Lamps an Unpublished Collection in the Greco- Roman 
Museum of Alexandria, Alexandria.p.1. 
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أشكالها من حيـث إعـداد الطينـة، درجـة حرقهـا نـوع الطـالء المسـتخدم         
والصقل، واستخدام الميكا من عدم استخدامها، ومـدى إتقـان الصـانع ومهارتـه     

   ٦١.وكل هذا أسهم في صناعة المسارج وتعدد أشكالها وألوانها
ينة المستخدمة فـي صـناعة المسـارج علـى أسـاس      الط Hayes٦٢وقد صنف 

 :ثالث مجموعات
  . اإلنتاج السكندري للمسارج الرومانية :المجموعة األولى

أغلبها كانـت تصـنع مـن فخـار ذات طينـة فاتحـة        وتتميز هذه المسارج بأن
اللون وهي ما اتسـمت بـه مسـارج اإلسـكندرية والـدلتا فـي كـل العصـور         

  :الطينة في هذه المجموعة على بمختلف أنواعها، وقد تركزت
الطينة ذات اللون األحمر الفاتح المائـل إلـى االصـفرار، أو البرتقـالي      - ١

على الميكا ويغطى بطـالء أحمـر داكـن، كمـا      يحتويال  الذيالمائل إلى البنى 
 ).١٤،٩،٨،٤،٣،١صور(في هذه المجموعة موضوع الدراسة 

 ).١٩،١٢، ٢٤صور(طينة ذات لون بنى محمر، كما في المسارج  - ٢
 ).٢٢صورة (طينة حمراء بطالء أحمر المع، كما في المسرجة  - ٣

  .اإلنتاج المصري للمسارج الرومانية :المجموعة الثانية
وهي مسارج مقلدة للمسارج المسـتوردة مصـنوعة مـن طينـة طمـي النيـل،       
وهي ذات لون بنى داكن بعـد الحـرق، وأحيانـا تطلـى بطـالء أحمـر علـى        

  ).١٨،١٧،٤صور ( المسارج أبيض، كما في
  .إنتاج المسارج المصرية: المجموعة الثالثة

وهي مسارج ذات طابع مصري خـالص، ولكنهـا فـي بعـض األحيـان تتـأثر       
: بالمسارج الرومانية وقد شكلت هذه المسـارج مـن نـوعين مـن الطينـة همـا      

ولكـن فـي هـذه المجموعـة موضـوع      . الطينة المختلطـة  –طينة طمي النيل 
هو طينة طمي النيل حيث لـم يوجـد فـي هـذه المجموعـة       الدراسة ما يخصنا

 .مسارج مصنوعة من الطينة المختلطة
 طينة طمي النيل: 

تتميز هذه الطينة بأنها ناعمة وغنية بالسليكا وعنصـر الحديـد، ويختلـف لونهـا     
حسب درجة حرقها، فعند الحرق لونهـا يصـبح مـا بـين األحمـر الـداكن أو       

أمـا فـي    ،"األكسـجين  " رقت فـي وجـود الهـواء    البنى الفاتح وذلك إذا ما أح
كمـا فـي    مائـل للسـواد   رصاصـي وجود نقص الهواء فيصبح لونها اسـود أو  

، وهـذه الطينـة هـي الطينـة المسـتخدمة أيضـا فـي        )٢صـورة  (المسرجة 
  .  المجموعة األولى الخاصة باإلنتاج السكندري للمسارج

                                                        
61 - Robins, 1939,p.48. 
62- Hayes, J.W., Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum, I, Greek and 
Roman Clay Lamps, Toronto,1980,p.93. 
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د نـوع أخـر صـنعت منـه     من أنوع للطينة يوج Hayesإلى ما ذكره  باإلضافة
  :هذه المجموعة من المسارج وهو

 لطينة الكلسيةا  : 
تتميز بالصالبة، ومسامتها قليلة، ولذلك تحتـوي علـى قـدر مـن الجيـر ممـا        

يجعل لونها أبيض مائل إلى االصفرار أو األبـيض المائـل للرمـادي كمـا فـي      
ــارج  ــور(المس ــبح )٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،١٣،١٠،٧،٦،٥ص ــا يص ــد حرقه ، وعن

نها ما بين الرمادي الفاتح، وأحيانا تأخـذ اللـون األحمـر الفـاتح كمـا فـي       ألوا
ــارج  ــور (المس ــة  )٢٦،٢٥،٢٢،٢١،٢٠،١٦،١٥ص ــذه الطين ــز ه ، وتترك

بالساحل الشمالي الغربي لمصر ومنطقـة مريـوط جنـوب اإلسـكندرية وحـول      
  . ٦٣بحيرة مريوط بمنطقة أبو مينا

  :تقنية صناعة المسارج) ٢(
 باسـتخدام صـنعت بهـا مسـارج القبـارى فقـد صـنعت        لتياعن التقنية أما  

   -: طريقتين
 تتميـز ببسـاطة  ، وهـي طريقـة بدائيـة    ٦٤الفخاريـة  العجلـة  :األولىالطريقة 

حيث كانت المسـارج المصـنوعة بتلـك التقنيـة ذات جسـم مسـتدير ذو        الشكل
جوانـب مســتقيمة وشـريط دائــري بـارز حــول الحافـة الخارجيــة ألعلــى     

الفتيـل ذات نهايـة غيـر مسـتقيمة وأحيانـا كانـت توجـد        المسرجة، وفتحـة  
وقـد اسـتخدمت هـذه الطريقـة فـي      . ٦٥زخارف محفورة على هذه المسـارج 

  ).٦،٥،٤،٣،٢،١صور(مسارج القبارى كما في المسارج 
وهـى الطريقـة األسـهل    "  Mould" القالب أو نظام القولبـة   :الطريقة الثانيـة  

قد عرفـت هـذه الطريقـة فـي مصـر      واألفضل إلنتاج مسارج جيدة الصنع، و
م  حيث استخدمت هـذه التقنيـة بالتـدريج ليسـتعيض بهـا      .منذ القرن الثالث ق
اسـتخدام القوالـب السـلبية لجـزيء      عبـارة عـن   وهى ٦٦عن استخدام العجلة

                                                        
63 -Ballet,P.,&Picon,M.," Recherches preliminaire sur les origines de le ceramiques kellia 
(Egypt)–Importantion et production Egyptienne",CCE,1,IFAO, Le Caire,1987, p.30. 

كانت المسارج تصنع بواسطة العجلـة الفخاريـة عـن طريـق وضـع الطينـة الجافـة         - ٦٤
تسـتخدم أداة خشـبية أو معدنيـة لصـنع قاعـدتها،       المسرجة ثمعلى العجلة ليشكل منها جسم 

باليد بحيـث تقطعهـا فتحـة الفتيـل ثـم تكسـى        وفتحة الفتيل كانت تشكل من جسم المسرجة
المسرجة بالطالء، وفى حالة استخدام األيدي فإنها كانـت تشـكل علـى القوالـب ثـم تضـاف       

هالة السيد نـدا، المسـارج الفخاريـة فـي العصـرين اليونـاني        ;راجع . إلى جسم المسرجة
، رسـالة ماجيسـتير غيـر    )دراسـة لمجموعـة المسـارج بـالمتحف المصـري     (والروماني 

  .٤،٣ص .٢٠٠٢منشورة، كلية األداب، جامعة طنطا، 
  .٢٥٣ص. اإلسكندرية القديمة،فنون اإلسكندرية  قادوس،عزت زكى حامد  - ٦٥

66 - Mlynarczyk, J., "Alexandrian and Alexandria- Influenced- Mould- Made 
lamps of the Hellenistic Period ", BAR, International Series, 677, 1997, p.15. 
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، ســواء كانــت قوالــب طينيــة مــن الطــين المحــروق أو مــن ٦٧المســرجة
جـزئ القالـب ثـم    ، حيث كانت تصنع عن طريق ضغط الطينة داخـل  ٦٨الجص

يلصق جزئ القالب معا، ويوصل بينهما بواسطة نـوع مـن الطينـة اللينـة، ثـم      
يترك القالب حتى تجف طينة المسرجة بداخله ثم ترفـع المسـرجة، وبعـد ذلـك     

، كمـا  )٣٠ وحتـى  ٧ مـن  صـور (وذلك كما فـي المسـارج  يثقب فتحتي الفتيل 
لمسـارج التـي   كمـا فـي ا   توجد مسارج صنعت بواسطة قوالب مـن البالسـتر  

  ).٣٠، ٢٩صور (تحمل زخرفة الصليب 
أما عن المقـابض اليونانيـة فكانـت تضـاف إلـى المسـرجة، أمـا مقـابض         
المسارج الرومانية فكانت تصب مع المسـرجة فـي نفـس القالـب، ثـم تحفـر       
بالضغط بعد ذلك، وكانت المقابض الحلقية تثقـب فـور خـروج المسـرجة مـن      

  . ٦٩القالب وقبل حرقها
نسبة للطالء فكانت المسـارج تغطـى بطبقـة المعـة مـن الطـالء عـن        أما بال

طريق فرشاة  وكان الطالء إما أحمر المع أو برتقـالي محمـر، وعنـد الحـرق     
يصبح لونه محمراَ ويصب الطـالء علـى المسـرجة مـع تـرك القاعـدة دون       
طالء، أو قد يكون الطالء أسود المع وعند الحرق يأخـذ اللـون البنـى الغـامق     

، علـى الـرغم أنـه    ٧٠رمادي وكانت المسرجة تغطى كلها بما فيها القاعـدة  أو ال
في هذه المجموعة من مسارج القبـارى توجـد مسـرجة مغطـاة بطـالء أسـود       

، وهـذا االخـتالف فـي    )٢صـورة (المع ولكـن القاعـدة تركـت دون طـالء     
معالجة القاعدة ربما يمثـل اختالفـاً فـي األسـلوب الفنـي السـتخدام الطبقـة        

 .ة هذه الطبقة التي تتطلب درجة حرارة معتدلةالالمع
  :الموضوعات المصور ة على المسارج) ٣( 

زخرفــت مســارج القبــارى وخاصــاً المســارج الرومانيــة بمنــاظر لأللهــه، 
حيـث حـوت    )٢٢ صـورة (والشخصيات األسـطورية مثـل اإللـه سـيرابيس     

ـ     ن المسارج الرومانية التي صنعت في مصر على العديـد مـن الموضـوعات ع
األلهة اليونانيـة والرومانيـة ذات الطـابع المصـري والتـي كـان مـن أهمـا         
سيرابييس الذي صور كثيرا على المسارج الرومانيـة فـي مصـر إمـا بشـكل      

                                                        
67 - Baily ,D.M., Greek and Roman Pottery Lamps,1972.P.13 
68 - Shier, (1978), pp.13-14. 
69 - Shier, (1978), p.5. 
70 - Shier, (1978), p.5. 
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، أو بشـكل نصـفي   )٢٢ صـورة (كما في المسرجة موضـوع الدراسـة    ٧١كامل
  .٧٢أو توضع صورته على يد المسرجة التي تأخذ شكل مثلث

يف جداً، لدرجة أنـه يشـبه فـي تصـويره الهيكـل      كما صور شخص عارى نح
سـرطان   هأسـفل ويوجـد   Silenن سـيلي  العظمى كما يشبه في تصويره وجلسته

ــو   )١٨صــورة ( البحــر ــوان أســطورى وه الحصــان وصــور أيضــاً حي
حيث ظهر على العديد من المسـارج الرومانيـة وبأشـكال مختلفـة،      ،بيجاسوس

ن، كما ظهـر وهـو يقفـز كمـا فـي      حيث ظهر واقفاً وظهر وهو متأهب للطيرا
  .)١٧صورة ( ٧٣المسرجة

على سـطح المسـرجة ، متجهـا ناحيـة اليسـار  ومـن       الجرادة  كما ظهرت  
المالحظ هنا أن تصوير الجرادة لم تصور على أن نـوع مـن أنـواع المسـارج     

   .)١٤،١٥صور (٧٤وفي أي مكان اخر سوى في مصر  
يـدا سـمى بمسـارج الضـفدع     وخالل القرن الثانى الميالدى ظهـر طـرازا جد  

وهي مسارج تقارب في شـكلها بالمسـارج الهللينسـتية، ولكنهـا مـا لبثـت أن       
تحولت في شكلها إلى شـكل المسـارج الرومانيـة حيـث أبـدع الصـناع فـي        
وضع لمساتهم الفنيـة المصـرية الخالصـة عنـد زخرفـة أسـطح المسـارج،        

صـور  (البـارزة   فبالغوا في زخرفتها بزخـارف كالنـاقط والـدوائر والخطـوط    
باإلضافة إلى تصوير الضـفدعة كاملـة أو أجـزاء منهـا فالضـفدعة      ) ٢١،٢٠

زوجـة خنـوم إلـه الخلـق فـي      " حقت"رمز مصري قديم يمثل اإللهه المصرية 
  . ٧٥الفانتين وكانت ترمز إلى البعث

ومن المالحظ أن الديانة المسيحية قـد سـيطرت علـى روح الفنـان المصـري،      
ض الرمـوز والموضـوعات فكـون منهـا عناصـر فنيـة،       والذي أستمد منها بع

مثال على ذلك تصوير الصليب الـذي يعـد مـن أهـم الرمـوز والموضـوعات       
باعتباره رمزا للسيد المسيح والدين المسـيحي وقـد تنوعـت أشـكال الصـلبان،      

  :وفى هذه المجموعة من مسارج القبارى نجد نوعين هما

                                                        
مـع مسـرجة أخـرى    المصـور عليهـا   جة في شكل اإلله سـيرابيس  تتشابه هذه المسر - ٧١

  .رضع ٩,٥×  طول٧,٩:، وأبعادها٣٧٤:برقم حفظ  طنطا،محفوظة في متحف 
 .٥٦، ص٢٠٠٧بهية محمد شاهين، الفنون الصغرى،  - ٧٢

  ;للمقارنة راجع ٧٣ -
Bémont,c& Chew,h., Lampes en Terr cuite Antiques . 
 Musée D'Archéologie Nationale de Saint – Gremain –en Laye.Paris.2007.pp.80-
81,Figs,GA17,IT31,OI25. 

   ;للمقارنة راجع -٧٤
Kadous, E.Z., Roman Lamps , p. 8, pl. I , Fig. c25.    
75 - Mlynarczyk, J., "Alexandrian and Alexandria, 1997, p.103. 
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كمـا فـي    خلها قنـوات غـائرة  ذو أربعـة أذرع بـدا   يأخذ شكل صـليب : األول
  ).٢٩صورة (المسرجة 

  )٣٠صورة (كما في المسرجة ٧٦اليونانى Rhoصليب بشكل حرف : الثاني
علـى هـذه المجموعـة مـن المسـارج      الزخارف النباتية والهندسـية  أما عن 

  :مابين تنوعتفهى 
زخرفـة  / سـعف النخيـل   / زخرفـة البيضـة   / سنابل القمـح  / بتالت الزهور 
   .الحلزوناتزخرفة / زخرفة حلقات دائرية /  دوائر صغيرة

والمالحظ هنا أن صناع المسارج الرومانيـة كـانوا يظهـرون قـدراتهم الفنيـة      
  .الفائقة في تصوير هذه الموضوعات على المسارج

  )٣١شكل ( -: العالمات واألختام على المسارج) ٤( 
معرفـة اسـم    تعتبر العالمات واألختام على المسارج من األشـياء الهامـة فـي   

الصانع أو المكان الذي أنتج فيه هذا النوع مـن المسـارج، وعلـى الـرغم مـن      
ذلك لم تستخدم هذه العالمات حتـى النصـف الثـاني المـيالدي، وهـي عبـارة       

شارة أو رمز لعالمـة تجاريـة إمـا للمصـنع الـذي أنتجهـا، أو ألسـم        " عن 
  ".الصانع

حيانا بشـكل حـرف واحـد مـن     وفى المسارج اليونانية كانت توضع العالمات أ
االسم، أو يوضع االسم كامالً، وفى مصر كانت العالمـات تحفـر إمـا بطريقـة     
غائرة أو بارزة فالعالمات الغائرة نقشت علـى المسـرجة نفسـها حيـث توضـع      
العالمة عليها بعد فصلها عن القالب بواسـطة خـتم، وذلـك قبـل وضـعها فـي       

ـ     وهـي عالمـة   )١٨صـورة  ( رجةالفرن، وكان ذلك هو الشائع كمـا فـي المس
عبـارة عـن دائـرة صـغيرة وفـى       عالمـة ، وψ بالحفر الغائر شوكة بوسيدون

 وعالمـة عبـارة عـن دائـرة     )٢٣ رقـم  صـورة (منتصفها دائرة أصغر منهـا  
غـائرة  صغير يحيط بها دائرة أكبر وحـول القاعـدة خطـوط مشـعة متنـاثرة      

   .)٢٩رقم صورة(وعالمة غائرة تمثل سعف النخيل ، )٢٨رقم صورة(
أما العالمات التي كانت تنقش بالبـارز علـى المسـارج فكانـت قليلـة وخاصـا       
على المسارج ذات القاعدة الحلقيـة، ويـدل ذلـك علـى أنهـا كانـت تـنقش أو        
تحفر مباشرة علـى القالـب بأختـام واضـحة علـى المسـرجة نفسـها، وهـذه         

ذاتهـا، وهـذه   االختام تكون غائرة داخل القالب لتصبح بارزة خـارج المسـرجة   
الطريقة كانت تتم إما وطينة المسرجة في حالة رخـوة، أو عـن طريـق الحفـر     

                                                        
مـع مسـرجة أخـرى محفوظـة     يهـا  المصور عل الصليبتتشابه هذه المسرجة في شكل  - ٧٦

  .رضع ٨,٣×  طول٨: ، وأبعادها٥٣٧:برقم حفظ  طنطا،في متحف 
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وهـي عبـارة عـن نقـش     ) ١٣صـورة  (، كما في المسرجة ٧٧بواسطة آلة حادة
وأسـفله   STROBI، ونقـش iأعـاله حـرف    PHOETASB بالحروف بـارز 
، وتعتبـر هـذه النقـوش مـن األلقـاب أو      )٢٤صـورة رقـم  ( دائرة صـغيرة  

ء الشائعة التي وجدت علـى المسـارج المصـرية التـى ترجـع للعصـر       األسما
أن مصـر هـى المكـان األصـلي إلنتـاج هـذه        Baily، ويعتقـد  ٧٨الرومانى 

  .٧٩المسارج التي تحمل هذا اللقب 
وجد مجموعة كبيـرة لـم يوجـد بهـا عالمـة أو      فت باقى مسارج القبارىأما عن 
ــتم  ــارج  خ ــي المس ــا ف ) ٢٧،٢٥،٢٢،٢١،٢٠،١٩،١٧،١٤،١٢،١١،١٠(كم

  .وهي المجموعة الخاصة بالمسارج الرومانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٤٥ص .٢٠٠٧بهية محمد شاهين، االفنون الصغرى،  - ٧٧
 .٤٤ص ٢٠٠٨سلوى حسين محمد بكر، القاهرة  - ٧٨

79 - Baily, 1972.P.24.  
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  :لخاتمة وأهم النتائجا

نستخلص من دراسة هـذه المجموعـة مـن مسـارج القبـارى حفـائر جـريم،        
  -: والتي تنشر ألول مرة ما يلي

أنها تتميز بالتنوع سـواء مـن الناحيـة الفنيـة أو تقنيـة الصـناعة، وأيضـاً         -
  .وعات المصورة عليهاالموض

أهم ما يميز المسارج الرومانية عـن المسـارج الهللينسـتية وجـود عنصـر       -
الزخرفة البارز البسيط علـى أكتـاف تلـك المسـارج، والتـي أصـبحت أكبـر        

  .حجماً من أكتاف المسارج الهللينستية

تنوع المواد الخام التي استخدمت في صـناعة المسـارج وكـان مـن أهمهـا       -
  .النيل والطينة الكلسيةطينة طمي 

تتميز هذه المجموعة من المسارج بـأن بهـا مسـارج مـن إنتـاج مدرسـة        - 
اإلسكندرية ومسـارج أخـرى ذو انتـاج مصـري خـالص، والـبعض األخـر        

  .مسارج مقلدة للمسارج المستوردة

: يتضح أيضاً أن هـذه المجموعـة مـن المسـارج صـنعت بطـريقتين همـا        -
  .العجلة الفخارية والقوالب

تنوعت الموضوعات المصـورة علـى المسـارج وكـذلك الزخـارف سـواء        -
  .  كانت نباتية أو هندسية

من المالحظ أن العالمـات واألختـام علـى هـذه المجموعـة مـن مسـارج         -
  .القبارى كانت قليلة ولكنها متنوعة

كما يتضح أن العالمات واألختام الخاصـة بصـانع المسـرجة كانـت توضـع       -
  .غائرة أو بارزةفي مصر بطريقتين 

والخالصة هنا أن دراسة هذه المجموعة مـن مسـارج القبـارى قـد قـدمت       -
حفظاً علمياً ونشراً أثرياً لتلك القطـع الغيـر منشـورة والمحفوظـة حاليـاً فـي       

  . المخزن المتحفي بماريا باإلسكندرية
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  )١٩٧٣حفائرجريم(مسارج القبارى 
  

ــم   الطراز رقـ
الصور

  ة

رقــم 
  السجل

  التأريخ  لمادة واللونا  ٨٠األبعاد

  ))مسارج الفترة الهللينستية ((  
  

 مســارج -:األول الطــراز
  الشكل كروية

  
١  

  
٤٥١

٤  
  

  
/  ٣.٥:ع
  ٧.٥:ل

: ض
  سم٥

  
ــون  فخــار بل

  أحمر فاتح

 ٣نهايـة القـرن   
ــة .ق م وبدايــ

  م.ق ٢القرن 

  ٤٥٠  ٢
٠  

/  ٤:ع
  ٨.٥:ل

: ض
  سم٤

ــى   ــار بن فخ
مزجج بـاللون  
األســـــود 

  والفضى

ــانى  ــرن الث الق
  م.ق

ــراز ــانى الط ــارج:  الث  مس
  جانبى نتوء ذات

٤٥٢  ٣
٩  

/  ٤:ع
  ٨.٥:ل

: ض
  سم٤

ــون  ــار بل فخ
  بنى فاتح

 ٣نهايــة القــرن 
  م.ق ٢وبداية 

  ٤٥٤  ٤
٥  

 ٤.٥:ع
 /
  ٨.٣:ل

: ض
  سم٤

ــون  ــار بل فخ
ــاتح   ــى ف بن
يغطيها طـالء  

  أحمر

. -------
-  

  ٤٥٢  ٥
٨  

/  ٤:ع
  ٨.٥:ل

: ض
  سم٤

فخار كريمـى  
ــل  مائــــ
لإلصـــفرار 
يغطيها طـالء  

  أحمر

--------  

 ذات مسـارج : الثالث الطراز
  الكتف فوق زائدة

٤٥٣  ٦
٨  

/ ٥.٥:ع
  ٧.٥:ل

فخار كريمـى  
ــل  مائــــ

ــرن   ــة الق نهاي
ــة  ــانى وبداي الث

                                                        
  العرض : الطول   ، ض: األرتفاع  ، ل : ع   ملحوظة  - ٨٠
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ــم   الطراز رقـ
الصور

  ة

رقــم 
  السجل

  التأريخ  لمادة واللونا  ٨٠األبعاد

: ض
  سم٣

لإلصـــفرار 
يغطيها طـالء  

  أحمر

القــــرن األول 
  م.ق

ــع ــراز الراب ــارج  :الط مس
ــذ ــوس  القنفــ األخينــ

Echinus  

  
٧  
  

٤٥٠
٧  
  
  

 ٨.٥:ع
  ٦:ل/ 

: ض
  سم٣.٢

فخار كريمـى  
ــل  مائــــ

  لإلصفرار

ــرن   ــة الق نهاي
  م.الثانى ق

  
  ))مسارج الفترة األنتقالية بين العصر الهللينستى والعصر الرومانى ((
  

  :األولالطراز 
  مسارج بشكل زهرة

٤٥٤  ٨
٤  

 ١٣.٣:ع
  ٧.٥:ل

: ض
  سم٤

ــون  ــار بل فخ
  أحمر

الفترة االنتقاليـة  
ــر   ــين العص ب
ــتى  الهلينســـ
ــر  والعصـــ

  .اإلمبراطورى
ارج مســ -:الثــانىالطــراز 

 Shoulderاألكتــــاف 
lamps  

٤٥٥  ٩
٠  

  ٧.٢:ع
 /
  ٢.٥:ل

: ض
  سم٥.٢

ــون  ــار بل فخ
  بنى فاتح

  
  

...........  

  ))مسارج الفترة الرومانية (( 

  
  -:ولالطراز األ

ــات   ــارج بفوهـ    مسـ
ــا  ــى جانبيه ــة عل مثلث

  ٨١حلزونين

  
  أ

  
١٠  

  
٤٥٤

٣  

  
 ٧.٥: ع
  ٢.٥:ل/ 

: ض
  سم٧

  
ــون فخــار  بل
  فاتح أصفر

  
النصـــف األول 

قـرن األول  من ال
  الميالدى

                                                        
مسارج بفوهـة مثلثـة ذات حلـزونين وخاليـة      )أ( -:أقسام  ٣لى األول إم الطراز ينقس - ٨١

 وخالية من الزخارف
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ــم   الطراز رقـ
الصور

  ة

رقــم 
  السجل

  التأريخ  لمادة واللونا  ٨٠األبعاد

  ٤٥٤ ١١
١  

-----
-  

ــون  فخــار بل
أصفر، عليهـا  
طبقــة طــالء 

  أسود

-----  

٤٥٣ ١٢  ب  
٩  

/  ٨:ع
  ٢.٢: ل

: ض
  سم٤.٨

ــون  فخــار بل
  بنى محمر

-------  

٤٥٣ ١٣  جـ  
١  

 ٧.٥: ع
  ٢.٣:ل/ 

: ض
  سم٥.٧

ــون فخــار  بل
أبيض كريمى 

 عليهـا  فاتح 
ــة ــن  طبق م
  الجص

--------  

  ٤٥٢ ١٤
٠  

  ٧.٥:ع
  ٢.٥:ل/ 

: ض
  سم٦

ــون فخــار  بل
 عليهـا  أحمر

طــالء  طبقــة
  صفراء

--------  

  ٤٥٢ ١٥
٦  

  ٧.٢:ع
  ٢.٥:ل/ 

: ض
  سم٥.٨

ــون فخــار  بل
 عليهـا  أحمر

ــة ــن  طبق م
  الجص

-------  

  ٤٥٥  ١٦
٢  

  ٧.٥:ع
  ٣:ل/ 

: ض
  سم٦.٥

ــون  فخــار بل
ــد  أحمروتوج

  أثار جص

---------
-  

  ٤٥٢  ١٧
٥  

  ٩.٨:ع
  ٢.٢:ل/ 

ــون  فخــار بل
  ججبنى مز

--------  

                                                                                                                                             
 مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونين ويد ) ب(
 مسارج بفوهة مثلثة ذات حلزونين ومزخرفة) جـ(
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ــم   الطراز رقـ
الصور

  ة

رقــم 
  السجل

  التأريخ  لمادة واللونا  ٨٠األبعاد

: ض
  سم٧.١

٤٥٢  ١٨
٤  

/   ٩:ع
  ٢.٣:ل

: ض
  سم٧.٨

-------  -------  

مسـارج   -: نىالطراز الثـا 
ــى    ــة عل ــات دائري بفوه

  جانبيها حلزونين

٤٥٥  ١٩
٠  

  ٧.٥:ع
 /
  ٢.٦:ل

: ض
  سم٤

ــار ــون فخ  بل
ــى ــا بن  عليه

ــة ــن  طبق م
  الجص

-------  

ــراز ال ــثالطـ :  ثالـ
ــفدعة   ــارج الض " مس

Frog style"  
  

  ٦.٩:ع  ٢٥٢١  ٢٠  أ
  ٣:ل/ 

: ض
  سم٥.٩

بلـون   فخـار 
  أحمر فاتح

ــث   ــرن الثال الق
  والرابع الميالدى

  ٧.٥:ع  ٤٥٢٣  ٢١  ب  
  ٣:ل/ 

: ض
  سم٥.٩

-------
-  

بدايــة القــرن  
  الرابع الميالدى

ــراز ال ــعالطــ        -:رابــ
  مسارج ذات فوهة قصيرة

  

٤٥١  ٢٢
٦  

  ٧.٥:ع
  ٣:ل/ 

: ض
  سم٥.٩

ــار ــون  فخ بل
ــر ، ذات  أحم
طالء مـزجج  
بــــاألحمر 

  واألسود

لنصـــف األول ا
من القرن الثـانى  
وحتـى النصـف   
األول مـن القـر   

  ن الثالث
  ٤٥٤  ٢٣

٣  
١٠.٥:ع
 /
  ٣.٢:ل

: ض
  سم٨.٢

النصـــف األول   أصفر فخار
من القرن الرابع 

  الميالدى
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ــم   الطراز رقـ
الصور

  ة

رقــم 
  السجل

  التأريخ  لمادة واللونا  ٨٠األبعاد

  ٤٥٣  ٢٤
٠  

/ ٧.٧:ع
  ٢.٧:ل

: ض
  سم٦.٢

القــــرن األول   بنى فخار
  الميالدى

  ٤٥٣  ٢٥
٤  

/ ٧.٦:ع
  ٢.٧:ل

: ض
  سم٦.٧

ــر  فخــار أحم
ن عليه طبقة م

  الجص

------  

  ٤٥٥  ٢٦
١  

/ ٧.٢:ع
  ٢.٧:ل

: ض
  سم٦.٥

ــار ــى  فخ بن
عليه طبقة من 

  الجص

--------  

مسـارج  :  الخـامس الطراز 
ذات قناة عريضة تربط بـين  

  الفوهه والقرص
  

٤٥٣  ٢٧
٥  

/ ٨:ع
  ٢.٦:ل

: ض
  سم٥.٥

ــار ــى فخ  بن
 من طبقة عليه

ــالء  الطـــ
  األصفر

  

  ٤٥٠  ٢٨
٩  

/ ٧.٢:ع
  ٢.٧:ل

: ض
  سم٦.٥

أبــيض  فخــار
  كريمى

  

مسـارج  :  السـادس الطراز 
 تحمل زخرفة صليب

  

٤٥٣  ٢٩
٦  

/ ٩.٥:ع
  ٢.٨:ل

: ض
  سم٦

أصــفر  فخــار
  فاتح

النصــف الثــانى 
مـــن القـــرن 

  الرابع الميالدى

  ٤٤٩  ٣٠
٩  

/ ٩.٥:ع
  ٢.٥:ل

: ض
  سم٥.٥

ــار ــى فخ  بن
 من طبقة عليه

ــالء  الطـــ
  األصفر

--------  
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  )٤شكل )                     (٣شكل (  )            ٢شكل )               (١شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  )٨شكل (           )        ٧شكل (   )             ٦شكل (      )        ٥شكل (
  

                                   
                  

  
  
  
  
  )١٢شكل (                 ) ١١شكل(        )     ١٠شكل (    )          ٩شكل (
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٦شكل (      )         ١٥شكل (        )        ١٤شكل (  )           ١٣شكل (
  
  



 ١٥العربيدراسات في آثار الوطن 

- ٢٤٥  - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  )٢٠شكل (  )           ١٩شكل (          )        ١٨شكل (       )      ١٧شكل (
  
  
  

     
  
  
  )٢٤شكل (          )     ٢٣شكل (            )   ٢٢شكل (    )         ٢١شكل (
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢٨شكل (    )          ٢٧شكل ()               ٢٦شكل )             (٢٥شكل(
  

                          PHOETASP  I            STROBI         
    

  
  

                                        ψ  
  

                                            
  

  )٣١شكل (                                    )٣٠شكل (            )     ٢٩شكل (
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  )       ب -١صورة رقم (            )   أ  -١صورة رقم (              )١صورة رقم (  
  

 
 
 
  
 

 
 

 

  )      ب -٢صورة رقم (                ) أ -٢صورة رقم (           )   ٢صورة رقم  ( 
  

  

  
  
 
 
  

 

  )      ب -٣صورة رقم (                )  أ -٣صورة رقم (        )    ٣صورة رقم (  
  
  

  
 
 
  
 
 
 

        )ب -٤صورة رقم (             )  أ -٤صورة رقم (              )  ٤صورة رقم (  
 
 
 
 
 



 ١٥العربيدراسات في آثار الوطن 

- ٢٤٧  - 
 

 
 
 
 
 
 
 

  )                 أ -٥صورة رقم )                 (٥صورة رقم (                  

 
 
 
 

 
 

                                              
  )         أ -٦صورة رقم (          )          ٦صورة رقم (                

          
 
 
 
 
 

 
 

                )        أ -٧صورة رقم (        )            ٧صورة رقم (                  

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 )٩صورة رقم (                      )   ٨صورة رقم (                   
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)أ -١٠صور رقم (                            )         ١٠صورة رقم (   
  

 
 
 
  
 
 

 )أ -١١صور رقم )                       ( ١١صورة رقم (                
 

 
 
 
 
  

 
 
 

)١٢صورة رقم (   )أ -١٢صور رقم (                                                       
 
 

 
 
 
  
 
 

  )أ -١٣صور رقم )                     ( ١٣صورة رقم (                  
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)      ١٤صورة رقم (  )أ -١٤صور رقم (                                     
 
 
 
 

 
 
 
 

)       ١٥صورة رقم (  )١٦صورة رقم (                             
  

 
 
 
 
 
 
 

)            ١٧صورة رقم(   )ب -١٧صورة )              (أ -١٧صورة (                    
 
  
 
 
 
 
 
          

) ١٨صورة رقم(  )أ -١٨صورة (                     )ب -١٨صورة (                  
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) ١٩صورة رقم(                 )أ -١٩صورة (                     )ب -١٩صورة (                    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 )أ -٢٠صورة (                                       )     ٢٠صورة رقم(           
  

 
 
 
 
 
 

)    ٢١صورة رقم(      ب -٢١صورة )       (أ -٢١صورة (   )                 
 
 
 
 
 
 

)أ -٢٢صورة )                 ( ٢٢صورة رقم(   
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)أ - ٢٣صورة (     )        ٢٣صورة رقم(   
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