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 المررفون بلى الرسالةشأ..  ش بال ممم  المجٌزي )مررفت رئٌسٌا(

  . سٌلفً مارران )مررفا مراركا(                            

  . الرٌماء بد  الرمٌ/ بد الرممن مسٌن )مررفا مراركا(                          

 بعوان الرسالةش األمفوره فً مصر الق ٌمة معذ المصر المتأخر و متى عهاٌة القرن الرادع المٌال ي

 ملخص الرسالةش

والروماني  قدم الباحث خالل ىذه الدراسة تصنيفا لألمفورات المحمية خالل العصرين البطممي
وحاول الباحث إضافة عدد من الطرز  DIXNEUFمعتمدا عمى التصنيف السابق الخاص ب 

 الجديدة اعتمادا عمى ما قد تم الكشف من نتائج الحفائر التي لم تكن متاحة لمدارسين السابقين. 

ات قدم الباحث أيضا عدد من الجداول المرتبة ترتيبا زمنيا والتي ترصد وتحمل تطور األمفور 
المصرية منذ العصر المتأخر وحتى القرن الرابع الميالدي تشتمل ىذه الجداول عمى الطراز 
ونوعية الطين وتوصيف الشكل الخارجي والتأريخ وفقا لنتائج الحفائر وجميع الحاالت التي ورد 
بيا العثور عمى ىذا النموذج معتمدا عمى نتائج الحفائر الحديثة منيا خاصة وأخيرا األشكال 

في محاولة توزيع أماكن انتشار   GISكما قام الباحث باستخدام ال المختمفة ليذا الطراز.
األمفورات المختمفة و أماكن إنتاجيا. حاول الباحث تقديم خمفية تاريخية عن الفترة اليونانية 
الرومانية واالقتصاد والتجارية وحضارة مصر في العصرين اليوناني والروماني في كل من مصر 

نطقة البحر المتوسط. وتعتبر ىذه قاعدة ضرورية لفيم الثقافة المادية التي تكون فييا وم
األمفورات ت، سواء كانت محمية أو مستوردة وبناءا عمى توجييات د. مارشان حاول الباحث 

 دائما الربط ما بين األمفورات كإناء فخاري بين ما يمثمو دالالت اقتصادية وتجارية.

ية "تعريف األمفوره واالختالف بين متخصصي الفخار حول الشروط الواجب عرض الباحث إشكال
توافرىا في اإلناء الذي يطمق عميو أمفورة خاصة أن ىذا التعريف قد يكون غير واضح لدى 
الكثيرين تطرق الباحث لمحاولة حل إشكالية األواني السابقة عمى الشكل اليوناني المميز لألمفوره 

 ية والفينيقية والقبرصية.وىي النماذج الكنعان

بينما انصب موضوع الدراسة األساسي عمى تطور األمفورات خالل الفترة من القرن السادس ق.م 
 وحتى القرن الرابع الميالدي واالنتقال ما بين األمفورات البطممية إلى األمفورات الرومانية
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دومينيكاني مشترك برئاسة د. زاىي حواس و د. -قام الباحث باالشتراك مع فريق عمل مصري
كاثمين مارتينيز بعمل دراسة تطبيقية عمى موقع تابوزيريس ماجنا ودراسة ناتج الحفائر من 
أمفورات مصرية وذلك لما يمثمو ىذا الموقع من أىمية تاريخية خاصة في مجال التجارة سواء 

 و الخارجية الداخمية أ
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