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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ت تنقل ي كانمفورا عن طريق حفريات حطام السفن التالتعرف على الكثير من تاريخ األ يتلخص البحث في أهميه

يد قتصاد العداعليها  امكبيرة تاريخيا ، فقد قالقتصاديه إلتجارية واالألمفورا اأهميه معرفه  البضائع في البحر ، و

ى العصر مسيح المفورا في نقل البضائع تاريخيا من قبل ميالد الاستعمال األ وامتد، من البلدان مثل اليونان 

 السائلة تنتجالما منهاكانت الوسيلة األهم في نقل البضائع بين الشعوب  مفورااالسالمي والقرون الوسطى ، واأل

 أنواعها ،بلحة االسماك المممثل النبيذ والزيوت والمنتجات الصلبة مثل الحبوب والفاكهه المجففة والمكسرات و

ك لغلق وكذلكام احإقل فيها من ناحية الحجم والشكل والمنتجات التى تنمفورا تصميمات معينه تتناسب مع وكان لأل

تاج ن االنأماك امكانية رص االمفورا في السفن بأعداد ضخمه ، وكانت االمفورا تصنع في مصانع بالقرب من 

انت ه ، وكالتصدير البحرية ، وكانت تشكل من طينات المكان الذي تصنع فيكالمزارع أو بالقرب من موانيء 

لفخار فقط من ااألمفورا تصنع  وثم يتم لصق اليدين ، ، أو بالضغط في قالب من الجبس  بعجلة الخزافتشكل 

لسد  لصنوبركانت تدهن من الداخل بلحاء شجر افمفورا التي كانت تنقل السوائل بدون أي طالءات ما عدا األ

و امطلية بطالء زجاجي رصاصي أو قلوي  أو جرارخزفية المسام ، وفي العصر المملوكي وجدت امفورات

عتها على تاريخ صناأيضا مفورا تم التعرف ، ومن دراسة األت لون أخضر أو اخضر مزرقامعا ذ االثنين

ة تجاريالقات الشعوب الوتطور تصميماتها على مر الزمن لخدمة نقل البضائع بين البالد والتعرف على ع

تاسع عشر لقرن الا، وظل استخدام االمفورا كحاوية خزفية لنقل البضائع تاريخيا قبل الميالد حتى واالقتصادية  

ياس االك الميالدي ، ولكن بعد الثورة الصناعية أصبح هناك ثورة مصاحبة في حاويات التخزين ، فاستخدمت

ويات والحا شرق آسيا في نقل البضائع الجافة ، واستخدمت الخزاناتالمصنوعة من االلياف الليفية في جنوب 

ناديق مالقة، وصة العالمعدنية والصناديق الخشبية الرقائقية التي تناسب النقل عبر السكك الحديدية والسفن البحري

عية عبئة الفرلتة االكرتون والبالستيك المتنوع والعلب والصناديق الورقية و األكياس والزجاجات التي سهلت عملي

المة م وكع، وأصبح تزيين العبوات بتصميمات خاصة بالمنتج بمثابة اعالن عن المنتج لجذب انتباه المستخد

ستخدامها تصر اتجارية للمنتج ، وفي القرن العشرين تراجع استخدام الحاويات الخزفية في نقل البضائع حيث اق

رغبه في ال : ثمشكلة البح ر وكذلك في تجارة زيت الزيتون ، كحاويات  لنقل المياه بكميات كبيرة من مكان آلخ

جاري زدهار التي االفالتعرف على الدور التاريخي الذى كانت تمثله االنفورا في نقل البضائع بين البلدان و الهام 

راسة دعمل  م على تطور تصميم وصناعه االنفوراانذاك   ثمواالقتصادي لهذه الشعوب ، وتأثير ذلك االستخدا

اشى ة بما يتملخزفيلمعرفة اسباب تراجع هذا الدور الهام حديثا والقاء الضوء على كيفيه النهوض بدور الحاويات ا

تعرف على ال ث :أهداف البح مع ظروف النقل الحديثة  للبضائع والمنافسه مع الخامات االخرى المستخدمة حاليا. 

ين بضائع بللتسلسل التاريخي لنقل ال وكذلك  اعتها واستخدامها  على مر العصورتطور تصميم االمفورا وصن

ن مقارنة بيا في الالستفاده من الدراسة التاريخية  لدور األمفورلوذلك  د ودور االمفوا في هذا التسلسل .البال

يثا ها حدبضائع وتسليط الضوء على أسباب تراجعالماضي والحاضر في استخدام الحاويات الخزفية في نقل ال

 المنهج الوصفي التحليلي . منهج البحث : وكيفية النهوض بها مرة أخرى .
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  Introductionمقدمة 
 أو  s,amphoreu  يةمن الكلمة اليوناننشأت كلمة أمفورا 

amphiphoreus   وهي عبارة عن كلمتينamphi  معناها على(

)معناها ناقل ( ويشير   Phoreusكال الجانبين( ، واالخرى 

المعني إلى شكل مغلق )جره( مصنوعه من الفخار بمقبضين 

لتخزين البضائع ونقلها ، وارتبطت االمفورا قديما بنقل البضائع 

والتجارة بين الشعوب وكانت من أهم المصادر االقتصادية في 

التعرف على نوعيه االنتاج الذي ينقل فيها اليونان القديمة وقد تم 

وكان أهمه النبيذ وزيت الزيتون والثوم والمكسرات والفواكهه 

المجففة واالسماك المملحة وغيرها ، وكان لصناعه االمفورا أهمية 

كبيرة قديما فوجدت مصانع إلنتاجها في اليونان بجانب المزارع 

ي نفس المكان ثم نقلها تاج فيتم صناعه االمفورا وملئها باإلنحتى 

بريا الى البحر المتوسط لإلبحار الى البالد المختلفة عن طريق 

السفن ، ووجدت أيضا المصانع بالقرب من الموانيء التي تبحر 

منها السفن التجارية ، ووجدت أختام على االمفورات تم التعرف 

منها على مكان الصنع ونوعيه االنتاج والوزن ، وكان لالمفورا 

يمات معينه تم تطويرها على مدار الوقت ليسهل نقل البضائع تصم

فيها ، واالمفورات التي تنقل البضائع السائلة كانت ذا رقبه ضيقة 

ومقابض تساعد على حملها وكذلك غطاء فخاري محكم ، أما جسم 

حتى يمكن تخزينها بجانب بعضها بأعداد ه استطاله االمفورا ب

االمفورا في نقل البضائع بين  وظل استخدام ،كبيرة في السفن 

سنه قبل الميالد وحتى العصور  3300الشعوب المختلفة بكثافة من 

الوسطى ثم تقلص دور االمفورا بعد الحرب العالمية الثانية لظهور 

خامات أخرى مثل الورق والكرتون والصفيح والبالستيك 

ذه فأستبدلت االمفورا بعبوات خفيفة الوزن وغير قابلة للكسر من ه

الخامات لنقل البضائع ، والدراسه التاريخية لألمفورا الخزفية 

االمفورا بما  يم وانتاجساس لتطوير تصمأيمكن أن تكون مرجع أو

ألن يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمنافسة مع الخامات االخرى 

االمفورا الخزفية لها مميزات بيئية وصحيه تمتاز بها عن الخامات 

ه اآلن فمن االولى لصناع الخزف االهتمام االخرى المستخدم

بتطوير االمفورا الخزفية لنقل البضائع لما له من أهمية كبيرة في 
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 :Statement of the  problemمشكلة البحث 
 فوراتمثله االنالذى كانت الرغبه في التعرف على الدور التاريخي 

في االزدهار التجاري البلدان و الهام بين في نقل البضائع 

دي لهذه الشعوب ، وتأثير ذلك االستخدام على تطور واالقتصا

انذاك   ثم عمل دراسة لمعرفة اسباب تصميم وصناعه االنفورا

وض تراجع هذا الدور الهام حديثا والقاء الضوء على كيفيه النه

 بدور الحاويات الخزفية بما يتماشى مع ظروف النقل الحديثة 

 تخدمة حاليا. للبضائع والمنافسه مع الخامات االخرى المس

 :Objectivesأهداف البحث 
على   دراسة تطور تصميم االمفورا وصناعتها واستخدامها  .1

 .مر العصور

 دراسة للتسلسل التاريخي لنقل البضائع بين البالد ودور .2

 االمفوا في هذا التسلسل . 

نة مقاراالستفاده من الدراسة التاريخية  لدور األمفورا في ال .3

قل الحاويات الخزفية في ن بين الماضي والحاضر في استخدام

 البضائع وتسليط الضوء على أسباب تراجعها حديثا وكيفية

 النهوض بها مرة أخرى .

 : Hypothesesفروض ال
لألمفورا دور كبير في ازدهار التجارة واالقتصاد بين   .1

 الشعوب قديما .

تاريخ االمفورا يوضح اجابات كثيرة عن أساليب صناعتها  .2

 وتطورها واستخداماتها والحياة اليومية وعالقات الشعوب

 التجارية واالقتصادية ونقل البضائع . 

ة تراجع دور االمفورا في نقل البضائع بعد الحرب العالمي .3

 الثانية ناتج عن ظهور خامات اخرى لتعبئة ونقل البضائع

ير قابلة للكسر وأيضا لعدم اهتمام صانعي أخف وزنا وغ

الخزف واالمفورات بتطوير صناعتها بما يالئم المنافسة 

 الحديثة للعديد من الخامات . 

 :Methodologyالبحث  منهج

 المنهج الوصفي التحليلي .

 :Theoretical Framework االطار النظري 
 فخاريه :ه اهميه دراسة االمفورا كحفري 

وجود الفخار في الحفريات وحطام السفن هو أحد أهم الشهادات 

من العصور القديمة وتقدم للعلماء اجابات على األسئلة اثناء 

واستخدام األشياء التنقيب عن اآلثار واألسئلة تتعلق بصناعة 

ونقل وعالقات الشعوب والتجارة واالقتصاد  هوالحياة اليومي

ات كثيرة لألمفورافي حطام السفن وقد وجدت حفريالبضائع  

وخصوصا في البحر المتوسط وهذه الحفريات تكتب لنا تاريخ 

ية في من أهم المصادر االقتصاد، وتعتبر االمفورا األمفورا

ونشأت كلمة امفورا من الكلمة اليونانية  هاليونان القديمة والهلنستي
 s,amphoreu   أو amphiphoreus   وهي عبارة عن كلمتين

amphi  معناها على كال الجانبين( ، واالخرى(Phoreus  

كل مغلق )جره( مصنوعه إلى شيشير)معناها ناقل ( و المعني 

اويات وهذه الح مقبضين لتخزين البضائع ونقلها ،لها من الفخار 

معلومات عن  لهمثار حيث توفراآلالقديمة مهمة جدا لعلماء 

، االقتصاد ومراكز السوق في العصور القديمة وطرق التجارة 

للبحر االقتصادي خ مع التاري وثيقااالمفورا ارتباط ترتبط و

وابع الموجودة والطاالختام ظهر ذلك جليا من خالل ويالمتوسط 

تختم أو  مدينة المنشأ كل األمفوراشقد يحدد و  ،  االمفورات على

كانت هناك جرار تحمل اسم و ،باألختام التي تدل على بلد المنشأ 

واستمر الختم على حاكم المدينة أو اسم الصانع أو المالك ، 

يمكن تحديد في اليونان القديمة ومقابض الحاويات عده قرون ، 

من خالل نظام األختام وكذلك العنصر الزخرفي منطقة االنتاج 

تحمل أمفورا الروديان رمز اإلله  فمثال،  يستخدم  في الختمالذي 

هيليوس أو رمز المدينة أي الوردة ، أمفورا تشيان مختومة بعملة 

،  وجزيرة ثاسوس تطبع على تشيان على شكل أبو الهول 

األمفورا أسماء من القضاة والمنتجين ،  ومن ثم تلعب المقابض 

تماعي المختومة دور مهم في البحث األثري واالقتصادي واالج

 ( 1شكل )
 )S. Kazanis a&others, 2017 ( 

 
  )S. Kazanis a&others, 2017 ( &)Andrew Bevan. 2014(  أمفورات يونانية قديمة على( نماذج من األختام 1شكل )

بحر ايجة وصقليه وجنوب ايطاليا والبحر األسود حاويات  وتحمل

ختم أو رمز يمكن التعرف عليه أو بيان صريح بالمصدر 

ومعلومات أخرى عن تاريخ االنتاج وورشة أو مكان التصنيع ، 

ورا فواالثرية إلى تطور في تصميم االموتشير كل االدلة الوثائقية 

فمثال امفورا النقل اليونانية ارتبطت أشكالها بالتجارة ، وتشير 

الدراسات إلى جرار معينه بأسماء مدن أو أشخاص معاصرين مثل 

ثايان وروديان وكاديان ، ووجدت أيضا أنماط قليلة لكل مكان 

محدد ، وكان التقليد منتشر جدا في تلك العصور ، وكانت الجرار 

نت ترسم شكل الجرار على العمالت المعدنية تختم من الدولة ، وكا

 1 ( 2شكل  )أو تستخدم نفسها كطابع لالمفورا 

 
  (Andrew Bevan. 2014 )مع االمفورا عمالت فضية عليها نحت بارز لتمثال أبو الهول ( 2شكل )

وتطوراألمفورا التسلسل التاريخي لنقل البضائع  .1

 :عبرالتاريخ

نقل البضائع في البحر المتوسط له تاريخ طويل يمتد حوالي 

سنه ، وكان نقل البضائع  في البداية يتم في جلد  5000
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حيواني أو جرار فخارية أو براميل خشبية أو زجاجات أو 

ومؤخرا  أصبح الشحن ،أكياس منسوجة أو صناديق خشبية 

في صناديق كرتونية وعلب صفيح وعبوات بالستيكية 

 ت خشبية وفوالذية .وحاويا

  : تطور االمفورا تاريخيا 

ت قديما بدأ تطور األمفورا نتيجه للحاجة إلى نقل الشحنا

ثم السائلة من النبيذ والزيوت في حوض البحر المتوسط 

 باقي البضائع بمختلف انواعها . توالت

 قبل الميالد  2000إلى 3300  أوال من: 

ن النهرين حاويات النقل في كال من مصر وبالد مابي ترتبط

البلدين في عدة أشياء منها استخدام ه في هذا التاريخ لتشاب

الكتابة بشكل متقدم واستخدام انظمة متقاربة للوزن والقياس 

واستخدام األختام ووجود سبائك معدنية ونسيج وأوعية لحفظ 

قت في البلدين السوائل والبيرة والنبيذ ، وظهرت في نفس الو

حاويات فخارية بسيطة ذات أحجام صغيرة ومختومة بأختام 

معينة ، وحدث تطور لهذه الحاويات الفخارية التي تستخدم 

 ثمفي النقل وكانت تعلق بالحبال لسهولة نقلها ألعلى وأسفل ، 

مقابض للحاويات الفخارية مثل الحاويات المتجهه  رتظه

طريق قافلة من  من جنوب فلسطين إلى مصر بريا عن

ديف في مركب على طول جالتطريق  بحريا عن أوالحمير 

الساحل حتى الوصول إلى أعلى نهر النيل ، وهذه الحاويات 

ليست على درجة عالية من التخصص في عملية النقل ، 

على مدار االلفية الثالثة قبل الميالد أصبحت هذه الجرار و

لسهولة حركتها من قبل أكثر ثباتا مع مقابض على شكل حلقة 

الحمالين ، وأصبحت أكبر حجما )لتحسين كفاءة الشحن ( 

وكانت موحدة في الشكل لسهولة عدها واحصائها وأصبحت 

أكثر استطالة لزيادة مساحة سطح التالمس بين المجموعات 

لتقليل نسبة الكسر ، وهذه التطورات ارتبطت بالتطور في 

بشكل أفضل من السفن فأصبح هناك سفن للشحن تبحر 

قوارب التجديف ، وهذه السفن ترعاها الدولة في عملية النقل 

 )Bevan.  Andrewما بين شمال فلسطين ولبنان ودلتا مصر .

  )2014 

 قبل الميالد  1000إلى  2000من ثانيا: 

اشتهرت الجرة الكنعانية في األلفية الثانية قبل الميالد وهي 

ة الخزاف حتى ذات شكل جديد ومميز وصنعت على عجل

أقل كانت يصبح الشكل اكثر انتظاما ، وكانت مدببة الشكل و

 الرص لطريقهيمكن ان يكون السبب نتيجه عرضه للكسر 

فل وبينها طبقه في قاع السفينة على هيئة طبقات طبقة في ألس

وكانت ترص في المخازن واألرصفة  ، أخرى في الفراغات

متكئة ضد بعضها البعض أو نصف مدفونة في األرض 

ويمكن حملها بحبال أو على الكتف أو على رف، ويكون 

اغالق العنق الضيق بسدادة مختومة من الجير أو الطين ، 

وقد تم العثور على الجرار الكنعانية قبالة الساحل التركي 

، وقد كانت هناك جرار   Uluburnالجنوبي في حطام سفينة 

 لتر لنقل المنتجات السائلة والصلبة . 350ضخمه سعه 

 )Bevan. 2014 Andrew(    

 
  )Bevan. 2014 Andrew(في المتحف البريطاني موجودينجره كنعانية وجدت في الميناء الشمالي ألوغاريت و( 3شكل )

 
ع بأشكالها وى البضائمن بالد الشام ويظهر فيها نقل األمفورات التي تحه رياتج مشهد من مقبرة مصرية قديمة يظهر وصول سفينة( 4شكل )

   )Bevan. 2014 Andrew(( قبل الميالد 1350وأحجامها المختلفة )

 
معروضة في متحف اآلثار تحت الماء في قلعة  البرونزي،مأخوذة من حطام السفن من العصر  البحري،فورات مصممة للنقل (أم5شكل )

 ar.wikipedia.org  ( المفورات قديماا نقل يهوحبال لتوضيح كيف ابتكر علماء اآلثار بالمتحف رف)  تركيابودروم 

 قبل الميالد : 200إلى 1000 ثالثا من 

في العصر البرونزي المتأخر انتشرت تجارة النبيذ وزيت 

الزيتون في منطقة شمال البحر المتوسط وتميزت هذه المنطقة 

النبيذ وزيت الزيتون وتعددت مراكز انتاج الحاويات بتجارة 

الفخارية التي تستخدم لنقل البضائع ، وأصبح حجم انتاجها كبير 

جدا وظهرت في بحر ايجه وصقلية وجنوب ايطاليا والبحر 

األسود ، وظهرت  أباريق صغيرة مزخرفة وحاويات صغيرة 

نوعة للزيوت وخاصة زيت الزيتون المقدس في أثينا وكانت مص

من الفخار أو الزجاج أو الحجر أو المعدن ومزخرفة بشدة وتكون 

ا أن تستخدم ضهدايا للفائزين بااللعاب الرياضية ، ويمكن اي

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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كحاويات للعسل والمكسرات ، وكان يتم النقل للمسافات الطويلة 

 )Bevan. 2014 Andrew( في حاويات للفخار لحفظها الجيد للمنتجات . 

 
 السوداءأمفورات فينيقية لنقل النبيذ واألمفورا (  6شكل )

لحاء شجر تحت موجودة عليها طبقة من مادة صمغية 

 )Bevan.  Andrewنقل النبيذ تستخدم في الصنوبر لسد مسامها 

)2014 

 بعد الميالد  650الىقبل الميالد 200  رابعا من : 

ي السياسالن النفوذ الواسع للرومان لقرنين قبل الميالد يمثا

رة البحر المتوسط ، جاقتصادي ، وتظهر أهمية كبيرة لتواال

ال ا كان هناك فرصة للتنافس بين البلدان المختلفة في مجضواي

ي التجارة ، وانتجت الحاويات الفخارية على نطاق واسع جدا ف

بل قاالمبراطورية اليونانية وتشير الدراسات  إلى أن القرنين 

بحر الد هو ذروة النشاط االقتصادي للالميالد والقرن بعد المي

 المتوسط ، ولذلك وجدت انواع كثيرة جدا من االمفورات ليست

 للنبيذ وزيت الزيتون فقط ولكن هناك مجموعة أخرى من السلع

اك هنن الرطبة والجافة ، وبالرغم من التباين االقليمي الكبير فإ

ر لت 26.2يد حجم ثابت لألمفورا حوالي حجهود مهمة بذلت في تو

بتر ، وتم االحتفاظ بالحاوية المرجعية لهذه السعة في معهد جو

ين بروما ، وكان يستخدم هذا الحجم من من االمفورا مع حجم مع

ا ، من سفن الشحن ، وهذا التقليد مستمر بشكل ما حتى يومنا هذ

طى واستمر استخدام االمفورا في نقل البضائع حتى القرون الوس

مت رة في شرق المتوسط ، ويقال انه استخدواعتمدت عليها التجا

ون البراميل الخشبية مع االمفورات من القرن الثالث حتى القر

دي الوسطى ولكن اليوجد دليل على ذلك ففي القرن السابع الميال

ا ظهرت مجموعة مذهلة من األمفورات اإلقليمية ، مثل األمفور

ه ياجع مسيحومر هيها نبيذ غزة الشهير ، وتوجد أدلالتي ينقل ف

عن هذا األمر وهناك دور كبير للكنيسة في تنظيم اإلنتاج 

 )Bevan. 2014 Andrew( وتوزيعه على األقل في حاالت معينه . 

 ميالدي :  1500إلى 650 خامسا من 

اختفت معظم انواع االمفورا اليونانية على نطاق واسع بحلول 

التي منتصف القرن السابع عشر الميالدي وخاصة االمفورات 

كانت تحمل النبيذ لتحريم االسالم للنبيذ ، ولكن استمرت 

األمفورات التي تحمل النبيذ والبيرة تحتل مكانه مهمه في التجارة 

البيزنطية والمسيحية في أجزاء معينه من جنوب ايطاليا والبندقية 

وجزيرة كريت ، و ظلت التجارة تحمل في أمفورات محلية ، 

الم في البحر األبيض المتوسط والدليل وارتبط ذلك مع توسع اإلس

على ذلك حطام السفن من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

الميالدي من بحر ايجه إلى بحر مرمرة حيث كانت هناك حيوية 

 لتر . 15.5تجاريه كبيرة  وظهرت األمفورات الصغيرة الحجم 

 )Bevan. 2014 Andrew( 

 ميالدي :  1850إلى 1500 سادسا من 

قرن السادس عشر الميالدي أصبحت التجارة بين لبداية من ا

ل البحر المتوسط وجزر الهند الشرقية ، وكان الشحن في برامي

ل رات الخزفية يستعموخشبية وأمفورات ، وكان النقل في األمف

عندما تكون المسافات كبيرة والمنتجات سوف تظل وقت طويل 

ينقلون كانوا تين في السفر ، وعند اكتشاف األسبان لألمريك

أغذيتهم من زيت زيتون ونبيذ وخل وعسل وحبوب وبسكويت 

ودهن خنزير وصابون وقطران ومازوت في األمفورات الخزفية 

 وذلك أعاد لألمفورات الخزفية دورها المهم مرة أخرى ، ومع

 جرارالتجارة األسبانية في القرن الثامن عشر الميالدي كانت ال

زين البضائع لمسافات طويلة وكذلك للتخالخزفية تستخدم في نقل 

. )Bevan. 2014 Andrew(   

  ن إلى اآلالقرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية سابعا من

 : )تقلص استخدام االمفورا (

مع الثورة الصناعية أصبح هناك ثورة مصاحبه في حاويات 

 ا  اسي من جنوبه النباتي التخزين فازداد استخدام األلياف الليفية

في صناعة أكياس توضع فيها المنتجات الجافة ، واستخدمت 

 خزانات معدنية ، وصناديق من رقائق الخشب تناسب النقل عبر

السكك الحديدية وصناديق من الكرتون والبالستيك المتنوع  

ه الفرعي هجاجات وصناديق سهلت عملية التعبئوعلب وأكياس وز

بالمنتج من اهم ، واصبح تزيين العبوات بتصميمات خاصة 

 وسائل االعالن عن المنتج لتسويقه .

وبعدما عرفت أنظمة التبريد في السفن وغيرها أصبح نقل 

وأصبح  األغذية الطازجة دون أفساد سهال بأي وسيلة تعبئة ،

ريع بعد معرفة الرافعات الشوكية النقل التجاري سهل وس

مة منصات الخشبية ، وأهم شيء اآلن في التجارة هو العاللل

واالعالن عن المنتج على العبوات بشكل يجذب  التجارية 

  .المستهلك 

والى اآلن في القرن العشرين األمفورات الخزفية وتستخدم 

وتجزئتها في عبوات من بدال من تعبئتها ه كحاويات للميا

، وكذلك في تجارة زيت البالستيك لفتة طويلة تضر بالماء 

  )Bevan. 2014 Andrew(الزيتون .

 ثقللنقل البضائع ل حديثا صناعة الحاويات الخزفية  تتقلصو 

مقارنه بالمواد التي عرفت  وزن الحاويات وسهولة كسرها 

 كوالبالستي واستخدمت في النقل التجاري مثل الورق والكارتون

 .وغيرها 

منتج قبل بتجزئة وتوزيع النقل البضائع  في عمليه لسريعتطور اال

عبوات بسيطة وخفيفة من خامات اخرى  نقله إلى المستهلك في

غير الخزف وكذلك التطورالكبير في تصميم واسلوب االعالن 

على العبوات التي تصل إلى المستهلك  أدى كل ذلك إلى تدهور 

خزفيه لعدم تطور عمليه النقل في الحاويات النقل المنتجات في 

حاويات الخزف بنفس سرعه التطور في خامات النقل األخرى 

مثل الخامات رغم من ان الخزف خامه ال تضر بالبيئة بال

  اآلن. المستخدمه في نقل البضائع 

 
اآلخرى صورة  و1920سنه براميل من العنب الطازج يتم تحميلها على السفن البخارية في ميناء ألميريا األسباني    (7شكل )

  )Bevan. 2014 Andrew(.2006في العالم ترسو في ميناء جويا تاورو اإليطالي إلحدى أكبر سفينة حاويلت تجارية في 

وأشكال الحاويات وأحجامها تغيرت من براميل خشبية نالحظ االختالف في احجام السفن بين الصورتين )
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إلى حاويات حشبية أو معدنية كبيرة تحمل حاويات 

 ( صغيرة داخلها

بعض أشكال األمفورا التاريخية المعروفة التي كانت  .2

 :تستخدم في نقل البضائع بين البلدان 

ه )الدوله الداخل ةالواحات وخصوصا واح  امفورا (1)

 :بأم العقب ( ه الحديث

كانا يستخدمان كان هناك نوعين من هذه االمفورات و

ول منها يشبة أمفورا وداي النيل كحاويات للنبيذ األ

يتميز بمقبضين عموديين وقاعدة مسطحة شكل  المصري

وتتراوح من كبير إلى صغير ( وأحجامها مختلفة 8)

وغالبا ما يتم تمييزها بعالمة معينه على شكل  هوطويل

وهي تنفذ بالحفر على الجسم على الكتف  Zمعين مثل 

قبل الحريق وهي عبارة عن عالمات هندسية بسيطة لها 

على الصانع أو الورشة  طابع هيروغليفي ويمكن أن تدل

النوع الثاني وهي ذات شكل غير مصري لها حافة أما ، 

صغيرة جدا ورقبة طويلة ومقابض أفقية وقاعدة مشكلة 

بشكل مميز ، والشكل العام يتراوح من صغير إلى 

متوسط وفي بعض األحيان تزخرف باللون األسود 

  هوأخرى هندسيه والزخارف عبارة عن شرائط خطي

ة بأواخر م أسود مظلل ويمكن أن تكون مرتبطذات تصمي

ون( وتشير أيضا إلى العشره الدولة الحديثة )األسر

مميزة ه وكانت لها عالمات هندسيه عصر الرعامس

قبل الحريق  ويمكن أن  وهي أيضا محفورة وبسيطة 

تكون لها فائدة مرتبطة بورش العمل أو نوعية األنتاج 

 هوجدرانها كانت سميكالذي يوضع فيها مثل النبيذ مثال ، 

وتصنع في قالب على شكل النوع األول  هوقاعدتها تشب

شكل صق بالطينة السائلة قبل الحريق أجزاء ثم تجمع وتل

(9 ) 

ستقيم من الموقع نحو موبسبب موقع أبيدوس والطريق ال

وفرة من ليس من المستغرب أن نجد هناك  هالداخل

، وظهرت الحاويات  هالواردات عن طريق الخارج

  الفخارية من أوائل األسرة التاسعة عشرة وهي فترة يشهد

 هاط التجاري وخاصة في واحة الداخلدهار النشزفيها بإ

حات وغالبية الواحات ، و يمكن اعتبار وظيفة أواني الوا

سومة بشكل منتظم لنقل وتخزين النبيذ ، وكانت في رالم

األصل تستخدم في طقوس العبادة في المعابد وخاصة 

   )Julia Budka &others,2015(( 8النوع األول شكل )

 
العالمات الهندسية التي  الحظن النوع األول من األمفورا (8شكل )

) Julia Budkaلها طابع  هيروغليفي محفورة على الكتف ولها 

  ),2015others&أشكال متنوعه من الرقبه 

 

 
ختام نالحظ العالمات أو األ( النوع الثاني من األمفورا 9شكل )

  )2015Julia Budka &others,(أسفل اآلنية 

 

 أمفورا البحر األحمر: (2)

 امفورا البحر ألبيض المتوسط :  (3)

ة تنتج في العقب على نطاق واسع في الهندممثلة  هي       (4)

دي الحديثة في األردن مابين القرن الرابع والسابع الميال

 وممكن أن يكون استخدامها لنقل الثوم ، وشكلها ذات جسم

مدبب وقابض على شكل حلقة مضلع بشدة ولها حافة ومقعد 

، والجسم صلب بشكل مميز مع شوائب من وغطاء 

كل ( ، وهذه االمفورا مرتبطة بش10كا شكل )الجرانيت والمي

أساسي بتجارة المحيط الهندي وهي موزعة بشكل حصري 

ط على المواقع التجارية بالمنطقة )منطقة التجارة بالمحي

   )TOMBER&OTHERS, 2009 Roberta(  . الهندي ( 

األمفورات  تنتمي إلى العصر الروماني المتأخر وهي أكثر

الرومانية انتشارا في االمبراطرية الرومانية ، وهي تعود إلى نفس 

الفترة الزمنية ألمفورة العقبة )أمفورة البحر األحمر ( وتم انتاجها 

في قبرص وشرق تركيا وسوريا وكانت تستخدم لنقل النبيذ والزيت 

، ولها مقابض محززة وتضليع ذات شكل متغير على الجسم ، 

ادة لونه أبيض أو أبيض مصفر مع شوائب رملية متعددة والجسم ع

تتكون من الحجر الجيري والكوارتز والصخور البركانية  األلوان

)Roberta ( .11والمعادن الحديدية المغنيسية شكل )
 

)TOMBER&OTHERS, 2009 

  جرة الطوربيد : (5)

ومنها ما صنع  ( ،12شكل ) أغلبها صنع في بالد مابين النهرين 

كروي مجوف  وهي على  ذات حزفي اليونان ، وتتميز بحافة 

شكل اسطوانه طويلة بال رقبة قاعدتها قطرها صغير ال توجد 

مقابض موحدة للطوبيدات ، بعد المسح االلكتروني على شقافات 

من األثنين الطوبيد اليوناني وطوربيد مابين النهرين تبين أن الطين 

شابه إلى حد كبير ولكن الطوبيد اليوناني أرق المصنوعين منه مت

وأفضل من طوربيد ما بين النهرين ، والطوربيد اليوناني الذي 

يستخدم لنقل النبيذ كانت له طبقة سوداء داخلية عرفت على انها 

)TOMBER&OTHERS, 2009 Roberta(بطانه لسد المسام . 
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 (12شكل )            (         11(                شكل )10شكل)

 أمفورة الطوربيد  أمفورة البحر المتوسط         أمفورة البحر األحمر  

)TOMBER&OTHERS, 2009 Roberta( 

 مفورا الكامبنيان : أ (6)

يرجع تاريخها لى أواخر القرن األول قبل الميالد وأوائل القرن 

الفترة هي ذروة التجارة الرومانية الهندية ، وهذه األول بعد الميالد 

ومن التحليل تبين أن الطينة التي صنع منها من خليج نابولي بشكل 

تكون لونها حمراء أو برتقالي خشنة المظهر  خاص الطينه عادة ما

)TOMBER&OTHERS,  Robertaبها شوائب على شكل رمال سوداء .
 

)2009 

 أواني مريوط : (7)

 تنتمي إلى مريوط بالقرب من االسكندرية وقد يكون استخدامها

)TOMBER&OTHERS, 2009 Roberta(لحمل النبيذ األميني إلى الهند . 
  

 جرة بيسان :  (8)

هي جرة فلسطينية األصل محلية الصنع من القرن الخامس 

والسادس الميالدي إلى نهاية العصر األموى وما بعده 

دي ( وأصول هذه الجرار )منتصف القرن الثامن الميال

تعود إلى العصر الحديدي الثاني واستمرت بعد ذلك 

كانت شائعة في تل كيسان )جنوب  وسميت جرة بيسان ،

فينيقيا / الجليل الغربي  ( وكان لها شكلين األسود واألحمر 

وكانت تحظى بشعبيه كبيرة حول بحيرة طبرية ، السمة 

الرئيسية لمعالجة سطحها عبارة عن زخارف خطية مرتبة 

عموديًا مرسومة على البطن)غالبًا أيًضا على الكتف( 

أفقية بلون أصفر باهت جدًا  متشابًكا مع زوج من خطوط

إلى أبيض ، وكان يتم بعا تخزين النبيذ والزيت ووجدت 

في هذه بكنسية الشمال الغربي في فلسطين عند التنقيب 

المنطقة ووجدت    وقد وجد أثناء التنقيب باالضافة الى 

الجرار قمع خزفي كبير يبدو انه يستخدم لتخزين النبيذ 

عيارية وغطيان خزفية لغلق لمصنع نبيذ ، وكذلك ادوات م

الجرات ، ومن فحص أشكال الجرار تبين االختالف بين 

شكل جرة بيسان البيزنطية واالسالمية ولكنه ليس اختالفا 

كبيرا ولكنه اختالف جزئيا في الشكل والزخارف وهذا 

االختالف ناتج عن اختالف مكان الصنع أو يكون عالمات 

 749م الجرار من عام مميزة لورشة العمل . وتغير استخدا

فكان استخدامها في تخزين النبيذ محدود يقتصر ميالدي 

)JOLANTA MŁYNARCZYK, 2013(على البيزنطيين . 
 

 

  
             لجرة لوالقمع الخزفي واالغطية  ( 2،4في)  وشكل المقابض ( جرة بيسان ونالحظ اختالف الشكل و الزخارف31شكل )

)2013JOLANTA MŁYNARCZYK, ( 

 جرار مزججة من الخزف المملوكي :  (9)

وجدت عند التنقيب األثري في الفسطاط وهي ترجع إلى الفترة من  

( م وهي عبارة عن أجسام خزفية مطلية بطالء 1250-1517)

ي أو قلوي أو االثنين معا زجاجي أخضر وهوطالء رصاص

جة رد 700أعلى من  هوحرقت في درجة حرارمرتين  هومحروق

، ويستخدم كربونات النحاس في التلوين بشكل أساسي مئوية 

ليعطي اللون األخضر أو األخضر المزرق ، والطين المستخدم 

شكل على دوالب الخزاف ونظرا لكبر حجمها فكانت تو طين أحمر

ء العلوي ثم الجز  هلى مراحل الجسم والقاعدة في مرحلتشكل ع

هم طلصقهم وضب مرحلة  أخرى  ثم يتم  هالذي يحوي العنق والحاف

، ووجدت هذه الجرار على الدوالب ثم يتم الجرد ولصق المقابض 

في حاله يرثى لها من التشققات والتسوس والتمليح وقد تم ترميمها 

بطريق خاطئة جعلت حالتها أسوأ  ، ويبدو أن استخدامها كان 

) ,2016NAbdel Rahim ,((. 41للتخزين شكل )
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(10)  
ميالدي مطلية من ايران القرن التاسع ال cمن العراق ،  bجرة من سوريا الرقة ،  a( جرار من العصر المملوكي 14شكل )

  )Abdel Rahim, N, 2016(ممكن تكون من مصر وهي مطلية بالبريق المعدني القرن الحادي عشر . dبطالء زجاجي ، 

 

ائع من المدن المعروفة في انتاج األمفورا ونقل البض مثال .3

 :( جزيرة  صقليه اإليطاليه )

لعبت صقلية دور تجاري مهم جدا في منطقة البحر 

ي مانرمتدة من الحكم اإلسالمي والنوالمتوسط في لفترة الم

للجزيرة ، يتعلق انتاج االمفورا في صقلية بسلسة من 

في النقل والتخزين نوع مستخدمة  12االمفورات حوالي 

وتتميز بسطوح مزخرفة باللون األحمر أو البني أو 

(، والطين المستخدم في انتاج 15األبيض شكل )

األمفورات هو طين موجود في سهل باليرمو وخصوصا 

بالقرب من الساحل على نهاية امتداد نهر أوريتو ، ووثق 

الرحالة العربي ابن حوقل وجود ورش إلنتاج األمفورات 

هذه األماكن وكان يستشهد ببراعه الجرار والخزافين في 

الموجودين في دي جيوفاني ، وذكر أن القرن العاشر 

يسمى بقترة اذدهار الجرة ، وفي القرن الثالث عشر 

الميالدي كانت باليرمو والمنطقة الممتدة من سانتا ماريا 

الجروتا والمعبد اليهودي تنتج هذه الجرار الخزفية وكانت 

للحرفيين في القرن الحادي عشر حيث يتم انتاج  مركزا 

خارج ه ، وكانت األفران المستخدماألمفورات الخزفيه 

أسوار المدينة على طول ضفاف نهر أوريتو بالقرب من 

المحاجر حيث الطين المستخدم في انتاح الجرار ، 

واكتشفت أفران على طول الطريق الذي يمتد على طول 

النتائج إلى النصف األول من  ميناء باليرمو وتعود هذه

القرن الحادي عشر وهي تدعم وجود أفران في محيط 

الميناء القديم ، واجريت األبحاث األثرية حديثا على طول 

نهر كيمونتا في منطقة بورتا مازارا التي كانت ميناء 

اضافي صغير في القرن الحادي عشر الميالدي وكانت 

ون األبيض التي كانت تنتج الجرار الخزفية المزخرفة بالل

تستخدم كمرشحات للماء ) حاويات ماء للشرب ( ، ومن 

مصادر وثائقية في العصور الوسطى ذكر أن الحاويات 

 هتستخدم في نقل المنتجات الغذائي الخزفية في صقلية كانت

مجففه  هكهاوزيتون وبقوليات وفو هوهي أسماك مملح

م تصدير وجبن وعسل وسكر وبدرجة أقل الزيت ، وكان يت

اص جدا خالل فترة الحكم النبيذ ايضا ولكن بشكل خ

ي ، وهناك انواع من األمفورات تستخدم لحفظ النورمان

السوائل خاصة الماء والنبيذ وهي ذات رقبة ضيقة لتخزين 

السوائل ولم توجد خارج صقلية ، وظلت هذه االمفورات 

ظيف بعد الحرب العالمية الثانية تستخدم لحفظ الماء بارد ون

لعدة أيام  ، ووجدت أمفورات في باليرمو لإلستخدام 

وظلت بدون تغيير ه بصقليه المناطق الريفياليومي في 

تم اكتشاف و ى القرن الثالث عشر الميالدي ، يذكر حت

العديد من االمفورات استخدمت في تخزين وحفظ الغذاء 

لنقل المواد   م ، وهي أيضا تستخدم 1250إلى  1220من 

الغذائية ، وعثر على جرار كبيرة الحجم مع عنق عريض 

عموما ، وقد  هأو األسماك المملح هنكانت تستخدم لنقل التو

ه في صقلية من مصايد أسماك التون هوثق انتاج التون

ل ساحل باليرمو في القرن الثاني عشر والنشطة على ط

فرنسا  الميالدي ، ووجدت هذه األمفورات أيضا في جنوب

وفي مرسيليا وآرال وفي شمال افريقيا )قلعة بني عمر وفي 

صبرا المنصورية ( ، وذلك يؤكد على وجود تجارة المواد 

ة خالل الحكم الغذائية من صقلية إلى هذه المدن البحري

 ي . االسالمي والنورمان

سوق من الفاكهة وكانت صقلية في العصر األسالمي 

الت استخدم سكان أمالفي  العموالنبيذ لمنطقة كأسبانيا ،و

المعدنية الصقلية كعملة لهم ، وفي القرن الحادي عشر 

 )اثناء الحكم االسالمي ( كانت مواني باليرمو ومازارا

تصل إليها البضائع من مصر وتونس وكانت باليرمو هي 

 ضائعألميريا ، وتتوقف البالميناء الذي يربط األسكندرية و

 هذا الميناء ، وكان لميناء إلى الشرق أيضا في المتجه

، وكذلك اعتبر نقطة ه باليرمو الدور المهيمن في صقلي

ارتكاز الطرق التجارية في البحر األبيض المتوسط . 

)A cura di FABIOLA ARDIZZONE LO BUE, 2012( 

 
 ( أمفورات من باليرمو ذات أشكال وزخارف متعددة51شكل )

) di FABIOLA ARDIZZONE LO BUE, 2012A cura( 

إلحتياج نتيجه االمفورات التاريخية تصميمات  تطور

 :  االستخدام 

هناك تنوع في أشكال األمفورات ولكن توجد مواصفات 

شائعة لألمفورا النموذجية وهي ذات فم ضيق ومقبضان 

ذات   متقابالن ومقبض ثالث في األسفل ، واألمفورا

المقبضين نشأت في البداية في فينيقيا وفي وقت الحق على 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ساحل البحر المتوسط في سوريا وفلسطين ، وعند 

المصري القديم كانت األمفورات بدون مقابض ، ولكن بعد 

معرفته من قبل اإلغريق أصبح لها مقبضين وتغيرت 

تصميمات األمفورات بعد ذلك وفقا الحتياج التجار، ينسب 

الذين سيطروا على تجارة البحر األبيض  لإلغريق

المتوسط في العصر الكالسيكي والهلنستي تبسيط شكل 

األمفورا لمساعدة المستخدم  فكان العنق يستخدم كحامل 

لسدادة محكمة اإلغالق وكقناة لصب المحتوى ، وتوجد 

لعنق تساعد على التحكم في حافة على الجزء العلوي من ا

، ويجد نتوء كأصبع القدم في يغها تدفق السوائل أثناء تفر

نهاية أو أسفل الجرة يساعد في رفع وتفريغ المحتويات ، 

ة هو الجزء الرئيسي في الجرة وهو يساعد روجسم الج

على تخزين الجرة في السفن أو في المستودعات ويتم 

 S. Kazanis .وضع الجرار بطريقة تدعم بعضها البعض

 ), 2017a&others ( 

 ه كانت األمفورات طويله الرومانية المبكر خالل الفترةو

 هكجم وهي فارغ 20إلى 15تزن مابين وذات سمك كبير و

 لتر ، وغالبا يكون لها قاعدة 80، وقد تصل سعتها إلى 

ا مسمارية دقيقة يعتقد انها تسهل عملية تخزينها أو رصه

في السفن  واألمفورات الثقيلة لها مقبض ثالث ، وفي 

ابع والقرن الخامس الميالدي تطورت أواخر القرن الر

لتصبح أقصر صناعة األمفورات وتغير شكلها كثيرا 

ة وجدرانها أقل سمكا ومضلعة بشكل متكرر ، وغالبا بقاعد

ا كن أن يكون سبب التغير أن تصبح األمفورممستديرة ، وي

ائع أو يكون حدث تغير في أكثر فاعلية في نقل البض

الوقت ، و هناك العديد من الزراعية في هذا ه األنظم

 صنيفالتصنيفات لألنواع وأشكال األمفورا اليونانية منها ت

( وهو أول دراسة منهجية منظمة تضم 16درسيل شكل )

نوعا من األمفورا اليونانية وجدت عليها الطوابع  43

لى المقابض ووجدت ايضا على واألختام بشكل متكرر ع

تي ال هيمنطقة الزراعلى اتشير إل اويبدوا انهه والرقب هالحاف

حتوي األختام على نقوش صنعت فيها األمفورا ، وقد ت

 والكتف فيها تفاصيل حول محتويات األمفورا هعلى الرقب

 يضا وهي ممتلئة لمعرفةأرغة وامثل وزن األمفورا وهي ف

ة وزن المنتج ، وتشابهت أشكال األمفورات في بلدان كثير

 يد ،ا وغيرها نتيجه للتقلمثل مصر وسوريا والهند وبريطاني

من وسائل ه كال بالنظر ودراسة األختام وسيلوبفحص األش

ا بأشعة أكس وغيره معرفة المصدر لألمفورا ولكن التحليل

ود لتحديد نوعية الطين المستخدم الذي يع هوسيلة أكثر دق

ل لداخإلى بلد معين ، وكذلك تحليل بقايا المحتويات التي با

 نواعلد الذي أتت منه ، ووجد بالهند أيمكن التعرف على الب

 مختلفة من األمفورات مثل األمفورات االسالمية التي ال

تختلف في الشكل عن األمفورات اليونانية وال يمكن 

ات تمييزها إال بالتحليل ، ومن استنتاجات دراسة األمفور

  .بالهند أن شكل األمفورات يعتمد على المحتوى

  )2009TOMBER&OTHERS,  Roberta( 

 

ومن الدراسات على األمفورات واستخداماتها وضعت 

تصورات للربط بين شكل األمفورا واستخدامها لنقل 

يوت والمنتجات من األسماك منتج معين مثل النبيذ والز

 ( . 17وغيرها شكل ) هالمملح

 
( تصنيف درسيل ألنواع األمفورات الرومانية 16شكل)

 (DRESSEL’S AMPHORA TYPOLOGYوأشكالها) 

(Roberta TOMBER&OTHERS, 2009) 

 
( دراسة مقترحة عن تنوع أشكال األمفورا وتنوع 17شكل)

استخدماتها في غرب البحر األبيض المتوسط خالل العصر 

) الرسومات في جامعة ساوثامبتون ) قوارير الروم ( 1الروماني 

 /http://archaeologydataservice.ac.uk/archives (المصادر الرقمية 

 (16( وتصنيف درسيل شكل )17شكل )تعليق الدارسه على تصنيف قوارير الروم 

األسماك  أمفورات أمفورات الزيوت والزيتون أمفورات النبيذ 

 المملحة

 تصنيف درسيل

ضيقه وطويله نوعا لحفظ  الرقبه

 النبيذ والتحكم في السكب

 وتقنينه

 هتوجد بها امفورات ذات رقب

زيوت ال لحفظ ضيقة اعتقد انها

والتي لها رقبة واسعة نوعا 

زيتون وهي ليست طولية لحفظ ال

 وتفريغها تعبئتهالسهولة 

 

واسعة وليست  هالرقب

طويلة لسهولة رص 

وتفريغ االسماك 

 المملحة

الرقبات متنوعة بين 

الضيق الطويل والواسع 

ام دالقصير حسب االستخ

ه لو كان سوائل فإن الرقب

تكون ضيقة وطويلة لحفظ 

السوائل والتحكم وتقنين 

أما الواسع سكبها 
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Nawal Khedr & Faten Aly 289 

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 للمنتجات الصلبة

في الشكل والحجم متنوع  الجسم

منه مابه استطالة ومنه ما 

له بطن وذلك غير مهم 

بة المهم أن تكون الرق

ضيقة وطويلة نوعا 

للحفاظ على السوائل 

 والتحكم وتقنين السكب

في الشكل والحجم الجسم متنوع 

و ضيق أايضا ولكن المهم اتساع 

بة حسب المنتج المحفوط قالر

، ولكن ظهرت االمفورات فيها 

ذات البطن الكبير والفوهة 

الواسعة نوعا أعتقد انها لحفظ 

الزيتون حتى تحوى كميات 

كبيرة من الزيتون ولسهولة 

 رصة وتفريعة

االجسام متنوعة في 

الشكل ولكن أحجامها 

كبيرة نوعا  وألغلبها 

بطن ليحوي كمية كبيرة 

من االسماك وترص 

مثال مستقيمة فوق 

بعضها حسب حجم 

 السمكة أو نوعية االنتاج

االجسام متنوعة في 

الشكل والحجم حسب حجم 

وطريقة  ونوعها المنتجات

رصها وأماكن رصها في 

 السفن

مدبب ألنها كانت  معظمها القاعدة

ترص رأسية مغروسة في 

 الرمال

معظمها مدبب ألنها كانت ترص 

 رأسية مغروسة في الرمال

معظمها مدبب ألنها 

كانت ترص رأسية 

 مغروسة في الرمال

معظمها مدبب ألنها كانت 

ترص رأسية مغروسة في 

 الرمال

بض اكل االشكال لها مق المقابض

 لسهولة حملها وتحريكها

بض لسهولة ااالشكال لها مقكل 

 حملها وتحريكها

بض اكل االشكال لها مق

 لسهولة حملها وتحريكها

بض اكل االشكال لها مق

 لسهولة حملها وتحريكها

 مقارنه بين انواع االمفورات المختلفة التي ذكرت في اشهر التصنيفات التاريخية من حيث تفاصيل الشكل (1جدول )

 الدراسة التحليلية :  .4

 زفيةتاريخ نقل البضائع ارتبط ارتباطا وثيقا بالحاويات الخ .1

ر قيل الميالد إلى القرن التاسع عش 3300)االمفورا( من )

 وذلك النتشار صناعه( الميالدي ما بعد الثورة الصناعية

الخزف وازدهارها في هذه العصور نظرا لتوافر خامه 

 الصنع وهي من طينة األرض، والتشكيل كان بطرق بسيطة

 مثل التشكيل بدوالب الخزاف أو بالقالب الجبس، والحريق

البسيط بالخشب المتوفر في الطبيعة من فروع الشجر 

 وأخشابها وغيرها من النباتات األخرى. 

كانت الحاويات الخزفية تستخدم لنقل البضائع لمسافات  .2

 .طويلة، والبراميل الخشبية لنقل البضائع لمسافات قصيرة

على األمفورات لها دور مهم في دراسة األختام والنقوش  .3

، عوبدية بين الشتاريخ البلدان والعالقات التجارية واالقتصا

ن األثرية يتم معرفة معلومات ع ة األختام فمن خالل دراس

وع بلد المنشأ أو الصناع أو ورش التصنيع وطريقة الصنع ون

وطرق  المنتجات المتداولة تجاريا بين البلدان وحجم التجارة،

نقل البضائع، ومراكز السوق المعروفة في كل حقبة 

لذي تج ا، وأالختام كانت بمثابة العالمة التجارية للمنتاريخية

 وهو بداية االهتمام بالعالمةيميز المنتج ويحفظ حقوقة 

التجارية التي أصبحت اآلن من اهم األشياء في التسويق 

 . التجاري 

ن األمفورات تبي المعروفة من من خالل دراسة بعض األنواع .4

زمنه أفي مختلفة والماكن األالعديد من  ا كانت منتشرة في انه

وذلك  مختلفة ومنها ما هو متشابه في الشكل واالستخدام 

نقل  أثناءاالمفورات من مكان آلخر  لنقلنتيجة للتقليد نظرا 

ولو تأملنا تصنيف  من بلد إلى آخر  البضائع والتجارة 

( نجد اانه 16شكل )درسيل ألشكال الألمفورات اليونانية 

رات التي تم دراستها مثل ويجمع معظم أشكال االمف

رها واألمفورات الفينيقية وغي األمفورات المصرية القديمة 

لة ستطاوكان استخدامها األكبر في نقل النبيذ فكان الجسم له ا

وفوهة ذات شفه  وله عنق صغيرومدبب بشكل معين 

 للمساعدة في الحفاظ على النبيذ وسهولة صبه . 

عند النظر إلي الحاويات الخزفية في العصور االسالمية نجد  .5

انها متشابهة جدا فلو نظرنا إلي شكل الحاويات في العصر 

( نجده متشابهة إلى حد ما مع الحاويات 14المملوكي شكل )

( من حيث 15شكل )في جزيرة صقلية أثناء الفتح األسالمي 

عريض نوعا وله رقبة واسعه ألان تجارة النبيذ أن الجسم 

اختفت في العصر اإلسالمي وأصبح نقل البضائع لألغذية 

المجففه واألسماك وغيرها فهذا التصميم للحاويات يتالئم مع 

المنتجات التي تنقل فيها من حيث حجم هذه المنتجات وسهولة 

اجها منها فكان الجسم إخر ةرصها في الحاويات وطريق

 .   عريض نوعا والرقبة واسعة 

من التحليل للدراسة نالحظ تطور في أشكال األمفورات و .6

أن تصميمات األمفورات ا يدل على ملسهولة اإلستخدام م

مثال ف،  التاريخية دخلت فيها العوامل االنسانية في التصميم 

األمفورات القديمه جدا كأنت بدون مقابض وكانت  نجد أن

تحمل بالحبال ثم أضيفت المقابض في أزمنة أخرى لسهوله 

 حملها ، وعرفت األمفورات ذات العنق الضيق لنقل النبيذ

والزيوت وهذا العنق الضيق يعتبر كحامل لسدادة محكمة 

المحتوى السائل ، ووجود حافة على الغلق وكقناة لصب 

ا ، عد على التحكم في تدفق السوائل أثناء تفريغهالشفه تسا

ة ووجد أيضا نتوء كأصبع القدم في أسفل األمفورا للمساعد

عرفت األمفورات في رفع وتفريغ المحتويات ، وكذلك 

ا الطويلة والقاعدة المسمارية ليسهل عملية تخزينها ورصه

 .في السفن التجارية 

من مراكز من دراسة صناعه االمفورات في مركز هام  .7

التجارة في العصر االسالمي وهي جزيرة صقلية وجد انها 

 كانت فيها اماكن متعددة تعتبر مركزا لصناعة االمفورات

التجارية في القرن الحادي عشر الميالدي ووجدت هذة 

االماكن للصناعه على طول االنهار مثل نهر اوريتو و 

هوله الموانىء مثل ميناء باليرمو وذلك لس وعلىكيمونتا 

ي فوتعبئتها بالمنتجات التصدير حيث تتم صناعه االمفورات 

في  لك خلق نوع من ازدهار التجارة ونقل البضائعالميناء وذ

ها هذة الفترة فكانت هذه الموانىء مركزا للتجارة تصل الي

ن عالبضائع من كل مكان ويتم نقلها إلى البلدان المختلفة 

رات جزيرة وأمفطريق البحر المتوسط ، ووجدت أشكال 

كرة صقلية في أماكن متعددة في شمال أفريقيا ، وذلك يدعم ف

ذي رات في أماكن مختلفة ولكن الولألمفالتقليد والمحاكاة 

 باألشعه  يميزها في البحث األثري هو التحاليل المختلفة

بت وتث للطينات التي تثبت تبعيتها التاريخية إلى أماكن معينه

 . أيضا التقليد

رات الخزفية بشكل كبير جدا وصناعه األمفانتشرت  .8

 ارة نقل البضائع من مكانزدهرت صناعتها مع ازدهار تجاو

وذلك لبساطة صناعه الخزف وأصالتها ولتكلفتها  إلى آخر

البسيطة نوعا فكانوا يستخدموا طينه األرض لتشكيل 

الحاويات الخزفية وكانت تشكل على دوالب الخزاف أو في 

ق في أفران الخشب الذي يحرق ببقايا قالب من الجص وتحر

 األغصان واالشجار والنباتات المختلفة والحريق كان يتم

 درجة مئوية . 700على درجه حرارة منخفضة ال تزيد عن 

تقلصت صناعه األمفورات الخزفية بعد الثورة الصناعية ،  .9

ظهرت خامات أخرى لنقل المنتجات مثل الصناعات الورقية 

الكرتون ، وكذلك ظهرت عبوات الورقية و التي تنتج العبوات

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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، من الصفيح والبالستيك وغيرها من الخامات الخفيفة الوزن 

وهذه الصناعات كانت نتاج الحرب العالمية الثانية وذلك 

لحاجة الجنود إلى أطعمة معلبة جاهزة سهلة الفتح 

واالستخدام يستطيعون حملها معهم من مكان آلخر فظهرت 

بالكرتون والورق والصفيح وغيرها ولكن األطعمة المغلفة 

وهي صناعات لظهرت مشكلة بيئية خطيرة بالتزامن مع هذه ا

النفايات المتزايدة لهذه العبةات وبدأت فكرة اعادة التدوير ، 

ونتيجة الستخدام هذه الخامات وخصوصا البالستيك ظهرت 

أمراض خطيرة مثل السرطان وغيره يحتار العالم في عالجه 

ويستهلك أدوية غاليه السعر جدا و يؤثر على اقتصاد البالدان 

 .بشكل أو بآخر 

 الخزفية األمفورات تستخدم حتى األنو في القرن العشرين  .10

وذلك لنظافتها  الشرب فقط عن طريق السفنفي نقل مياه 

داخلها في درجات الحرارة وعدم تفاعلها مع المنتجات ب

ام المختلفة وذلك من المميزات البيئية الهامه جدا الستخد

 حاويات الخزف في نقل البضائع . 

ن الخامات للحاويات الخزفية )األمفورات( مميزات ع .11

 االخرى الحديثة المستخدمه وهي أن مكونات الخزف طبيعية

من األرض ليست ضارة بصحة االنسان عند استخدامها وال 

ي فتتفاعل مع االطعمة المختلفة سواء كانت سائلة أو صلبة 

 صحية ال تسببفهي خامات بيئية درجات الحرارة المختلفة 

 و يمكن اعادة أمراض مثل البالستيك أو الصفيح وغيرها ،

 استخدامها فلذلك ليس فيها مشكلة النفايات الغير بيئية

 كالخامات األخرى .

من األسباب التي أدت إلى تقلص صناعة الحاويات الخزفية  .12

الحاويات وسهولة كسرها بغرض نقل البضائع ثقل وزن 

ويمكن التغلب على ذلك بإضافة بعض الخامات التي تخفف 

 انه كافية للمناولة.ة وإعطاءها متوزن الحاوي

في نفس الوقت من فكرة نقل البضائع وتوزيعها وتجزئتها  .13

 ئع مجزئهااالفكار المتميزة في نقل البضائع اي نقل البض

للمستهلك ، فلذلك يجب التفكير بنفس على البيع مباشرة 

 المنطق للحاويات الخزفية وعمل أحجام مناسبة لإلستخدام

 حسب كل منتج. 

ودة فكرة العالمة التجارية أو األعالن عن المنتج كانت موج .14

تام على االمفورات الخزفية التجارية منذ القدم على شكل أخ

 على المنتج أو طوابع أو نقوش على العمالت . 

 :  Resultsالنتائج  :
ت قبل الميالد ، وظهر 3300بداية معرفة األمفورا كان من  .1

الشام وفلسطين ، في مصر وبالد مابين النهرين ثم بالد 

فتح قبل الميالد ظهرت في اليونان ، وبعد ال 200وبداية من 

االسالمي ازدهرت في صقلية بتصميمات مميزة وكذلك في 

 شمال افريقيا ، وكانت التصميات متشابهة إلى حد ما .

األمفورا هي األساس في عملية نقل البضائع في البداية  .2

ني بل البضائع حديثا تاريخيا ،والتطور الهائل في عملية نق

 على تطور النقل التجارى بواسطة الحاويات الخزفية .

ارة لإلمفورا دور تاريخي هام في نقل البضائع و تنشيط التج .3

 على نطاق واسع في منطقة البحر المتوسط .

تطور تصميم األمفورا على مدار التاريخ نتيجه إلحتياج  .4

 التجارة فحدث تطور في الشكل وطريقة المناولة والتخزين

 والعالمات التجارية. 

انتقلت تصميمات االمفورات من بلد ألخر نتيجه للتجارة  .5

ونقل البضائع فيها ، فأصبح هناك تقليد واضح ألشكال 

 األمفورات .

ه اشكاله المميزة  من األمفورا العصر االسالمي كان ل .6

ها  تتناسب مع طبيعة التجارة والمنتجات التي كانت تنقل في

واختفت فيه تجارة النبيذ التي كانت أساسية في العصور 

 الرومانية وما قبلها . 

معظم تصميمات االمفورات ذات جسم فيه استطالة كبيرة  .7

سفن لزيادة مساحة التالمس في الجسم اثناء نقلها على ال

 لتحميها من الكسر . 

 لقدمالعالمة التجارية على االمفورات الخزفية موجودة منذ ا .8

 وحدث لها تطوركبير حديثا كدعاية واعالن عن المنتج على

 العبوة لجذب المستهلك لشرائها.

ية تقلص استخدام األمفورا الخزفية جدا بعد الثورة الصناع .9

مات وفي العصور الوسطي، وظهرت حاويات أخرى بخا

مختلفة مثل الكرتون والصفيح والبالستيك وغيرها من 

ئة ( لتجزالخامات خفيفة الوزن ،ويتم فيها التعبئة الفرعيىة ) ا

 مباشرة  . 

فن تستخدم االمفورا حتى األن في نقل المياه عن طريق الس  .10

كحاويات  تستخدم من مكان ألخر في أمفورات كبيرة الحجم 

،  وكذلك في تجارة زيت الزيتونبدال من تعبئتها ، ه للميا

 وذلك يدل على أن استخدام االمفورات في نقل السوائل له

  أهمية صحية وبيئية كبيرة بدليل استمرارة حتى اآلن .  

  Discussion املناقشة

لكن وهو اسم يوناني يطلق على الحاويات الخزفية ، را ومفاأل .1

ان ل اليونمن الدراسة التاريخية تبين أن االمفورا عرفت قب

سنه قبل الميالد في مصر وفينيقيا ، ولكنها  3300من 

د سنه قبل الميال 200ازدهرت كثيرا في العصر اليوناني من 

من معرفة العالم لها قبل واشتهرت بهذا االسم بالرغم 

 .اليونان

من خالل حفريات حطام السفن في البحر المتوسط تبين أن  .2

لبضائع بين الشعوب لألمفورا دور رئيسي وهام في نقل ا

،ومازال يكتشف حتى اآلن في حطام السفن في البحر 

قل المتوسط أعداد هائلة من األمفورا التي كانت تستخدم لن

 البضائع .

من دراسة تاريخ االمفورا تبين انه حدث تطور كبير في  .3

ورا أشكال االمفورات لسهولة استخدامها ، فمثال كانت االمف

حمل بالحبال، ولكن بعد ذلك اوال بدون مقابض وكانت ت

تطورت وأصبح لها مقابض تحمل منها أو تساعد في حملها 

مة بسهولة ، ومن الدراسة نجد أن أمفورا النبيذ أصبحت محك

جيدا الن فوهتها اصبحت ضيقه ولها شفه ورقبتها ضيقة 

أما  وطويلة نوعا إلحكام الغلق والتحكم في السكب وتقنينه ،

اسع ولنقل البضائع الجافة فلها عنق  األمفورات التي تستخدم

كذا وقصير نوعا وفوهة واسعة لسهولة التعبئة والتفريغ ، وه

 نجد أن هناك تطور في التصميم يخدم سهولة االستخدام . 

ن نجد ان هناك انتشار لألمفورا متشابهة الشكل في كثير م .4

بالد حوض البحر المتوسط وشمال افريقيا وذلك نتيجه 

يد ري ونقل البضائع فيها ،  وامكانية التقلللتبادل التجا

ت موجودة ولكن يمكن التفريق بينهم بعمل التحاليل للطينا

 . دالطينات المعروفة لكل بل ن طريقومعرفة مكان التصنيع ع

 نتيجة لتحريم االسالم شرب الخمورنجد أن أمفورا النبيذ .5

 ءسوااختفت في البالد االسالمية العربية واألوروبية على ال

أثناء الحكم اإلسالمي لها ، ومثال ذلك صقلية اختفت 

رة دت مأمفورات النبيذ فيها أثناء الحكم االسالمي لها، وتواج

  أخرى أثناء حكم النورمانيين لها بعد الحكم اإلسالمي .

را مفومن الدراسة التاريخية نجد أن العالمة التجارية على األ .6

م ت عبارة عن أختاموجودة تاريخيا من قبل الميالد ، وكان

وطوابع ، وحديثا في القرن العشرين حدث لها تطوركبير 

نتيجة لتطور وسائل االعالن والطباعة الحديثة مما جعل 

ذلك والعالمة التجارية بمثابة إعالن عن المنتج على العبوة 

 لجذب االنتباه والتسويق للمنتج  . 

 تقلص استخدام االمفورا بعد الثورة الصناعية والحرب .7

العالمية الثانية لظهور خامات خفيفة الوزن غير قابلة للكسر 
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وال تأخذ حيز كبير في الشحن، بغض النظر عن اانها صحية 

التضر االنسان أم ال مثل الصفيح والبالستيك من المواد 

الضارة صحيا، فالصفيح يصدأ اذا لم يعالج ويخزن بشكل 

فاعل مع صحيح ، أما البالستيك فهو خطير جدا ممكن أن يت

المنتجات بسبب سوء التخزين أو ارتفاع درجات الحرارة ، 

لذلك نجد انتشار األمراض السرطانية بشكل مخيف في 

العالم، وممكن أن يكون استخدام مثل هذه المواد سبب من 

 أسبابه .

مازالت االمفورا تستخدم في نقل المياه وزيت الزيتون  .8

 اآلمن والصحي كحاويات كبيرة حتى اآلن نظرا إلستخدامها

، فهي ال تتفاعل مع المنتج بداخلها حتى مع أسوأ ظروف 

 التخزين أو درجات الحرارة المرتفعة . 

 :  Conclusion الخالصة
وكانت لها ، حتى اآلن و قبل الميالد  فورا تاريخ طويل مألل

 ة جنائزيات عديدة منها التخزين ونقل البضائع وألغراض ماستخدا

 ، راة لألمفو، وأصبح نقل البضائع بين البالد من المهام الرئيسي

ع على تجارة نقل البضائ ااقتصاد بعض البالد قائموقديما كان 

شكل بوكانت تنقل النبيذ ، مثل اليونان القديم بواسطه األمفورا 

اكهة نقل األسماك المملحة بأنواعها والفوبعد ذلك تم  أساسي ثم 

ان وغيرها من المنتجات السائلة والصلبة ، وكالمجففة والحبوب 

ف را فأقيمت المصانع على ضفاوهناك اهتمام شديد بصناعة األمف

ن ماالنهار وبالقرب من موانيء التصدير أو في المزارع بالقرب 

ين بدور األمفورا في النقل التجاري منتجات التصدير ، ثم تقلص 

تشاف كا بسببمية الثانية بعد الثورة الصناعية والحرب العال البلدان

 مثل الصفيح والبالستيكضائع خامات جديدة تستخدم في نقل الب

 وأصبح استخدام الحاويات الخزفية‘ الكارتون وغيرها والورق 

لة أوال إلى أن المواد البدي همحدود للغاية والسبب يمكن رجوع

ما أ،  ر وال تأخذ حيز كبير في الشحنه للكسخفيفة الوزن وغير قابل

د عيمنذ زمن ب كبيربالنسبة للحاويات الخزفية فلم يحدث لها تطور

 ،يواكب تطور الحاويات الحديثة التي تستخدم في نقل البضائع 

كن ويم، و قابله للكسر نوعا  ثقيلة الوزن  فالحاويات الخزفية 

من خالل  التي تنقل البضائع الخزفية تطوير صناعة األمفورا

متين والوزن حصول على خزف خفيف لل والتجاربالبحث 

 ضائع ،بيستخدم في أغراض عديدة منها نقل ال، اليكسر بسهولة 

 تماشي معياالهتمام بتطوير تصميم االمفورا بحيث أيضا ويمكن 

ت ، جاللمنت أو الفرعية التطور المذهل في اساليب التعبئة الجزئية

ية زفات الخالحاوي ىواالهتمام بالدعاية واالعالنات الترويجية عل

، منتجوالتسويق لللجذب انتباه المستهلك التي تعبأ فيها المنتجات 

ا البضائع ألنهقل الحاويات الخزفية لن يجب االهتمام بتطويرو

دون بشكل آمن ها دة استخداماويمكن اع، ةبيئي ةصحي حاويات

يك مثل البالستالسوق حاليا  في ضرر مثل باقي الخامات الموجودة

الذي اصبح أساسي في نقل وتوزيع المنتجات على المستهلكين 

تجه عن نساهم في تقليل النفايات النابذلك  و ، بالرغم من أخطاره 

لم لعاعبوات نقل وتوزيع المنتجات على المستهلكين ، والتي تكلف ا

 ال طائلة للتخلص منها أو اعادة تدويرها. اومأ

  Recommendationsالتوصيات 

لنقل التاريخية انشاء مراكز لدراسة االمفورا الخزفية  .1

البضائع للتعرف على أشكالها ووطرق صناعتها وأساليب 

مناولتها وتخزينها وكل المعلومات عن االمفورا بغرض 

تطوير تصميم وصناعه االمفورات االستفادة منها في 

الخامات تطورحياء تلك الصناعه لتواكب خزفية بغرض اال

 تي تستخدم في نقل البضائع اليوم . الجديدة ال

دراسة المشاكل والعيوب التي أدت إلى تقلص استخدام  .2

ع االمفورات الخزفية في نقل البضائع حديثا والعمل عى وض

حلول تصميمية وانتاجيه إلحياء والنهوض بتلك الصناعة 

 الصناعات المستخدمة حديثا .  وتنافس واكبلت

ترويج إلستخدام حاويات لل واالعالن االهتمام بالدعاية .3

ية الخزف وخصوصا أن العالم يتجه األن إلى المنتجات البيئ

الصحية من جديد والبعد عن المنتجات التي تضر بصحة 

 اإلنسان . 

 Onceمفورات بإسلوب الحريق الواحد يمكن التفكير بإنتاح ا .4

firing  فض تكلفة الحريق بدال من حرقتين يصبح حرقةخل 

واحدة وذلك بحسب نوعية االنتاج واحتياجاته من متطلبات 

مسامية أو غير مسامية فخار أو مطلية بطالء )في االمفورا 

  .وهكذا ( زجاجي 
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