عقود الذبابة الذهبية خالل الدولتين الوسطى والحديثة
الملخص العربى
لقد كان هناك العديد من الحشر اا
كان من الرع

فر مررا القديمرث مارن النحرن ,الجرااد ,الخنراف

ن من المستحين تحديد أن اع الب ا

كان الب ا

خاررث الرب ا  ,لقرد

ف الفن المراي القديم.

ف الحياة المرايث القديمث مردالإلزعاج ف كرن مكران ,لل قايرث مرن ارمراال التر يمكرن أن

تكر ن ناجمررث عررن انتشرراا الررب ا

ناحيث ,من ناحيث أخا  ,بكا

علر نسرراب اسررص ,رربن المرراي ن القرردمات قررراا ج رردهم للررتخل
اديث إي ا أن دم ااز الب ا

أخا  ,لقد أداك المراي ن القدمات كالً من مزايا أضااا الب ا
لق رد ظ ررا تم ررابم ال ررب ا

الحدياث .لقد رنع

تم إستخام ما ف عالج ارماال المختلفث .ع ااة

علي م.

ر ن مر راة من ررب عرر ر ا مررا ق ررن الت ررااي  ,ا ررم اس ررتما خ ررالن ال ررد لتين ال س ررس

التمابم من م اد مختلفث مان الخزف الحجا الزجاج.

النس للغال من ا ف

غيا مؤكد ,لكن ا ما كان يقرد من ا أن ا تضف

ا الب ا ث عل من ياتدي ا ,أ أن ا استخدم
لقد كان للب ا ا

منر  ,هرربا مررن

رفث الخرر ث التر تشرت ا

إل عاد ضااها أ حمايث ماتدي ا من هبه اآلفث .

البه يث أهميث خارث خالن عرا الد لث الحدياث حيث كانر

تسرتخدم لري

فقرس اعت ااهرا

مررن الحل ر الت ر كرران يررتم ااتررداتها غررال الزينررث ,لكررن أيض ررا كحل ر ش ررافيث ( س ررام الش ررجاعث) الترر كانرر
لألشخا
الب ا

البين شااك ا ف الكفاح من أجن ساد مل ك ال كس
فر

قر

حررب ,منح ر

الررب ا

المعلب مص الخاز القالبد ,لم يكن لدي امزيث أ ا ما استعاد عضا من امزيت السا قث  ,الت ا مرا كانر
الظن.

أجاير

جرد

فر

فر المردافن التر كران ل را هربا الغرال فر

الد ااسررث الحاليررث لتسررليس الضر ت عل ر هرربه الحش ر اا ف ر الحيرراة المر رايث القديمررث خارررث الررب ا ,

إلظ رراا ف ابررده أضراااه آارراا بلررك علر معتقرردا
الرب ا

من مرا .أ أن ا تامز للرم د الماا اة.

البه يررث للجرردااة ف ر ميررادين أخررا غيررا الن ر اح العسرركايث .فالعديررد مررن

هبه الحالث مات سث الخر ث  ,مان غياهرا مرن قسرص الحلر التر
أغل

تم ررن

فر مررا القديمرث ,إلظ راا أهميرث الربه

المررايين القرردمات ,مررن أجررن التاكيررز علر ارهميررث الدينيررث لتمررابم
كمعردن فر مررا القديمرث أهميتر فر الردين ,لتسرليس الضر ت علر

التمابم البه يث ف مرا القديمث ,لت ضي أنر اع الحلر البه يرث التر من را العقر د البه يرث خر ررا التر تتخرب شركن
الب ا ث ,تسليس الض ت عل أغاال الحل الت تتخب شكن الب ا ث البه يث ع ا التااي المراي القديم ,لتسليس الض ت
عل الب ا ث البه يث استخدام ا ك سام شاف خارث خالن عرا الد لرث الحديارث ,ت ضري العالقرث رين حجرم الب ا رث
البه يث س قات ا من ناحيث ,ين حجم ا الحالث اإلجتماعيث داجث ااات من ياتدي ا من ناحيث أخا .
لتحقيب أهداف الدااسث ,تم جمص ال يانا

المسل ث من الد ايا  ,كتال ج المتحف المرا

الت تعال حل الب ا ث البه يث خارث العق د الت تنتم إل الد لتين ال سس
لقد أ ضح

الب ا

النتابج أن حشاة الب ا ث كان

غياها من المااجص

الحدياث.

مردا لإلزعاج ف كن مكان ف مرا القديمث ,كما أن تمابم

كان الغال من ا ه من الخر ث لمن ياتدي ا أ إ عاده كبلك حمايت من هبه اآلفث .كان البه

أكاا المعادن قيمث ف مرا القديمث الت كان

مؤش اا لل ضص ا جتماع

لااات من يمتلك ا ,كبلك كان

من
هناك

أغاال مختلفث من الحل البه يث الت تتخب شكن الب ا ث عل مداا التااي المراي القديم.
الكلمات الدالة
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