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 املقدمه 
 

 والمنظومة  المثقوبة, واالحجام االنواع مختلفة قطع من الُمشَّكلة والمجوهرات  الحلي أدوات من نوع هي الخرز وعقود األساور

 سناناألو , العاجالعظام, (1985)מגן,  الصدف: مثل مختلفة مواد من مكونه هذه الخرز قطع. رقيق او سميك خيط او بحبل

 االف وعشرات االلف منذ األنسان استخدمها  التي, اخرى ومواد انواع من وغيرها , الكريمة االحجار, الزجاج (,10 .صوره)

 يتميزون بها  رموز لخلق وايضا , البشر باقي مع للتواصل, والزخرفة الجسد لتزيين منها ,  (mayer, 2008) عده لدواع   السنين

 . والسيطرة للقوه كرمز استعمالها  الى وباألضافه الشر من كالحمايه, الخاصة الطقوس مثل واالنتماء العيش اساليب ويتقنون

 يعتبر والذي  للشهرة وعامال المال لكسب عامال هذا يومنا  في الخرز صناعة واصبحت المبدأ هذا اختلف الزمن مرور مع

 .الحاضر وقتنا  في البشر بني بين ضخم مستهلك
 

 الفنان او الصانع رغبه بحسب كان االحجام اختالف, المختلفة واألحجام باألشكال عموما  صنعت الخرز وعقود األساور

 تقنية وهي التخريز بفن يعترف الفن من النوع هذا .(2006)גרפינקל,  الخرز منها  صنع التي المواد ونوعية المنطقه وبحسب

 ومعاني اساليب الصناعة لهذه يكون ما  وغالبا , حبل أو سلسلة باستخدام أخرى قطعه إلى قطعة ومزجه الخرز ثقب بها  يتم

 . والزمان بالمكان مرتبطة

  أنفسهم؟ عن التعبير اجل من يتزينون الناس بدأ متى منذ لكن االنسان، يصنعون والمجوهرات المالبس أن الموضة أهل يعتقد

 في اول كنوع الخرز موضوع بحث في تخصصت مصادر لعدة بالتطرق هذا بحثنا  في قمنا  لقد, العام التساؤل هذا على بناءا  

 قبل ما  عصور في والحلي المجوهرات عالمات اول ظهور بداية على للتعرف جاهدين وعملنا , والتزيين المجوهرات عالم

 .التاريخ

 

 المتعلقه ومتنوعه اساسيه اسئلة عدة على لإليجابه بحثنا  في جاهدين سعينا  فقد التساؤل هذا ضوء وعلى, لذلك باإلضافه 

 صله لها كانت التي الثقافات او الشعوب هي ما , الخرز؟ وعقود أساور ظهور بدأ متى منذ: مثل واألساور الخرز" عالم"ب

 الغرض هو وما  صنعها؟ تم تقنيات وبأي الخرز استعمال تم كيف,واألساور؟ الخرز على العثور تم كيف, ؟ الفن من النوع بهاذا

 ؟ استعمالها  وراء من
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 أ ساور وعقود اخلرز داية  ب 
 

 بدأ   الشام بالد في ذكرت". الخضراء الحجارة" بأسم والمعروفة المختلفة، الغريبة المعادن من المصنوعة والتماثيل, الخرز  أساور 

, لذلك بإلضافه (.1987גרפינקל,  ) النيووليثية  المواقع في وغالبيتها, الميالد قبل  الحادي عشر  القرن في الناطوفيه  الثقافة ظهور  من

 )נחל לבן(   لفان ناحل موقع في  اجريت التي دارسه بحسب وذلك سنه 10,000 قبل  تظهر  بدأت الصناعه  هذه بأن تقول مصادر  هناك

 وماهية  االساور  هذه تصنيع كيفيه الى  تطرقت بدورها  والتي الخرزيه االساور  لدراسة وتحديدا أألثريه والبحوث للدراسات كموقع 

 المفترسة الحيوانات اسنان  من  صناعتها تمت قد  ايجادها تم التي الخرز  أنواع بعض بأن اضافوا الدراسات بهذه  وايضا  كما. مركباتها

 القشور  تفضيل لسبب اثنان خياران هناك  بأن يرجح. الصافي الزنجار  مع الداكن اللون ذات النعام بيوض  قشره كسور  بقايا ومن

 متعلقه  عده ألغراض لونها بسبب بتفضيلها قاموا الحقبة تلك في الخرز  أساور  بصنع قاموا اللذين االشخاص. 1: غيرها عن الداكنه

 من  استعمالها سهوله بسسب بتفضيلها واقاموا  الفاتح  اللون ذوات من  اقدم تعتبر  الداكنه النعام بيض  قشور . 2. وبالبشرة بالمكان

 (.1989בוריאן, ) تقنيه ناحيه

 

 صناعة اخلرز والاساور  و   الثقافة الناطوفيه 

 والتي الخرز  وعقود ألمجوهرات, االساور  بصنع  برعت ثقافه اول  بكونها  الناطوفيه للمجوهرات خصيصا  نتطرق  ان  المهم من

 او  العظام  او  الصدف  من  صنعت الناطوفيه  والمجوهرات الحلي . الكباريه الثقافة  مثل لها  سبقت  اخرى ثقافات  عن بها  تميزت

 المكثف  استغاللهم عن نجم والذي  الحيه الطبيعية الموارد من كانت الخرز  وعقود ألساور  صناعه اول انه ندرك وبذلك, الحجارة

 .  الطبيعية البيئية للموارد

 

 المميزة اآلثار  اكتشفت أن بعد.  1929 عام في "غارود دوروثي" اإلنكليزية االثار  عالمة مّرة ألول استخدمته اسم هو الناطوفيه 

 والذي  المتوسط البحر  منطقة من رئيسي بشكل الناطوفيه الثقافية المواقع وتُعرف النطوف، وادي في شقبا مغارة في الثقافة  لهذه

 اعتبرت التي المزارعين اوائل بينو, الحبوب )الفالحين( وجامعي الصيادين حياة نمط بين العبور  نقطة عند تقع ثقافة على يشهد

 מוזיאון האדם הקדמון(.  ) التاريخ في دائمه ومستوطنات زراعية مجتمعات أول بناء نحو لإلنسان األولى الخطوة

 

 أخرى  أجزاء في والحقا البالد  في متواجدة  كانت والتي, التاريخ قبل ما زمنيه حقبة في عاشت ثقافة  هي الناطوفيه ثقافةال ;تاريخيا   

 بين  ما فترة)  القديم العصرالحجري بعد ما فترة نهاية في اي", Epipalaeolithic" االنتقالي العصر  في كان وذلك. الشام بالد من

 قبل  سنة 11700 -15000 إلى يقارب ما  حوالي  أي(, النيوليثي -الحديث الحجري العصر  وبين  العلوي  القديم  الحجري العصر 

 - المبكرة الناطوفية -: حقبتين\فترتين إلى ينقسم الناطوفيه للثقافة  الزمني التسلسل(.  '14 كربون حسب مؤرخ) هذا عصرنا

 . ויקיפדיה() تاريخنا قبل سنة 13000 إلى 13500 من يقرب ما في بينهما االنتقال حدث. المؤخرة والناطوفية 
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 يدعى والذي  الصدف  من  معينا نوعا فضلواو االحمر  البحر  في  وايضا المتوسط البحر  في الصدف على  عثروا الناطوفيون, تحديدا

 عمليا  هذه  الصدف  قطع . األحمر  البحر  في  اخر  ونوع  المتوسط البحر  من  نوعين,  . هنالك ثالث انواع من هذا الصنف البحر  سن

 كالخرز زينة  أدوات األثرية  الناطوفية المواقع  معظم في ُوجدت وقد , الناطوفيون ظهور  عند النطاق واسع واالنتشار  باالزدياد بدأت

(. لهم سبقت لثقافات التابع الصدفي الخرز  من قليل عدد على العثور  تم انه العلم  مع) متنوعه موارد من المكونة  والعقود واألساور 

 انتقاليه  زمنيه كحقبه تصنفيفها تم بحيث وزمنيه ثقافيه ناحيه من االخرى الثقافات باقي عن الناطوفيه الثقافة ميّز  ما بالواقع هذا

 .1974)יוסף,  בר) متقدمه

 او  دقيقه  خيوط  في  مزجه تم وبعدها , ملم 10-4 بطول صغيره لقطع  تقطيعه  تم الصدف  .1:  ثالثة مراحل اعة الخرز تمت علىصن

 اساليب خلق اجل من ابتكرت غالبا التقنية هذه . جلد من مكونة خلفيه على بتخييطها  ايضا  قاموا  انهم الممكن ومن, ما نوعا سميكة

 طويله  سواعد عظام من صنعت العظمية الخرز قطع .2. الجماعي االنتماء بهدف المناطق كافه في ونشرها واالنتماء للعيش جديده

 تركيبها  يُتممون كانوا ما وغالبا, سويا مزجهم يتم لكي منهم العلوي القسم ثقب ثم ومن تصنيفهم تم والذي, الغزالن اصابع عظام ومن

 الهياكل رقاب حول العظمية  الخرز  قطع وجود هو لذلك ودليل والجسد الرقبة لتزيين استخدمت هذه  مجوهراتال. زوجي بشكل

 الحمام مغارة في تم العثور عليه ُمؤخرا الناطوفيون استخدمه الذي الخرز  من اخر  نوع. 3. والحفر  التنقيب عمليات بعد العظمية

 الكبير  بحجمها وتميزت سم 6-4 من طوال  شكلت حيث ;والبازلت الصوان الجير، من المكونة  الحجارة من كان )מערת היונים(

 .1974) יוסף, בר) أعاله ذكرها وتم استخدموها التي الخرز  قطع من اخرى بأنواع مقارنة  . صوره)

 

 

 

 

اعادة بناء لسلسلة خرز المكونة من صدف سن البحر  .1

وعظام الحجل. من كهف نهر קונכיות שן הים( )

الكرمل. نوع من االساور التي صنعها الناطوفيون 

 بكثره في بداية ثقافة الخرز

 מוזיאון האדם הקדמון( -הנאטופים)    
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صوره توضح اشكال الخرز المثقوب الذي تم صنعه على  .2

تم استخدام مجموعة متنوعة من يد الناطوفون للزينه وللزخرفه. 

באר ) والحجاره ذات المواد المختلةالرخويات البحرية والعظام 

 .יוסף< נאטופיאן(

 

 

 يف املواقع ال ثرية   ت وال ساور مكوجودا اخلرز  

 وتل  اللوز  كميد , مجيدو تل, جنوب-فرعون تل, شيمش بيت , يزر ج  : منها البالد في  عده  مناطق في واألساور  الخرز  على العثور  تم

 ويتراوح  الزمن من  معينه ولحقبه  لفتره يعود  كان  االعتبار  وجه وعلى الخرز  من معين  نوع  وجد منطقه كل  في أنه  بحيث ;كيسان

 هذه  مثل العثور  يتم  األحيان اغلب  في. (1985, מגן) الفارسية الفترة  حتى المتأخرة ه يالبرونز  فترة  بين  األساور  هذه  بعض  تأريخ

 بالهين ليس كم ظهر  بها والتي بجوارها الكبيرة المقابر  في وايضا  سكنيه وحدات على احتوت التي األثرية مواقعال في الصناعات

, العنق حول او الرأس حول - اجسادهم على إبقائها  او (3)صوره.الموتى بجانب دفنها تم  التي المتنوعة  واألساور  األثرية القطع  من

 على عالوة  . (Bar‐Yosef, 1998)المناطق. ةبكاف انتشرت بعدها ومن الطرق هذه اتبعوا من  هم الناطوفيون – الخصر  حول او

 غير  تكون قد الطريقه هذه ولكنتحديد موقع صناعة الخرز  حسب وهي الخرز  أساور  نجد  ان عبرها  يمكننا  اخرى طريقه , ذلك

 المعتمده  األثرية  المواقع  في النشاط  مجاالت استعادة  فإن  لذلك ،هي   ما على  تبقى ولم  قليله  تكون قد المستعمله المعدات ألن , فعاله

ه قد الصوان وأدوات صغيرة كتشافاتأ نتائج على  .(1987גרפינקל, ) التحديد وجه على بصعوبات يواج 

  ; מינרלים ירוקים() "الخضراء معادن"بال يسمى ما  حسب يتم  التحديد وجه  على الخرز  وصناعة  المعدات بين  الوصل طريقة

 ذات  كمعدات المخارز  بهذه  ونرى  الخضراء المعادن بأنتشار  المخارز  انتشار  في صله  ايجاد نفضل  إننا : " الباحثين تقدير  حسب

 األحجار " توزيع طريقه نفحص فعندما المكاني التوزيع عن اما. (1987גרפינקל, ) "الخرز  تصنيع اثناء الخروم لثقب صله

 هذه ; محدد اطار  ذات سكنيه  وحده في  متمركزون اغلبهم بأن نرى ان  يمكننا أألثري  الموقع  في (Green stones) "الخضراء

גרפינקל,  )  نسبيا   مقلصه  بمساحه ُمجمعين بل  عشوائي بشكل الموقع  في منتشرين يكونوا  لم  واألساور  الخرز  ان  على تدل المعطيات

 اجل من االساور  صنعت التي الجماعات تنقل وانخفاض االستيطان عن ناجم السكاني التعداد بأن ندرك أن يمكن هنا ومن (.1987

 نرى  ان يمكن حيث التزيين بتقنية  االخرى عن تميزت قد كانت  سكانيه  جماعه أو ثقافه فكل, فقط ذلك  وليس. الجماعي االنتماء

 (.1990כהן, -)בלפר وثقافة فئه لكل االجتماعية الديناميكيه مع  تتصل التي  الفنيه االعمال في انعكاسها
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 على  العثور  تم   خاللها من  التي دراسة الى  توصلنا  فقد ; الخرز  وكميات توزيع , بتنوع متعلقه  مصادر  عن بحثنا  في , لذلك اضافة

 (2006)גרפינקל,  اكبر  وبكميات اخر  نوع من الخرر  اساور 

 

 

 

  .(ממערת היונים) حجاره من مغارة الحماممن  معلقات .3

 )תולדות התרבות האטופית בארץ ישראל(

 

 

 

 

 

 

صوره لكمية كبيره من الخرز النحاسي  . 4

 منتظم والمعدني المصنوع بشكل دائري

والذي وجد في موقع تم به الحفر المتجدد 

في )تل تساف( في غور االردن, موقع  

التابع للعصر النحاسي األوسط. هذا الشي 

يدل على التفاوت بين انواع الخرز 

واشكالها كلما تقدمنا في الزمن او كلما تم 

  عصر جديد. \العبور لحقبه زمنيه

החפירות המחודשות בתל צף: אתר מן )

 לקוליתית התיכונה(. התקופה הכ
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مثال على ثقافة   .5

الخرز الذي تم صنعها 

من العظام والعاج. 

اساور من خرز العظام 

والقرون صنعها 

كأغطية  الناطوفيون

للرأس وايضا تم 

استخدامها لصنع القالئد 

واألحزمة واألساور 

באר  )  واألقراط.

 יוסף< נאטופיאן( 

 
 

 اخلرز    ية تصنيع كيف 

بواسطتها تم  التي الطرق والمعدات على نتعرف ان لنا بد ال والخرز, االساور  استعمال وراء من الغرض على نتعرف ان قبل

الثقب,  عملية بها تمت التي المعدات نوع هو ما الخرز, ثقببأية طرق تم  : المثال سبيل على .المختلفة الشعوب قبل من صنع الخرز 

 . التاريخ قبل ما عصور  في الخرز  صناعه كيفيه  على التعرف علينا بالمجمل اي ,كيف تم بناء االساور والعقود وتخريز الخرز بها

معدات  على العثور  بواسطة منها  قسم ايجاد تم والتي الخرز  ومجوهرات اساور  على العثور  كيفية عن تحدثنا اعاله  القسم سياق في

المعدات وكيف تم العمل بها إلتمام ثقب الخرز وصنع  تلك كانت ما نوضح بالكامل سوف االطار  هذا وفي, الثقب والتصنيع
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 عده ألحجام كسرها يتم  كان – الحجارة كانت  الوحيده  ولربما استعماال األكثر  اآلله , العصور  تلك  وفي , الق د م في  .األساور والعقود

 تسمى والتي الثقب أدوات. منه المرجو والهدف  الغرض  مع تتالئم  لكي المناسب بالشكل صقلها  يتم ثم ومن العمل  غرض تناسب

 ملم  16-9 بين طولها  يتراوح منتصب بشكل جيدا المصقوله وحاده طويله جوانب ذوات رقيقه حجاره عن عباره هي بالمخارز 

 طريقه " يسمى  بما  الحجاره ثقب بواسطتها  يمكن  االله  هذه . جدا   دقيقه  ثقب  عملية من  يّمكن والذي  ملم  4-2 بين  يتراوح  وعرضها

 في التي المخارز  هذه, عادة  . ملم 30 طولها فتحه الى الوصول يمكننا الطريقه هذه وبواسطة للخرز " االقطاب مزدوجة الثقب

 في استعمالها يتم لكي الخشب من مقبض في موصوله تبقى – الصوان من حجاره غالبا   – الصلبة الحجارة من ُصنعت األساس

  (.1987)גרפינקל,  واسهل اكبر  بفعالية الحق وقت

 الخرز على – اثري كموقع – يعقوب بنات جسر  في التعرف تم لقد, بحوزتنا التي المصادر  ألحدى ووفقا, اعاله ذكر  ما عكس على

 نتيجة وليست بيئي طبيعي بشكل ينبع  المثقوب وشكلها حجمها ان حيث(, crinoid – الكريبوديات شظايا ُسميت التي) المثقوب

 السياقات  وفي . الحرمون جبل رواسب حضور  هو  الظاهرة  هذه لحدوث احتماال  األكثر  المصدر  ; بثقبها  بقيامه  لإلنسان الثقافي للنشاط

 الشي هذا , بيده وثقبها  لتحضيرها  يجهد لم التي خرز  واساور  عقود  لصنع  البدائي  االنسان أستخدمه قد  كنوع  الخرز  هذا  يعتبر  األثرية

 في  انثقبت وانما, يدوي صناعي ثقب نتيحة بالضرورة تكن لم القديم الحجري العصر  من المعلقات أو الخرز  من قسم ان الى يرمز 

 وجدت التي ( 8. صوره) الخرز " حبات" هي  ذلك  على جيد مثال , (Goren-Inbar, 1991) العوامل الطبيعيه نتيجة معينه  مواقع 

 الباحث وحسب الوسط في ومثقوبه مسطحين وجهين ذو اسطواني شكل لها التي إسرائيل في  – للرواسب كنتاج  – االردن نهر  في

 .(Goren-Inbar, 1991) ثقافيه بوظيفه يوحي الشكل هذا بأن" عنبار "

 

 

صوره توضيحيه لخرز 6. 

األحجار الذي انثقب وتأكلت 

بشكل طبيعي بيئي بسبب 

الرواسب واالنحدارات والذي لم 

فيزيائياً عن طريق يتم ثقبهم 

االنسان البدائي. مثال لحجرين 

الذي تم العثور  ناألسطوانيي

عليهم من جسر بنات يعقوب 

מכתש ) ومن فوهة حتيرة

 .התירה(
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 احلل   الغرض من اس تعامل 

 استعملت الخرزية المجوهرات إن الباحثين يقول. البشري السلوك سمات من سمة هي, الشخصي الحلي من وغيرها الخرز  استخدام

 لكل  الجغرافية المنطقه  تحديد تم هنا  ومن وثقافتهم مجموعتهم إلى ينتمون اللذين  األشخاص على بسهولة للتعرف البشر  تساعد لكي

 لكل  فإن , اعاله ذكر  ما وبحسب. واستهاللي تكريمي حفل في تجمعهم خاصه صلة  تمنحهم لكي ألزواج  استخدمت انها  كما , ثقافه

 اصل من الخرزات صنعت القديم الحجري العصر  خالل:  المثال سبيل على, مختلفه والوان باشكال الخرز  استعمال تم زمنيه حقبه

 البني , األصفر , األحمر , األبيض مثل مختلفه الوان ذات كانت التي البيض وقشور  العاج , العظام, االسنان, الصدف مثل بيولوجي

التي سعي االنسان و ,(Green beads)االخضر  اللون  ذات الخرز  ظهور  تم فقد الحديث الحجري العصر  حلول  ومع . واألسود

 ,الحقبه تلك في الزراعة بداية على التي بدورها دلتجاهدا  في البحث عن معادن وحجاره خضراء من اجل صناعتها, و البدائي

 عصر  نحو جدا هامه  تحول نقطة  تعتبر  الحقبه هذه  ان بحيث. الزراعة مستوطنات إلى والتجميع الصيد مجتمعات من واالنتقال

 .(mayer, 2008) وسلوكياته  بثقافاته  حديث

. رمزي معنى ذات كأدوات  والمعلقات الخرزات أهمية عن كثيرة أدلة لدينا توفر  قد الحديثة االثنوجرافية الدراسات على إستنادا   

 سوء  منع: منها عده غايات إلى تهدف معتقدات على مبينه رموز  من تتألف  والتي  وواسعة بعيدة معاني تحمل  غالبا الخرزات انواع

" الرموز " هذه ارتداء تم. والقوة الهيمنه, السيطره وتحقيق للطبيعة الخارقة القوى آلثار  التصدي, الشريره العين ردئ, والخطر  الحظ

 بالمجوهرات وربطها  المالبس على خياطتها تم االحيان بعض وفي, للشعر  كزينة استخدامهم وتم كما, والكاحلين الذراعين على

 (golani, 2013). قالده شكل على االنسان على الخرز  وضع او  المعدنية

 من  مبكر  وقت في رمزية كسلوكيات  عنها  التعبير  وتم طويلة بفترة  الزراعية الثورة  قبل  موجودة  كانت  المعتقدات  هذه من  العديد 

ا  معها جلبت الزراعية الممارسات ظهور  فإن, ذلك ومع . القديم الحجري العصر  ا اهتمام   والحيوانات  النباتات  من كل بخصوبة خاص 

 ارتفاع  بسبب البشرية السكانية التركيبة في تغيير  حدوث إلى ،  بدوره ، االهتمام هذا  أدى (. للخصوبة" سحر "ك الخرز ) والبشر 

. للتكيف جديدة وسائل تتطلب الصحية المشاكل في الزيادة هذه . المختلفة األمراض بسبب ياتالوف  معدل وزيادة المواليد معدالت

. األخرى االجسام او االمراض بطرد والمحاصيل النبات عالج  شك بال  استكملت األثرية  القطع بأستخدام الرمزية والممارسات

ا  مسؤولة  كانت المحاصيل تحسين عن" مسؤولة" كانت  التي  الخضراء  الخرزات ذات أنه  المحتمل  من  ندرك هنا  ومن  عن أيض 

او خرز االحجار  األخضر  الخرز  استخدام اصبح حينذاك ومن. المحاصيل هذه بتربية قاموا  الذين المزارعين سالمة على الحفاظ

  (mayer, 2008). األدنى الشرق في مستمر  تقليد هو (Green stone beads)  الخضراء

 وحسب للخرز  الثقافي السياق  الى تطرق قد" جوالني امير " الباحث  قدمها  الموضوع هذا حول لدراسه طبقا  ;اخرى جهه ومن, لكن

 مجموعة  اتُبع ولكنه , عشوائي بشكل الخرز  بين الجمع يتم لم أنه  إلى تشير  فإنها األثري الموقع في  االكتشافات على بألعتماد  ان  قوله



  

9 

 
 

 إلى  معروفة  غير  تبقى  قد أنها من الرغم على, بالتأكيد مهمة األلوان ترتيبات  كانت . أهمية لها  يكون قد التي  التصميمات  من  متنوعة

 (golani, 2013).كبير  حد

 

)حبات الخرز البحرية( صوره توضح اشكال  .7

ر عصالخرز من الكائنات البحرية التي تم استخدامها في ال

( منها: الصدف, THE EPI-PAL AEOLITHICاالنتقالي )

القوقعة, االسنان اوالعظام ذات الشكل المثقوب. مصدر 

באר )  هذا الخرز من البحر المتوسط والبحر االحمر.

 יוסף< מאיר(

 

 

 

 صوره توضيحيه للخرز االخضر الذي  .8

دل على بداية الزراعه وبذل المزارعون 

األوائل في منطقة ناطوفيان جهوًدا كبيرة 

للحصول على المعادن الخضراء من اجل 

إنتاج الخرز واالساور ويمكننا ان نرى كيفية 

صنع الثقوب بحسب الهدف وتالئما مع 

באר )االحجام المختلفة التي كانوا يجدونها. 

 יוסף< בורטא(.
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 ه  ـامتـ خلا 

 الخرز بأن  استنتجنا  طريقها  عن والتي  اتجاهات  عدة  الى  تطرقنا واننا  كما , بالمجمل الخرز  عن  تاريخيه نبذه  قدمنا  قد  هذا  بحثنا  في

 جدا هامة  تقنيه  صنعه بات حتى ;بنفسه االنسان ايدي على صنعه وتم الزمان قديم منذ  وجد قد وإنما  بل, حديث بأكتشاف ليس

 بخلق  مبادرتها وايضا البيئة مع  تالئمها وكيفية, المختلفه الثقافات لفهم توصلنا قد لذلك اضافة. هذا يومنا حتى االنسان يستخدمها

 قد  اضافيه هامه  نقطه . البشرية تاريخ في  نوعها من وفريده جدا   مهمه  زمنيه  لحقبه  واالنتقال التأقلم  من  تمكنها جديده سلوكيات

 لفهم  توصلنا  فقد النقطة  هذه ضوء  على, والزمان بالمكان متعلق ذاته الخرز  ان هي ;هذا  بحثنا من إستنتجاها وإستطعنا اليها توصلنا

 وارتدوا  صنعوا قد( أألوسط الشرق)  الشام بالد في استوطنوا اللذين اولئك: مثال  ;  جغرافية المنطقة وبين والخرز  الثقافات  بين  العالقه

 في  استوطنوا  اللذين  اوالئك  اخرى جهة  ومن, والشالالت باألنهر  ومليئة البحر  من  قريبه الشام بالد الن  نسبة   الصدف  من اساور 

 تلتقي  بأن االحتمال زاد وكلما , الحيه الكائنات من وشبيهها  النعام بيض  قشور  من المصنوعة  الخرز  وعقود  اساور  ارتدوا  قد  افريقيا

 أكثر  للثقافات الجماعي االنتماء تحديد اجل من جديده رموز  ابتكار  إلى الحاجة أصبحت ، البعض بعضها مع المختلفة المجموعات

 .أهمية

 على دل والذي ذكرناه اعاله االخضر اللون ذات الخرز  ان بحيث ,الخرز  الوان في وتغيرا   تطورا   نجد فقد, الزمان ناحية من ماأ

 كيفية  فهم من تمكنا واننا كما. الزراعة بداية قبل استعملت قد كانت االخرى االلوان ذات والخرز , بأوجها الزراعة كانت فترات

 االساور  هذه لصناعة المتنوعة الطرق على تعرفنا وقد التاريخ قبل ما عصور  في صنعت التي الخرز  وعقود اساور  على العثور 

 وطريقة  المعدات هذه بين عالقه استنتاج يمكن انه علمنا لذلك باإلضافة, صناعتها في استعملت التي المتنوعة المعدات طريقة عن

 (.1974יוסף, -)ברوالخرز  للمعدات بحثيه  ومقارعه تصنيف  عملية على يعتمد الذي بحث طريق عن يتم وذلك الخرز  صنع

 افراد  قبل من ما شيء في اإليمان انواع من ونوع الخاصة الطقوس منها للخرز  العدة االستعماالت لفهم توصلنا, ذلك على عالوة

 ذو  استعمال ومنها ;وباء  او مرض, شريرة ارواح بطرد الخرز  ربط, موتىال مع  المقابر  في الخرز  وضع: مثل  معينه مجموعه

 مختلفة  بقارات  تظهر  بدأت الخرز  واساور  مجوهرات ان استنتجنا واخيرا    . معينه منطقه على  الهيمنة  او  القوه برز  مثل ملموس حيّز 

 لمناطق بسرعه انتشرت الخرزيه واالساور  المجوهرات ثقافه ان على يدل الشي هذا, ورائجة شعبية أصبحت الزمن مرور  مع  وانها

 مختلفة  وسلوكيات اساليب لديهم  كان  البشر  ان  على يؤكد  العنصر  وهذا . االنسان حياة  من  يتجزأ ال هاما  جزءا اصبحت حتى عده

 توصلنا  قد البحت هذا  خالل من, ولذلك. متعددة ثقافيه  فنيه رموز  خلق بواسطه البعض بعظهم مع وللتعايش لاللتقاء, للتواصل

 وصنعها  استعمالها  في كبيره تغيرات شهد الذي  االمد  طويل وتاريخها الخرز  ثقافه فهم  من  تمكنا  بواسطتها  التي غنيه لمعلومات

 النطاق  واسع  بحثي علمي مجال زال ما  انه  من  بالرغم هذا يومنا حتى  والعملية االجتماعية  الحياة  في  النطاق  واسعة  آثار  وحمل

 .المعلومات من  الكثير  الى  ومفتقر 
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 صور توضيحيه    

 

رسم توضيحي عن خرز الحجاره الذي يوضح شكل    9. 

 Golani) الخزر وكيفية ثقبه على الطريقة الناطوفيه.

Jewelry from the Iron Age II Levant) 

 

 

 

 

 

والعاج الذي رسم توضيحي عن خرز العظام  .10

يوضح كيفية صنع الثقوب وايضا استخالص 

خرز صغيره من قطع عظمية أسطوانية   عةقط

ي تم استعمالها من قبل الثقافة تطويله ال

الناطوفيه وتحويلها لرموز زينه وزخرفه 

 Golani Jewelry from the) للجسد.

Iron Age II Levant) 

 

 

 


