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دراسة ألمفورتین كبیرتین للتخزین مكتشفتین فى حفائر 
 الجزء الغربى من تل أبو مندور األثرى فى رشید

  السید  مھا
  ى ى رشید ف رى ف دور األث و من ل أب قامت ھیئة اآلثار بحفائر فى الجزء الغربى من ت

ف / تاذ بقیادة األس ١٩٩٧إلى  ١٩٩٣مواسم حفائر من  د اللطی ز عب د العزی محمد عب
 .مدیر آثار رشید

ى  رتین مخصصتین للتخزین، األول فى ھذا البحث تقوم الباحثة بدراسة أمفورتین كبی
ائر  ى سجل الحف ى طراز  ٤٧٣رقمھا ف  Late Roman Amphora 7: وھى تنتمى إل

 .وھو طراز غیر مصرى، ومخصص لتخزین النبیذ أو الزیت
  

ا  ة رقمھ راز ٤٧٧الثانی ى ط ى إل ى تنتم ائر ، وھ جل الحف ى س  Late Roman 3ف
Amphora  ، 

  .وھو طراز مصرى، ومخصص لتخزین النبیذ
ف  د اللطی ز عب د العزی د عب وفى نھایة ھذا التقدیم أتوجھ بالشكر الجزیل لألستاذ محم
اتین  ة ھ ى لدراس ة مع ھیالتھ الكریم ادق وتس ھ الص ى تعاون ید عل ار رش دیر آث م

  . محفوظتین فى مخزن ھیئة اآلثار فى رشیداألمفورتین ال
 الدراسة الوصفیة

 ً   ٣٧٤: ) فى سجل الحفائر(رقم االناء : أوال
  

  أمفورا كبیرة للتخزین:   النوع
دة :   الحالة ى قاع دایتھا، یوجد كسر ف ى ب ن جزء بسیط ف ر موجودة إال م ة غی الرقب

  .اإلناء
  من طینة جیدة ذات لون بنى مائل لألحمر:  المادة

  :     الحرق والصنعة
  .الحرق متجانس، سطح اإلناء خشن

  :    األبعاد
: قصى إتساع لمحیط جسم اإلناء سم ، أ ١: سم،  سمك الرقبة  ٥٨: االرتفاع 

           .سم٥١
  : الوصف

                                                
 كلیة اآلداب ـ جامعة طنطاـ  قسم اآلثار الیونانیة الرومانیة مدرس ب مھا محمد السید أحمد ـ. د.  
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اإلناء لـھ جسم أسطوانى یبدأ بجزء بارز بعد األكتاف المحدبة ثم یطول جسم اإلناء 
ً من أعلى إلى أسفل تجاه القاعدة المدببة الضیقة ثم یوجد جزء  ویضیق تدریجیا

  ممتلئ قبل القاعدة المدببة الضیقة؛  
یوجد جزء بسیط باقى من الرقبة وحسب اتساع حلقة الرقبة یبدو أنھا كانت ضیقة 
ً بالمقارنة بجسم اإلناء؛ المقابض ال یوجد لھا أثر على أكتاف اإلناء وبالتالى  نسبیا

بة اإلناء المكسورة؛ القاعدة مكسور جزء منھا ولكن فإن طرفیھا كانت تمتد على رق
  .تبدو مدببة ضیقة

یوجد بقایا طالء یغطى سطح اإلناء من الخارج والداخل باللون األصفر؛ یغطى 
سطح اإلناء زخرفة عبارة عن أضالع بارزة متباعدة على األكتاف والجزء العلوى 

د ولكن بروزھا ھذه المرة من جسم اإلناء ثم جزء أملس ثم زخرفة األضالع من جدی
أقل من األولى ثم جزء أملس من جدید ثم زخرفة األضالع مثل السابقة على قاعدة 

  .اإلناء
  : مقارنات

ً مع نموذج آخر من قلیة   )١ ، والنموذج تم تكوینھ من Kelliaیتشابھ ھذا اإلناء كثیرا
  )١(.م ٤٧٥ – ٣٩٠ویؤرخ إیجلوف ھذا النموذج من . بقایا نموذجین من ھذا الطراز

ً مع نموذج آخر من أجورا أثینة، إال أن الجزء العلوى من  )٢ ویتشابھ ھذا النموذج أیضا
ً من نموذج رشید ویؤرخ تشلیانو ھذا النموذج بنھایة  .جسم اإلناء یبدو أكثر إمتالءا

  .)٢(القرن السادس المیالدى
 لدراسة الوصفیةا

  الدراسة التحلیلیة
ن شرق البحر ،  L.R.A.3من طراز  من رشید ھو ٤٧٣اإلناء رقم  ذا الشكل م وأصل ھ
غرى(المتوسط  یا الص ر . )٣()آس د عث اردبس، وق ن س القرب م ایز أن مصدره ب د ھ ویعتق

  .)٤(البحر المتوسط على أمثلة لھذا الطراز فى غرب
وتأریخ ھذا الطراز من النصف الثانى من القرن الرابع إلى نھایة القرن السادس 

 .)٥(المیالدى

                                                
  )١(، وھى ذات لون بنى مائل لألحمرمیكابالـاالناء مصنوع من طینة ملیئة  )١(

1) Egloff M, Kellia . La Poterie copte . Quatre siècles d’artisanat et 
d’echanges en Basse-Egypte, Recherches suisses d’archéologie copte, III, 
Georg, Genève, 1977, p. 116, no. 181. 

2) Scialliano M et Sibella P, les Amphores, comment les identifier, 
Alèxandrie, sans date, P. 102, Agora Athènes M 373. 

(3)  Ibid.  
(4) Reynolds . P, Trade in the Western Mediterranean , AD 400 – 700 : the 

ceramic evidence, BAR international series 604, 1995, p. 71. 
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من أى نوع، أما النوع ) مرھم(كان یحمل دھان  L.R.A. 3ا الطراز من األمفورات وھذ
الصغیر من ھذا الطراز كان ذو سعر مرتفع وكان یحمل بالشك مواد غذائیة من أى 

 .)٦(نوع ربما كان نبیذ
 .)٧(ویقول إیجلوف بأن ھذا الطراز من األمفورات كان مخصص للنبیذ أو للزیت

وعین  ھ ویمیز روبنصن ن ن أجورا أثین ذا الطراز م ن ھ وع األول : م  .Robinson Mالن
307    

رن  Arlesویتمیز بـأن لـھ رقبة قصیرة، وساد ھذا النوع فى آرل  ة الق ى بدای ى فرنسا ف  ف
انى  وع الث یالدى، والن ،  Robinson M. 373الخامس الم ً ر طوال ة اكث ـھ رقب أن ل ز ب ویتمی

ى مرس ر ف ى عث ة الت ة األمثل رن الخامس وكان أغلبی ى منتصف الق وع ف ذا الن ن ھ یلیھ م
یالدى ذا . )٨(الم ن ھ ة م ون الطین   ول

 .)١()٩(الطراز بنى أو بنى مائل لألحمر، وھى ملیئة بالمیكا ، وھى ذات نوع جید 
مصنوعة من طینة ذات لون بنى مائل لألحمر  ٤٧٣وأمفورا رشید التى تحمل رقم 

  .لون األصفرویغطى سطحھا من الداخل والخارج طالء بال
ون  ث ل ن حی ذه المواصفات م ل ھ ى تحم ة الت اذج الفخاری ن النم د م ى العدی ر عل د عث وق

ذه )٢( )١٠(الطین ولون الطالء فى حفائر كوم الدكة باالسكندریة ى أرجح أن ھ ا یجعلن ؛ مم

                                                                                                                            
د ) ٥( (5) ى معب ذا الطراز ف ور ھ ة ظھ تظم   Magna Materبدای ذا الطراز من ان ھ ھ، وك ى روم ف

ى  وره ف د إستمر ظھ االستیراد خالل القرن الخامس المیالدى ثم تراجع بعد ھذا التاریخ، وق
  )١(.نھایة القرن السادس المیالدى قرطاجة حتى

1) Reynolds, Trade in the Western Mediterranean , p. 71 
  

(6) Ibid, Loc. cit.  
(7) Egloff, Kellia, p. 116 
(8)  Bonifay. M et Villediew. F, Importations d’amphores orientales en Gaule 

(V-VII siècle), B.C.H, suppl XVIII, 1989, p. 27. 
  
(9) Ibid, Loc. Cit.   

ل ) ١٠( (2) ى مائ ھناك عدة نماذج من كوم الدكة باالسكندریة منھا أطباق مصنوعة من طینة لونھا بن
دج  الألحمر وذات طالء أصفر قاتم وعلیھ ؤرخ رویق اللونین األحمر واألسود؛ وی ة ب زخرف

رن السابع  رن السادس والنصف األول من الق ة الق یالدىمجموعة بنھای ة )١(الم ؛ ومجموع
ان ف الث ن النص رى م ادس يأخ رن الس ن الق   م

رن السابع المیالدى)٢(وبدایة القرن السابع المیالدى ؛ )٣(؛ ومجموعة بالنصف األول من الق
ة حمراء  ؛)٤(مؤرخة ورات ذات سمك بسیط، من طین ارة عن أمف اذج أخرى عب وھناك نم

ف اللون األص د ب الء جی ا ط ى، علیھ ى البن ل إل رتمی اللون األحم ومات ب ار لرس ؛ )٤(ر وآث
  . )٥(وأباریق من طینة حمراء علیھا طالء باللون األصفر

1)  Rodziewcz, M, Alexandrie III, Les Habitations Romaines tardives 
d’Alexandrie à la lumiére des fouilles polonaises à Kom El Dikka, 
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د  ى مصر وبالتحدی نعت ف ة المصریة األمفورا من رشید قد ُص ن الطین ى اإلسكندریة م ف
K)د ذكر أن طراز وال. )٣( )١١ ھ ق ن أن بونیفی الرغم م ة ب ن  L.R.A. 3حقیق ان ُیصنع م ك

ً عن الطالء   .طینة ذات لون بنى مائل لألحمر إال إنھ لم یذكر شیئا
 .إذن مواصفات إناء رشید تقترب من نماذج فخاریة من كوم الدكة باإلسكندریة

  : ٤٧٣تأریخ إناء رشید رقم 
  لى نھایة القرن السادس المیالدىیرجع إ ٤٧٣أعتقد أن نموذج رشید رقم. 

ھ والمؤرخ  ن قلی ا ، األول م ا ذكرن وذجین، كم السبب األول ھو تشابھ إناء رشید مع نم
  .م، واآلخر من أجورا أثینة والمؤرخ بنھایة القرن السادس المیالدى٤٧٥ – ٣٩٠بـ

دو متسعة مم ة تب دة الرقب دل والحقیقة أن نموذج رشید رقبتھ مفقودة إال أن قطر قاع ا ی
ة  وذج أجوارا أثین ن نم ً، إذن نموذج رشید یقترب م على أن الرقبة كانت عریضة نسبیا
رن السادس  ة الق ا بنھای ا ذكرن ة والمؤرخ كم أكثر من نموذج قلیة من حیث شكل الرقب

  .المیالدى
انى  ل لألحمر ویغطى : السبب الث ى مائ ون بن ة ذات ل ن طین وذج رشید مصنوع م نم

ون الطالء سطح اإلناء طالء بال ون الطین ل لون األصفر، وھذه المواصفات من حیث ل
ل  ن قب ة باالسكندریة والمؤرخة م وم الدك ائر ك ى حف ا ف ة لھ ن أمثل د م ى العدی ر عل عث
رن السابع  ن الق ردیقدج بتأریخ متأخر ما بین نھایة القرن السادس إلى النصف األول م

 .  )٤( )١٢(المیالدى
ید وذج رش ل نم ر یجع ئ آخ اك ش طح  وھن و أن س ریة وھ ناعة المص ى الص رب إل أق

ة  )١( )١٣(اإلناء، وبالتحدید فى جزئھ العلوى، مضاف علیھ طبقة ر منتظم ة غی ن الطین م
ن طراز  ورات م زة لألمف ى  Egloff 182-183وخشنة، وھذه المالحظة نجدھا ممی والت

                                                                                                                            
Varsovie, 1984 PL. 40 , 2) Ibid, Pl. 42;  3)  Ibid, Pl. 43;  4)  Ibid , Pl. 54, no. 
207 – 208 ; 5)  Ibid, PL. 32, no. 101 – 102, Pl. 33, no. 105-108.   

 
 
 

ً فى مصر  Kالطینة ) ١١(  ، وھى ) وخاصة فى مصر السفلى واالسكندریة(ھى األكثر انتشارا
     )١(طینة وادى النیل

1)  Rodziewcz,  M, Alexandrie I, La céramique Romaine tardive d’Alexandrie, 
Varsovie, 1976, p. 50.   

 12)  Bonifay, Loc. Cit. .  
  

یقول بالیھ وبیكون بأن ھذه الطبقة تبدو كأنھا خطأ فى الصناعة، وھى سابقة لعملیة الحرق، وھى ) ١٣(
بقة مضافة بالید، ، وتبدو ھذه الطEgloff 182-183خاصیة ممیزة فى كل األمفورات من طراز 

بعد إتمام تشكیل اآلنیة، عن طریق كتلة غیر متساویة وخشنة مضافة على الجزء العلوى من جسم 
  )١(اإلناء

1) Ballet, Picon, Kellia, p. 32 
14) Ibid, p.32, 33.  
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ى  دلتا وحت ن ال ى الشرق م د إل ى تمت ة الساحلیة الت ة كان مركز صناعتھا المنطق منطق
     )٢( )١٤(.غزة

م  ورا رق ذه األمف اج ھ ة إنت ى محلی رجیح عل ن الت د م ى مزی إذن ھذه المالحظة تقودنا إل
  .من رشید ٤٧٣

راز  ً ألن ط دا ام ج تنتاج ھ ذا اإلس ة أن ھ م  L.R.A.3والحقیق ل أن ت ن قب ذكر م م ی ل
ى مصر،  ةصناعتھ ف ى مصر قلیل ذا الطراز ف ن ھ ا م ر علیھ ى عث ة الت ا أن األمثل  كم

 ً   .جدا
  

  ٤٧٧: )فى سجل الحفائر(رقم االناء : ثانیاً 
  أمفورا كبیرة للتخزین:     النوع
ابض :     الحالة اء والمق اف اإلن ن أكت الرقبة والفوھة مكسورتان وكذلك جزء م

  .غیر موجودة
  . من طینة جیدة ذات لون أصفر مائل لألحمر، ذات ملمس ناعم :  المادة

  :     الحرق والصنعة
  .انس، سطح اإلناء مستوى ومصقولالحرق متج

  :    األبعاد
  سم ، ٦٣: سم،  محیط جسم اإلناء  ٥٧: االرتفاع 

  .سم ٤: سم  ، قطر القاعدة  ١٣: محیط القاعدة 
  : الوصف

ً من أعلى إلى أسفل تجاه قاعدة  اإلناء لـھ جسم أسطوانى یطول ویقل حجمھ تدریجیا
رتان، األكتاف محدبة وتنتھى بشكل اإلناء الضیقة المدببة، الرقبة والفوھة مكسو

دائرى تجاه جسم اإلناء؛ القاعدة ضیقة مدببة وطویلة، یوجد أثر للمقابض فى 
منتصف أكتاف اإلناء فقط ألن الرقبة مكسورة بالكامل، فى داخل اإلناء من أسفل 

  .آثار لدھان ذو لون أسود المع
ة عبارة عن أضالع ال یوجد على سطح اإلناء أى طالء، یغطى سطح اإلناء زخرف

بارزة تبدأ بعد مقبضى اإلناء وھى متقاربة على األكتاف وبدایة جسم اإلناء ثم 
تتباعد قلیًال فى النصف العلوى من جسم اإلناء ثم یوجد جزء أملس ثم زخرفة 
األضالع من جدید لكن ذات بروز أقل من السابقة ثم جزء صغیر أملس ثم زخرفة 

  .من جدید ثم قاعدة اإلناء بال زخرفة األضالع البارزة مثل األولى
  

  
  
  

  :مقارنات 
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تتشابھ ھذه األمفورا مع عدة أمثلة من داخل مصر، وبعض النماذج تتضمن العدید 
ً من نموذج رشید  من اإلختالفات بینھا وبین مثال رشید، وھناك نماذج تقترب كثیرا

  .مع وجود بعض اإلختالف
ً لنموذج رشید، وسنبدأ بالنماذج المتضمنة والحقیقة أنھ ال یوجد نموذج مطابق تما ما

 ً   .العدید من اإلختالفات بینھا وبین نموذج رشید وننتھى بالنماذج األكثر قربا
  
، إال أنھ )١( )١٥(یتشابھ نموذج رشید بعض الشئ مع نموذج آخر من أرمنت )١

یختلف عن إناء رشید فى أن أكتاف اإلناء غیر مزخرفة، كما أن األكتاف تبدو 
  .ة بشكل مستقیم ، ویؤرخ ھذا النموذج بالقرن الثالث والرابع المیالدىمائل

 
، إال أنھ )٢() ١٦(ویتشابھ نموذج رشید بعض الشئ مع نموذج آخر من بوخیوم )٢

یختلف عن نموذج رشید فى أن الرقبة واألكتاف غیر مزخرفة والجزء السفلى 
إلناء أقصر من منھ یبدو ممتلئ بعض الشئ عن نموذج رشید، كذلك یبدو جسم ا

. نموذج رشید، كما أن أكتاف إناء رشید أكثر إستدارة من نموذج بوخیوم
ً للعملة المكتشفة فى الموقع من   .م ٣٩٥ – ٢٧٥ویؤرخ ھذا اإلناء طبقا

 
ً من وادى الملكات فى مصر العلیا، إال أن مقابض  )٣ یوجد نموذج مشابھ أیضا

ما فى نموذج رشید تبدأ فى نموذج وادى الملكات تبدأ على اكتاف اإلناء بین
 .)٣() ١٧(منتصف أكتاف اإلناء

 .)٤() ١٨(م ٦٥٠إلى  ٥٠٠ویؤرخ لوكویو وبییرو ھذا النموذج بـ 
 
ً مع نموذجین آخرین من اھناسیھ، النموذج األول )٤  )١٩(ویتشابھ ھذا النموذج أیضا

ً من نموذج  )٥( یختلف عن نموذج رشید فى أن الجزء السفلى منھ أكثر سمكا
                                                

  )١(الجزء السفلى من نموذج ارمنت غیر موجود) ١٥( (1)
1)  Kelley. A.L, The Pottery of Ancient Egypt, Dynasty to Roman times , Royal 

Ontario Museum, 1976, PL. 97.3.1.   
16) Ibid, P.L. 98.20, no 1. 
17) Pierrot . C, Evolution de la céramique de Tôd du II an VII siècle ap. J.C, 

C.C.E, Tom 4, I.F.A.O, le Caire, 1996, p. 193, fig 34. 
18) Lecuyot of. G et Pierrot G, A propos des lieux de production de quelques 

ceramiques trouvées à Tôd et dans la valleé, des reines, C.C.E, Tome 3, 
I.F.A.O, le Caire, 1992, p.175 , fig. 1  

19) Petrie. F, Ehnasya 1904 , London , 1905, PL XX XIV, no 137.  
20) Ibid, P.L. XXXIV, no 134. 
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كما أن مقابض اإلناء تبدأ بالقرب من نھایة أكتاف اإلناء فى حین أن  رشید
 ً   .مقابض إناء رشید تبدأ من منتصف أكتاف اإلناء تقریبا

  .ویؤرخ تبرى ھذا النموذج بالقرن السابع المیالدى
نموذج رشید أكثر  یختلف عن نموذج رشید فى أن أكتاف )٦( )٢٠(والنموذج الثانى

ً وأكثر استدارة، اء  عرضا ابض اإلن ا أن مق ً، كم كما أن الجزء العلوى أكثر سمكا
  .تبدأ قرب نھایة أكتاف اإلناء

  .ویؤرخ بترى ھذا النموذج بالقرن السادس المیالدى
ة باإلسكندریة، إال  )٥ ً مع نموذج آخر من كوم الدك ً كثیرا ویتشابھ ھذا النموذج أیضا

وى، ك ھ العل ى جزئ ر ف ئ أكث دو ممتل ر أن جسم نموذج رشید یب ھ أكث ا أن أكتاف م
  . )١( )١( )٢١(إستدارة

انى باإلسكندریة؛  )٦ انى الروم ن المتحف الیون ویتشابھ ھذا النموذج مع نموذجین م
وذج األول ة  )٢() ٢٢(النم ن نھای دأ م ھ تب ى أن مقابض ید ف وذج رش ن نم ف ع یختل

ن  فلى م زء الس تدارة، والج ر إس ید أكث وذج رش اف نم ا أن أكت اء، كم اف اإلن أكت
انىنموذج  انى الروم وذج المتحف الیون ن نم ً م تالءا ل ام دو أق ؤرخ . رشید یب وی

     . أمبرور ھذا النموذج بالقرن الرابع المیالدى
 .ویؤرخ أمبرور ھذا النموذج بالقرن الرابع المیالدى

ً  )٣( )٢٣(والنموذج الثانى یختلف عن نموذج رشید فى أن جسمھ أقل إمتالءا
ً بین وأكتافھ أقل استدارة، كما أن  ً كبیرا ً والنجد فرقا جزؤوه العلوى أقل حجما

 .   الجزء العلوى والسفلى من جسم اإلناء
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)   Ibid, PL XXXIV,  no 134. 
 
(21)  Rodziewcz, Alexandrie III, P.L 57, no. 227, p. 419. 
(22)  Empereur . J.I, les amphores complètes du museé d’Alexandrie, Importations et 

productions locales, B.C. H, suppl 33, 1998, fig. 14, p. 396.  
(23) Scialliano et Sibella, les Amphores, p. 105. 
(24) Reynolds, Trade in the Western Mediterranean, p. 72.  
(25) Scialliano et Sibella, les Amphores, p. 105. 
(26) Bonifay, villediew, Importations d’amphores, p. 31. 
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  الدراسة التحلیلیة
مصر وتأریخھ ما بین القرن الرابع  L.R.A.7یقول تشیلیانو بأن مصدر ھذا الطراز 

خارج وكان ظھور ھذا الطراز من األمفورات . )٤( )٢٤(وبدایة القرن السابع المیالدى
وكان ذلك بصفة خاصة فى مناطق قریبة من البحر المتوسط، وتم التأكد من : مصر قلیال

ذلك عن طریق دراسة طبیعة المادة المستخدمة فى صناعة ھذه األمفورات التى عثر 
  .داكن ملیئة بالمیكا) رمادى(علیھا خارج مصر، وھى ذات لون 

انتشار ھذه األمفورات كلھا تؤكد  إن طبیعة ھذه المادة والمعلومات التى نعرفھا عن
األصل المصرى؛ ویدعم ھذا التأكید إكتشاف العدید من مصانع صناعة ھذه األمفورات 
فى مصر، وبصفة خاصة بالقرب من اإلسكندریة فى بحیرة مریوط وفى مصر 

  . )٥( )٢٥(الوسطى، على طول النیل
د ذ ذ، ویؤك ظ النبی ادة الصبغیة إن ھذه األمفورات كانت بالشك مصنعة لحف ك وجود الم ل

  .)٦( )٢٦(األمفورات داخل ھذه
  :فى مصر  L.R.A.7وعن انتشار طراز 

ادة : تقول بالیھ  ة الشیخ عب ن / فى منطق ورات م ن األمف د م ى العدی ر عل ولیس عث انتینوب
ى :  L.R.A.7طراز  ا ف ة ضیقة، مقبضان موقعھم ھذه األمفورات لھا طول متوسط، رقب

ى األ ة حت ف الرقب اف منتص ة، األكت دة مدبب زرة، القاع كل الج ـھ ش اء ل م اإلن اف، جس كت
  .مستدیرة

  .األمفورات مصنوعة من طینة داكنة اللون وكذلك كسر الفخار
ذه  ة، وھ ادة سوداء المع ة م ى ھیئ ا صمغیة عل د بقای فى قاع ھذه األوانى من الداخل توج

  .  المادة كانت توضع داخل األمفورات المخصصة لحفظ النبیذ
راز واأل ع ط ق م ادة تتف یخ عب ة الش ن منطق ورات م ة  Egloff 173-175,177مف ن قلی م

Kellia ویمكن أن نفترض إنتقال ھذه األوانى من أنتینوبولیس إلى غرب الدلتا  ،.  
ن طمى ) ھرموبولیس ماجنا(وفى األشمونین  ة م ة داكن ة رمادی عثر على أوانى ذات طین
ً لھا نفس المواص[ L.R.A.7النیل من طراز    )١( )٢٧( ].فات المذكورة سابقا

ن طراز  Tanisومن تانیس  ورات المصریة م ذه األمف  Egloff 173-177یقول بافیھ بأن ھ
ذا :  مصنوعة من طینة طمى النیل السمراء الجیدة، وھى كثیفة وملیئة بالمیكا، وقد أنتج ھ

                                                
(27)  Ballet . P, Mahmoud, . F, Vichy. Met Picon. M, Artisanat de la céramique dans 

l’Egypte Romane tardive et byzantine. Prospections d’ateliers de potiers de Minia 
à Assouan, C.C.E, Tome 2, le Caire, 1991, P. 136-137, fig 11, 12. 

(28)  Bavay. L., Bovot . G.L.et Lavigne. O, la Céramique Romaine et Byzantine de 
Tanis, Prospection archéologique sur le Tell San – El – Hagar, C.C. E, Tome 6, 
I.F.A.O, le Caire, 2000, p. 59, Fig. 63.   

(29)  Lecuyot . G, la Céramique du Mastaba d’Akhethetep à Saqqara, Observations 
Préliminaires, C.C.E, Tome 6, I.F.A.O, le Caire, 2000, p. 243-246. C.9, LIII. 3. 
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ادة  یخ عب ى الش ة ف طى وخاص ر الوس ى مص راز ف ولیس(الط م) أنتیوب ى األش ونین ، وف
ا( ولیس ماجن ا ) ھرموب یرونخوس(، وبھنس ین )أوكس ا ب ھ م ع تأریخ راز یرج ذا الط ، وھ

  .القرن الرابع والقرن الثامن المیالدى
ادة  ھ م ائز أن ن الج ع، م ود الالم ل لألس مر مائ دھان أس ار ل د آث ى یوج ذه األوان وداخل ھ

صغیر تم صناعتھ  قاعدة الرقبة تحتوى على ثقب. صمغیة عازلة داخل اإلناء لحفظ النبیذ
ادى  ن تف ذا یمك ر، وبھ ن التخم تج م ذى ین از ال روج الغ ص لخ و مخص رق وھ د الح بع

  ).ھذه الخاصیة التكنیكیة ترتبط بالتقالید ذات األصل الفرعونى. (مخاطر إنفجار األمفورا
ن طراز  رب م ھ یقت ول بأن انیس یق ن ت ال م ً  Egloff 177ویعرض بافیھ مث ا والمؤرخ طبق

  .م٥٥٠و  ٣٩٠ما بین  Kelliaلنموذج  
رة لطراز  درة الكبی ى    L.R.A.7ویجدر االشارة ھنا إلى الن انیسف ذى  ت بشكل عام ، وال

  .یتناقض مع وفرة ھذا الطراز فى المناطق البیزنطیة فى مصر
انیس  ى ت ً للطرز المكتشفة بشكل عام ف ا (ویضع بافیھ تأریخا ن بینھ ین ) L.R.A.7وم ا ب م

 .)٢()٢٨(سادس المیالدىالقرن الخامس ونھایة ال
ائر،  ى الحف ھ ف ً فى الفخار الذى عثر علی ویقول لوكویو بأن ھذا الطراز ھو األكثر إنتشارا
وعثر على العدید من قواعد األمفورات مصنوعة من طینة طمى النیل، وعثر كذلك على 
ون  اد تك ا تك ر علیھ ى عث ة الت الحزوز، وبعض األمثل ة ب ذا الطراز مزخرف ن ھ أجسام م

ن  )١(ملةكا وى م ون وتحت ة الل ة بنی ن طین و مصنوعة م ا لوكوی ى یعرفھ ة الت د األمثل وأح
  . )٣( ()٢٩(الداخل على الدھان الصمغى

ذا الطراز  Kelliaأما عن فخار قلیة  أن ھ ھ ب  Egloff: من ھذا الطراز، یقول بیكون وبالی
ن 173-177 ى م رون األول ى الق انى حت ر الروم ى العص ر ف ى مص ً ف دا ر ج تح  منتش الف

ن (العربى، وربما كان مصدر ھذا الطراز أسوان  منتشر فى طبقات الحفائر التى ترجع م
  ).القرن الخامس إلى القرن الثامن المیالدى

دة  ٨٠إلى  ٧٠وھذه األمثلة التى عثر علیھا ذات طول قصیر من  ا قاع اع ، لھ سم لإلرتف
ً وضیقة، الحز یال ً، الرقبة مرتفعة قل دة نحیلة مدببة تقریبا اف متباع ى األكت ة عل وز متقارب

  .لون الطین رمادى على السطح وكسر الفخار كذلك. على جسم اإلناء
رت  ورات إنتش ذه األمف ة(وھ ائر الحدیث ً للحف ا مونین ـ ) طبق طى ـ األش ر الوس ى مص ف

ة  ة الداكن ورات الرمادی وعى األمف ى ن افة إل ا، باإلض ولیس ماجن  Late Romanھرموب
Hermopolitan. A et Bوھذه نسبة إلى مصانع الفخار فى ھرمربولیس ،.  

  .وھذه األمفورات إنتشرت قلیال خارج مصر وخاصة فى قرطاجة
  .أمثلة كلھا من طمى النیل باستثناء واحدة ٩على  Kelliaوقد عثر فى قلیة 

تج  ذا الطراز، وأن ى أنتجت ھ والدراسات الحدیثة أثبتت أھمیة مصانع مصر الوسطى الت
ا(راز على الضفة الیسرى للنیل وفى األشمونین كذلك ھذا الط وبھنسا ) ھرموبولیس ماجن

ادة ) أو كسیرونخوس( ى الشیخ عب ولیس(، وعلى الضفة الیمنى ف ل ) أنتبنوب ة الجب ، وتون
  .وزاویة الموتى
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ریة  ة المص ن الطین نعة م ورات مص ذه األمف ة  Kوھ ن طین نوعة م دة مص تثناء واح باس
  .      )١( ()٣٠(سكندریة أو مریوط أو أبومینااإل: تنتمى إلى مصانع الدلتا

المصرى األصل والمنتشر فى   L.R.A.7من رشید ھى من طراز  ٤٧٧األمفورا رقم 
  . مناطق عدیدة فى مصر كما ذكرنا

والحقیقة أن كل ھذه النماذج مصنوعة من طینة طمى النیل الرمادیة الداكنة وھى الطینة 
وھذه األمفورا تنتمى إلى مصانع . قلیة كما ذكرناماعدا نموذج واحد من  Kالمصریة 

اإلسكندریة أو مریوط أو أبو مینا، وھى ذات لون بیج إلى أصفر ووردى إلى : الدلتا 
ً لھذه األوانى التى تنتمى إلى مصانع  أحمر فى كسر الفخار؛ ویضع بالیھ وبیكون تأریخا

 .)٢(( )٣١(الدلتا إلى النصف األول من القرن السابع المیالدى
ً من ھذه الطینة وھى ذات لون أصفر كما ذكرنا ٤٧٧ونموذج رشید رقم    .مصنوع أیضا

ة  وم الدك ائر ك والحقیقة أنھ عثر على العدید من النماذج المصنوعة من ھذه الطینة فى حف
   .)٣()١( )٣(.()٣٢(باإلسكندریة، ونسبھا ردیفدج إلى منطقة أبو مینا

: ى منطقة أبو مینا أو فى أحد مصانع الدلتا والحقیقة أن نموذج رشید المصنوع ف
اإلسكندریة أو مریوط أو أبو مینا ذو أھمیة كبیرة، إذ أنھ یؤكد باإلضافة إلى نموذج قلیة 

َ من الطینة ذات اللون الفاتح الممیز لمصانع  L.R.A.7الوحید، أن طراز  قد صنع أیضا
ى النیل الرمادیة الداكنة الدلتا الثالث كما ذكرنا ولم تقتصر صناعتھ على طینة طم

  .  كماھو ثابت عند دراسة ھذا الطراز المصرى األصل عند العدید من الباحثین
  :  ٤٧٧تأریخ إناء رشید رقم 

م  ید رق وذج رش د أن نم ابع  ٤٧٧أعتق رن الس ن الق ف األول م ة أو النص ى بدای ع إل یرج
  .المیالدى

ق أریخ یتف ذا الت ع السبب األول أننى أرى ھ اء ھ م ى انتم ورا إل  B Late Romanذه األمف
Hermopolitan    
ة القصیرة، الحزوز  ً لوجود مواصفات ھذه المجموعة فى إناء رشید من حیث الرقب نظرا

                                                
(30) Ballet, Picon, Kellia, p.36-39, fig. 7 (a). 
(31) Ibid, p.34. 
 
 

ل لألحمر) ٣٢( (1) ون أصفر مائ ا ، وھى ذات ل و مین ة أب اج منطق اریق من إنت اریق )١(ھناك عدة أب ، وأب
 .)٢(أخرى صغیرة یؤرخھا رویقدج ببدایة القرن السابع المیالدى

1) Rodziewcz, Alexandrie III, Pl. 31, no 91-93;  PL32, no 94-99, 100 ; 2) Ibid, no 199 
– 204.     
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ابع  امس والس رن الخ ین الق ا ب ة م ة مؤرخ ذه المجموع ة، وھ دة الطویل ادة والقاع الح
 .)١( ()٣٣(المیالدى

د یتفق ا أعتق انى ھو أن نموذج رشید كم اذج  السبب الث ع نم ،  Egloff 173, 174, 177م
ل  دة تماث ى القاع والمؤرخ  Egloff 174فنجد أن شكل جسم االناء والحزوز الموجودة عل

یالدى ابع الم القرن الس   .)٣()٢( ()٣٤(ب
ل  اف یماث كل األكت ذلك ش اف وك ف األكت ى منتص اء ف دى اإلن ع أی  Egloff 177وموق

ن  ة م ى  ٣٩٠والمؤرخ ن ، وال)٤( ()٣٥(٣(١٥٥٠إل وى م ى الجزء العل ودة ف حزوز الموج
ن  Egloff 173جسم اإلناء وھى متباعدة حتى نھایة األكتاف مثل  ى   ٦٣٠والمؤرخة م إل

  )٤.)٥(( ()٣٦(م٧٠٠
ـ  ً ل ا راز   Egloffإذن طبق ة لط ة الثالث ذه األمثل أریخ ھ رن  L.R.A.7فت ین الق ا ب ع م یق

  . الخامس والسابع المیالدى
اذج ھو أن ا: السبب الثالث  ن النم د م ع العدی اء رشید تتشابھ م ا إن ة المصنوعة منھ لطین

ً لرودیقدج ببدایة القرن السابع المیالدى كما ذكرنا   .من أبومینا والمؤرخة طبقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ً لرینولدرز إلى قسمین ) ٣٣( (1) المؤرخ ما بین القرن :  Type Bالقسم األول : ھذا الطراز مقسم طبقا

المؤرخ ما بین نھایة ، و Egloff 172والموازى لـ  Type Aالخامس والسابع المیالدى، والثانى 
  )١(القرن الرابع إلى منتصف القرن السادس المیالدى

   1) Reynolds, Trade in the Western Mediterranean , p. 72 , Fig. 87, L.R.A.7, A, B. 
(34)  Egloff . M, Kellia. La Poterie Copte. Quatre siècles d’artisanat et d’échanges en 

Basse Egypte, Recherches Suisses d’archéologie copte, III, Georg, Genève, 1977, 
p. 115.  

(35)  Ibid, p. 115 
(36)  Ibid, p. 114 
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  اتمةخ
رة الخاصة  ورات الكبی ن األمف ین م ل إثنت تناولت الباحثة فى ھذا البحث بالدراسة والتحلی

  .بالتخزین
م  ل رق ى تحم ورا األول ا   ٤٧٣األمف ائر، وارتفاعھ جل الحف ى س م  ٥٨ف ا جس م، ولھ س

  .أسطوانى الشكل فى نھایتھ قاعدة مدببة ضیقة
ن  ا طالء م ل لألحمر وعلیھ ى مائ ا بن ورا لونھ ذه األمف ى صناعة ھ ة المستخدمة ف الطین

 . الخارج والداخل باللون األصفر، ویغطى سطح االناء زخرفة عبارة عن أضالع بارزة
م  وال توجد مقارنات ورا رق ذه األمف ن داخل مصر؛ وھ ورا م ھى  ٤٧٣كثیرة لھذه األمف

ن شرق البحر المتوسط   L.R.A. 3من طراز  ذا الطراز م یا الصغرى(وأصل ھ ، ) آس
م  یالدى، والحج وتأریخھ من النصف الثانى من القرن الرابع إلى نھایة القرن السادس الم

ان  من أى  الكبیر من ھذا الطراز كان مخصص لحمل دھان م الصغیر فك نوع، أما الحج
  .مخصص للنبیذ أو الزیت

ً  ٤٧٣ونموذج رشید رقم  تنادا ك اس ى الصناعة أى مصري الصناعة، وذل أعتقد أنھ محل
ة المصریة  ة وھى الطین ذه األنی ھ ھ ة المصنوعة من ى جانب شكل  Kإلى نوع الطین ، إل
ا أم د لھ ذه مواصفات نج ائر ولون الطالء الذى یغطى سطح اإلناء، وھ ن حف دة م ة عدی ثل

م  كوم الدكة باإلسكندریة، كما أن وجود طبقة الطینة المضافة على الجزء العلوى من جس
ى  Egloff 182اإلناء وھى خاصیة ممیزة لطراز آخر من األمفورات وھو  ان یصنع ف وك

  .الخط الساحلى الذى یمتد على الشرق من الدلتا حتى منطقة غزة
ً أل د  L.R.A.3ن طراز وھذا االستنتاج ھام جدا ى أح م صناعتھ ف ھ ت ل أن ن قب ذكر م م  ی ل

ى مصر  ذا الطراز ف ن ھ ا م ر علیھ ى عث المصانع الفخاریة فى مصر، كما أن األمثلة الت
 ً   .قلیلة جدا

ك  یالدى وذل ادس الم رن الس ة الق ى نھای ع إل ا ترج د أنھ ورا، فأعتق ذه األمف أریخ ھ ا ت أم
ابھة، اذج مش ع نم ا م ى مقارنتھ ً إل تنادا ن  اس ناعتھا م ع مواصفات ص ا م ذلك مقارنتھ وك

ة  وم الدك ن ك دة م ابھة عدی اذج مش د نم الء إذ نج ون الط كل ول ة وش ون الطین ث ل حی
  .باالسكندریة

ا  ٤٧٧األمفورا األخرى التى تحمل رقم  غ ارتفاعھ ائر، یبل ا  ٥٧فى سجل الحف سم ، ولھ
  .جسم أسطوانى وقاعدة ضیقة مدببة طویلة

ن ط ى سطحھا أى األمفورا مصنوعة م ل لألحمر، والیوجد عل ون أصفر مائ ة ذات ل ین
  .طالء

  .یغطى سطح اإلناء زخرفة عبارة عن أضالع بارزة
ة  اك أمثل ا، وھن ن داخل مصر وخارجھ اذج م دة نم ویتشابھ ھذا النموذج من رشید مع ع

ً من نموذج رشید ولكن الیوجد أى نموذج مطابق تماما كنموذج رشید   .تقترب كثیرا
ذه األ م وھ ورا رق راز  ٤٧٧مف ن ط ى م ر ،  L.R.A.7ھ راز مص ذا الط در ھ ، ومص

  .وتأریخھ ما بین القرن الرابع وبدایة القرن السابع المیالدي
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ذه  ٤٧٧ونموذج رشید رقم  ل لألحمر، وھ ون أصفر مائ ة مصریة ذات ل ن طین نع م ُص
  .الطینة تنتمى إلى مصانع الدلتا وبخاصة فى أبو مینا، مریوط ، واإلسكندریة

ة  ى قلی د ف وذج الوحی ع النم د ، م ھ یؤك رة إذ أن ة كبی ید ذو أھمی وذج رش ة أن نم والحقیق
Kellia  والمصنوع من نفس ھذه الطینة، أن طرازL.R.A.7  دلتا ى مصانع ال نع ف ، قد ُص

ا و مین ى أب ح ف ى األرج   .وعل
د د العدی و ثابت عن ن  ولم تقتصر صناعتھ على طینة طمى النیل الرمادیة الداكنة كما ھ م

  .الكتاب عند حدیثھم عن ھذا الطراز فى مصر
رن  ن الق ف األول م ة أو النص ى بدای ع إل ا ترج د أنھ ورا فأعتق ذه األمف أریخ ھ ن ت ا ع أم

  .السابع المیالدى
ق مع طراز  اذج B late Roman Hermopolitan: والحقیقة أن نموذج رشید یتف ع نم   وم

Egloff 173, 174, 177    ا ا م ع تأریخھ ى یق یالدى والت رن الخامس والسابع الم ین الق ب
ذه  س ھ ن نف وبالنسبة للنماذج الفخاریة المختلفة من كوم الدكة باالسكندریة والمصنوعة م
وذج  د أن نم ذلك أعتق ً من وجھة نظرى، ول الطینة جعلت تأریخ أمفورا رشید أكثر تحدیدا

  .الدىیرجع إلى بدایة أو النصف األول من القرن السابع المی ٤٧٧رشید رقم 
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