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 تالل المدافن الدلمونیة بمملكة البحرین 

  عبدالعزیز علي صویلح.د

  :الملخص

، وما 1879دشنت تـالل المـدافن بدایات االھتمام بآثار مملكة البحرین، منذ سنة 
ی��زال ھ���ذا االھتم���ام مس���تمًرا حت���ى الوق���ت الحاض���ر، إذ ش���ّكلْت م���ن خ���الل أش���كالھا 
ومجموعاتھا وأحجامھا حافًزا لمعرفة خبایاھا، كما أن انتشارھا الواسع جعلھا عرضة 
للت��دمیر بس��بب تع��ارض امت��دادھا م��ع التوس��ع العمران��ي ال��ذي ش��مل مختل��ف من��اطق 

  . المملكة

الدلمونی��ة المنتش��رة عل��ى أرض جزی��رة البح��رین  ولق��د ق��در ع��دد ت��الل الم��دافن
وأوض�ح م�ا ت�م تنقیب�ھ ودراس�تھ منھ�ا بأن�ھ ب�الرغم م�ن . ت�ًال  85,000وحدھا بح�والي 

تشابھ أشكالھا من الخارج، وجود اختالفات في طریقة إنشائھا وعمارتھ�ا عل�ى ال�رغم 
ان مملك�ة من تزامن فترة إنشائھا، وھذا مؤش�ر عل�ى تع�دد المعتق�دات الدینی�ة ل�دى س�ك

 .البح��رین م��ن ال��دلمونیین والت��ي انعكس��ت عل��ى ط��رق إنش��اء الم��دافن وطق��وس ال��دفن
وسوف استعرض في ھذه الورقة البحثیة جوان�ب ع�دة ح�ول م�ا یتعل�ق ب�تالل الم�دافن 

  .وأھمیتھا في كشف النقاب حول جوانب عدة من حضارة دلمون

  :الكلمات الدالة

  .جزیرة البحرین –المعتقدات الدینیة  –حضارة دلمون  –تالل المدافن 
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بدای�ة قدرت�ھ  من أھم القضایا التي شغلت فك�ر اإلنس�ان قض�یة الم�وت، وذل�ك من�ذ
من على إدراك ما حولھ ومعرفة كینونتھ وصیرورتھ نتیجة نموه العقلي والفكري بدًءا

وق�د . )١(العصور التاریخیة ووصوًال إلى الوقت الحاض�ربالعصور الحجریة ومروًرا 
وارتبط�ت ذل�ك ف�ي انعكس ذلك على مختلف األدیان سواء كانت سماویة أو وض�عیة، 

أي أن  وجود ع�الم آخ�ر س�وف یتوج�ھ إلی�ھ بع�د الم�وت،اإلنسان بالوقت نفسھ باعتقاد 
الموت حسب ذل�ك االعتق�اد یمث�ل بواب�ة ذل�ك الع�الم ب�أكثر م�ن المعن�ي الحرف�ي، طبقً�ا 

ما أن ھذا العالم المجھول والغامض وكیفیة الوصول إلیھ ك. )٢(لمعظم الدیانات المبكرة
أوجد لدى اإلنسان مشكلة تتعلق بكیفیة التصرف في جثة المیت لضمان وصولھا إل�ى 

و أأقربائھ الذین یكن لھم الحب أفراد أسرتھ أو  ذلك العالم، خاصة إذ كان المتوفى أحد
واألنثروبولوجی�ون ی�رون أن . اةكان ملًكا أو زعیًما یكن لھ المجتم�ع التق�دیر ف�ي الحی�

الشعور الغالب عل�ى األحی�اء عن�د مواجھ�ة جث�ة المی�ت، ھ�و الرع�ب والخ�وف، وھ�ذا 
 . )٣(الموقف شكل النواة المركزیة لجمیع المعتقدات والممارسات الدینیة

من��ذ العص��ور المبك��رة لخلق��ھ ووج��وده ف��ي ھ��ذه الحی��اة و ولھ�ذا ن��رى ب��أن اإلنس��ان
، حیث یستعرض لنا القران الك�ریم تفص�یًال لقص�ة في موتاهاستوقفتھ قضیة التصرف 

َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأَ اْبنَْي آدََم بِاْلَحّقِ إِْذ  :قابیل وھابیل في قولھ تعالى" علیھ السالم"أبني أدم 
بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِھَما َولَْم یُتَقَبَّْل ِمَن اْآلَخِر قَ�اَل َألَْقتُلَ  ُ ِم�َن قَرَّ نَّ�َك قَ�اَل إِنََّم�ا یَتَقَبَّ�ُل ا�َّ

َ ) ٢٧(اْلُمتَِّقیَن  لَئِْن بََسطَت إِلَيَّ یَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍط یَِدَي إِلَْیَك ِألَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف ا�َّ
فَتَُك�وَن ِم�ْن أَْص�َحاِب النَّ�اِر َوذَِل�َك إِنِّي أُِریدُ أَْن تَبُوَء بِ�إِثِْمي َوإِثِْم�َك ) ٢٨(َربَّ اْلعَالَِمیَن 

َعْت لَھُ نَْفُس�ھُ قَتْ�َل أَِخی�ِھ فَقَتَلَ�ھُ فَأَْص�بََح ِم�َن اْلَخاِس�ِریَن ) ٢٩(َجَزاُء الظَّاِلِمیَن  ) ٣٠(فََطوَّ
ُ ُغَرابًا یَْبَحُث فِي اْألَْرِض ِلیُِریَھُ َكْیَف یَُواِري َسْوَءةَ أَِخیِھ قَاَل  یَا َوْیلَتَا أََعَجْزُت فَبَعََث ا�َّ

، وم�ن )٤()٣١(فَ�أَُواِرَي َس�ْوَءةَ أَِخ�ي فَأَْص�بََح ِم�َن النَّ�اِدِمیَن    أَْن أَُكوَن ِمثَْل َھذَا اْلغَُرابِ 
خالل تلك القصة نتلمس سعي اإلنسان إلیجاد المكان المناسب لدفـن موتاه والمحافظة 

  . علیھم

تؤرخ إلى العصر الحجري القدیم األوسط  ویفیـد الدلیل األثـري، من فترة الحقة،
العث�ور عل�ى م�دافن تح�وي ھیاك�ل ) ألف  سنة من وقتنا الح�الي ٤٠ -ألف  ١٢٠نحو(

عظمیة بشریة، فقد ج�اء دلی�ل م�ن كھ�ف ش�انیدار الواق�ع ف�ي ش�مال الع�ـراق عل�ى ی�ـد 
رأل��ف س��ولیكي أس��تاذ األنثروبولوجی��ا ف��ي جامع��ة كولومبی��ا، ف��ي الوالی��ات المتح��دة 

ریكیة، والذي عثر فیھ على دالئل دفن تعود إلنسان النیاندرتال، وقد وضعت إل�ى األم
                                                           

عقائ��د م��ا بع��د الم��وت ف��ي حض��ارات ب��الد الراف��دین القدیم��ة، دار الش��ؤون الثقافی��ة : حن��ون، نائ��ل )١(
  .٤٥ - ٢٧. ، ص ص١٩٨٦العامة، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 

الس�حر والعل�م وال�دین عن�د الش�عوب البدائی�ة، ترجم�ة، فیلی�ب عطی�ة، الھیئ�ة : بر نسال، وآخ�رون )٢(
  .٤٩. ، ص١٩٩٥المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

  .٥٦ - ٥٠مرجع سابق، ص ص : بر نسال، وآخرون )٣(
  .٣١إلى اآلیة  ٢٧سورة المائدة، من اآلیة رقم  )٤(
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وعث��ر علم��اء . )٥(م١٩٦٠ - ١٩٥١جانبھ��ا ق��رابین خ��الل أعمال��ھ التنقیبی��ة م��ن ع��ام 
األنثروبولوجی���ا ف���ي أنح���اء أوروب���ا الغربی���ة عل���ى م���دافن اس���تخدمھا إنس���ان العص���ر 

حجاًرا كبیرة ووضع لھا سقفًا من حج�ارة الحجري القدیم لدفن موتاه، وقد أقام حولھا أ
ن��رى أن اإلنس��ان من��ذ ب��دایات العص��ر الحج��ري الح��دیث، ب��دأ ف��ي ، ك��ذلك )٦(ض��خمة

  .)٧(محاوالت سعى من خاللھا إلى التصرف في موتاه بدفنھم في البیوت التي یسكنھا

كل تلك المحاوالت المختلفة في وسائل المحافظة على جثث األموات، وإن كان�ت 
في مضمونھا الفكري، فإن اإلنس�ان ك�ان یقص�د بھ�ا احتض�ان المی�ت والتق�رب بسیطة 

حتى یضمن لھ الوصول إلى العالم اآلخر والتمتع بنعیمھ، ، إلیھ والمحافظة على رفاتھ
یس�تخدمھ كان مما ھ بما ال یستغني عنم عملوا على تزوید قبره وحسب اعتقادھولذلك 

الصحون واألواني والحلي : ة، مثلفي حیاتھ من حاجات ضروریة وممتلكات شخصی
آالت الح�رب أدوات الحرفة التي كان یمارسھا ووھا واألختام وتماثیل اآللھة التي عبد

ی�دفن مع�ھ  ملًك�اوإذا ك�ان ص�احب القب�ر . أو اللعب، وكانت توضع في متن�اول المی�ت
األتب��اع والخ��دم، ك��ي یظ��ل المل��ك ملًك��ا بع��د موت��ھ، وھ��ذا م��ا أوض��حتھ مق��ابر المل��وك 

وزاد الفراعن�ة عل�ى ذل�ك ب�أن ق�اموا ). م.ق ٢٥٠٠(لسومریین في مدینة أور وك�یش ا
یحت��وي عل��ى " كت��اب الم��وتى"بتحن��یط الجث��ة، وزودوا القب��ور بتعاوی��ذ وكت��اب یس��مى 

مجموعة من األدعیة التي تعین المیت على حساب القبر وتشفع لھ عند اآللھة، وعینوا 
بدفن المی�ت، إذ اعتق�دوا أن س�عادة المی�ت ف�ي  اإللھ اوزیریس إلھ للموتى، كما احتفلوا

، ك�ل ذل�ك تحس�بًا لحی�اة )٨(المستقبل تتوقف على ھذا االحتفال والطق�وس المرتبط�ة ب�ھ
 .ظنوھا مشابھة للحیاة السابقة، سوف ینتقل إلیھا األموات

عل��ى إن الفك��رة األساس��یة ف��ي إنش��اء وتص��میم ت��الل الم��دافن وم�ن ھ��ذا المنطل��ق ف��
في مملكة البحرین، ال تمثل فقط تنوع أسالیب وطرق إنشائھا وتطور اختالف أشكالھا 

تل��ك األس��الیب والط��رق م��ن ش��كل معم��اري بس��یط إل��ى معق��د، ب��ل تعك��س ف��ي مجم��ل 

                                                           
، ج ٢٧، مجل��ة س��ومر، المجل��د "نیان��درتالیون وت��راثھم الثق��افيال: "ج��واد، عب��د الجلی��ل، وآخ��رون )٥(

  وأیًضا؛ . ٣٤ – ٢٥، ص ص ١٩٧١، مدیریة اآلثار العامة، بغداد، ٢و١
Trinkaus. Erik, “An Inventory 0f The Neanderthal Remains From Shanidar Cave Northern 
Iraq” Sumer , Vol . xxx111 , no.1, 1977,pp.9-41.                                                           

  .١٠ - ٩.ص ص ،١٩٦٣تاریخ األدیان وفلسفتھا، دار مكتبة الحیاة، بیروت،: الھاشمي، طھ )٦(
المدف��ـن ف��ي الش��رق القدی��ـم، س��وریا، فلس��طین، ب��ـالد والخل��یج : :"إب��راھیم، معاوی��ة، وآخ��رون )٧(

، دراس��ات ع��ن المس��كن والمدف��ـن ف��ي الوط��ـن العرب��ي، المنظم��ة العربی��ة للتربی��ة والثقاف��ة "العرب��ـي
  .١٨٨ - ١٠٩. م، ص ص١٩٨٧والعلوم، تونس،

رجم��ة، إم��ام عب��د الفت��اح إم��ام، سلس��لة ع��الم المعتق��دات الدینی��ة ل��دى الش��عوب، ت: بارن��در، جف��ري )٨(
 -العق�ل  -ب�الد الراف�دین الكتاب�ة : ؛ بوتیرو، ج�ان٦٠ - ٥٦. ، ص ص١٩٩٣، ١٧٣المعرفة، العدد 

 - ٣٤٥. ، ص ص١٩٩٠األلھ��ة، ترجم��ة، األب البی��ر ابون��ا، دار الش��ؤون الثقافی��ة العام��ة، بغ��داد، 
قص�ة ال�دیانات، : ؛ مظھ�ر، س�لیمان٣٢٤ - ٣١٣. مرجع س�ابق، ص ص: ؛ صالح، عبدالعزیز٣٥٦

  .٤٠ - ٣٩. وص ص ٢١ - ١٧.ص ص) ت . د ( دار الوطن العربي،
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أصحابھا لدى  فكرتھا الدافع األساس لبناء مثل تلك المنشآت والمتمثل في تطور الفكر
یكنون�ھ ك�انوا  م�اقت نفس�ھ في الو وتظھر. للموت وما بعدهم من الدلمونیین في نظرتھ

كیفیتھ��ا ون ش��یئًا ع��ن م��ن احت��رام وتق��دیر للمی��ت، بحف��ظ جس��ده لحی��اة أخ��رى ال یعرف��
 .وطبیعتھا، إال أنھم اعتقدوا بوجودھا

ویشیر ھذا االھتمام بالمحافظة على جثة المیت من جانب آخر إل�ى وج�ود ت�رابط 
ا العم�ل، ل�یس ألن بالدھ�م وتكافل بین أفراد المجتمع الدلموني فرض علیھم القیام بھ�ذ

، جنة الخلد كما اعتقد السومریون ومن جاء بعدھم من ش�عوب حض�ارة ب�الد الراف�دین
 ولیس ألن بالدھم دلمون المكان الطاھـر المقدس الذي اختاره مجمع اآللھة الس�ومریة

ن الذي تكرمـت بھ تلك اآللھـة على البش�ر وك�ل ـموطنًا لھا، ولیس ألنھا الموطلیكون 
( المخلوق��ات الت��ي رافق��ت الرج��ل الصال��ـح ال��ذي نج��ا م��ن الط��ـوفان الس��ومري وھ��ـو

، ولیس ألن قیعان بحر بالدھ�م دلم�ون تحت�وي عل�ى نبت�ة الخل�ود الت�ي )٩()اوتونابشتم 
؛ ولك�نھم ك�انوا م�ن خ�الل م�ا )جلج�امش( لسومريسعى جاھدًا الحصول علیھا البطال

  .)١٠(أخرى بعد الموت بذلوه من عنایة بموتاھم یؤكدون وجود حیاة

  :تعریف تالل المدافن الدلمونیة بمملكة البحرین

، )١١(1879س�نة دشنت تـالل المـدافن بدایات االھتمام بآثار مملكة البحرین، من�ذ 
وم�ا ی�زال ھ�ذا االھتم��ام مس�تمًرا حت�ى الوق�ت الحاض��ر، إذ ش�ّكلْت م�ن خ�الل أش��كالھا 

واآلث��اریین لمعرف��ة خبایاھ��ا وكش��ف ح��افًزا للرحال��ة والھ��وة ومجموعاتھ��ا وأحجامھ��ا 
أسرارھا والتعرف على أصحابھا، ومن جانب آخر نبشھا بھدف معرفة ما تحویھ م�ن 

انتش��ارھا الواس��ع جعلھ��ا ، كم��ا أن كن��وز وج��واھر للمت��اجرة بھ��ا ف��ي مت��احف أوروب��ا
عرض��ة للت��دمیر بس��بب تع��ارض امت��دادھا م��ع التوس��ع العمران��ي ال��ذي ش��مل مختل��ف 

یقدر الباحثین اآلثاریین ع�دد ت�الل الم�دفن الدلمونی�ة المنتش�رة عل�ى ، ومناطق المملكة

                                                           
میثولوجی��ا وأس��اطیر الش��عوب القدیم��ة ومعج��م أھ��م المعب��ودات القدیم��ة، موس��وعة : نعم��ة، حس��ن )٩(

  .٢٦. ، ص١٩٩٤، دار الفكر اللبناني، بیروت، )١(األدیان السماویة والوضعیة 
دول مجلس " أسطورة دلمون نموذج لألسطورة السومریة":النوري، خالد عبد الملك، وآخرون )١٠(

، ١٩٩٩، مداوالت اللقاء العلمي لجمعیة التاریخ واآلثار، دبي، ١، جالتعاون لدول الخلیج العربیة
: ؛ موسى، دمحم العزب٢٩٠ - ٢٨٨. مرجع سابق، ص ص: ؛ بوتیرو ، جان٢٩ - ١. ص ص

، دار ٢مالحم وأساطیر من األدب السامي، ط: ؛ فریحة، أنیس٥٥ - ٤٢. مرجع سابق، ص ص
البحث عن دلمون، سلسلة الجزیرة : ؛ بیبي، جیوفري٨٦ - ٩. ، ص ص١٩٧النھار للنشر، بیروت،

. وص ص ١٣٤ -  ١٢٦. ، ص ص١٩٨٥العربیة، ترجمة أحمد عبیدلي، دلمون للنشر، نیقوسیا، 
  .٦٧ - ٣٣. جع سابق ، ص صمر: ؛ كورنوول، بیتر بروس ٢٢٠ - ٢١٩

أولى المساھمات التي كشفت  ١٨٧٩دیوراند التي نفذھا في عام .ل .تمثل تنقیبات الكابتن أ  )١١(
ولمعرفة المزید حول تلك . النقاب عن أھمیة تنقیب تالل المدافن لمعرفة الكثیر عن حضارة دلمون

تالل مدافن  -م . األلف الثالث ق مملكة البحرین في " : صویلح، عبد العزیز علي: األعمال أنظر
  .٣٥ - ٣٠. م، ص ص٢٠٠٣مدینة حمد، المطبعة الحكومیة، مملكة البحرین، 
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ت�ًال،  85,000بح�والي ) كب�رى ج�زر مملك�ة البح�رین(أرض جزیرة البحرین وحدھا 
  ).١لوحة (.)١٢(كیلو متر مربع ١٢٩ویغطي انتشارھا مساحة من الجزیرة بلغت 

  : أشكال تالل المدافن الدلمونیة

ھ من ت�الل الم�دفن الدلمونی�ة بأن�ھ ب�الرغم م�ن تش�ابھ وأوضح ما تم تنقیبھ ودراست
أشكالھا من الخارج، وجود اختالفات في طریقة إنشائھا وعمارتھا، وھذه االختالف�ات 
مؤشر واضح على تعدد المعتقدات الدینیة لدى الدلمونیین والتي انعكس�ت عل�ى ط�رق 

  .إنشاء المدافن وطقوس الدفن

ولق��د وعل��ى ض��وء تل��ك االختالف��ات أمك��ن وض��ع تص��نیف ألش��كال ت��الل الم��دافن 
الدلمونیة بمملكة البحرین والفت�رات الزمنی�ة الت�ي تع�ود إلیھ�ا، اعتم�ادًا عل�ى ع�دد م�ن 

المظھ���ر الخ���ارجي للت���ل وكیفی���ة إنش���ائھ بمختل���ف عناص���ره االختالف���ات تمثل���ت ف���ي 
ات ال�دفن المس�تخدمة ف�ي تغطی�ة المعماریة من مدافن وج�دران دائری�ة وتركیب�ة مكون�

تل���ك العناص���ر المعماری���ة وتش���ـكیل الت���ل، إض���افة إل���ى اخ���تالف مكون���ات التق���دمات 
الجنائزیة التي وضعت مع األموات، والتي كشفت دراستھا ب�أن ت�الل الم�دافن أنش�ئت 

وعلى ال�رغم م�ن في فترات زمنیة مختلفة سوف نذكرھا ضمن سیاق ع�رض البح�ث،
إال أن وض�عیة ال�دفن كان�ت متش�ابھة وھ�ي وض�عیة القرفص�اء  وجود تلك االختالفات

وبل�غ ع�دد األش�كال الت�ي ت�م التع�رف علیھ�ا . المشابھة لوض�عیة الجن�ین ف�ي بط�ن األم
  :ثمانیة أشكال، وھي على النحو التالي

  حجریةالمدافن ال تالل: الشكل األول

س�فوح األراض�ي المس�تویة و بص�ورة متفرق�ة ف�وقالحجری�ة  تنتشر تالل الم�دافن
ت��الل أودی��ة  ٣ - ٢األودی��ة، ویفص��ل ب��ین مجموعاتھ��ا الت��ي یت��راوح ع��ددھا م��ا ب��ین 

اس��تغلت المس��احات الفارغ��ة بینھ��ا إلنش��اء ت��الل م��دافن األش��كال األخ��رى جافة طبیعی�ة
  .الثاني قبل المیالدالثالث وبدایة  والتي تعود إلى نھایة األلف

وبعض�ھا أنش�أ عل�ى ، على أرضیة الموق�ع الطبیعی�ة الحجریة تالل المدافنأنشأت 
لھ�ذا الش�كل م�ن  س�طح الخ�ارجيھضاب طبیعیة جیریة منخفضة االرتف�اع، ویتمی�ز ال

بس�بب نت�وء الحج�ارة المس�تخدمة ف�ي إنش�ائھا، ویش�بھ س�طح أرض�یة التالل بالخشونة 
 ١٠٠ - ٤٠م�ابینت�الل ھ�ذا الش�كل  وتراوح ارتف�اع، الموقع الطبیعیة وكأنھ امتداد لھا

، وت�الل ھ�ذا الش�كل الكبی�رة الحج�م قرص�یة س�م ١١٠٠ - ٣٠٠سم، وقطرھ�ا م�ا ب�ین 
  ).٢لوحة(ھمقببفھي شبھ  الصغیرة منھاأما  مسطحة من األعلى،الشكل 

                                                           
(12) Prideaux F. B., " The Sepulchral Tumuli of Bahrain ", Archaeologcal Survey of India 
Annual Report, 1908 – 1909, Calcutta, Superintendent Government Printing, India, 1912, p.  
65.   
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تغطی�ة ودع�م ل مختلف�ة الحج�مغی�ر مھندم�ة  كلسیة طبیعی�ةولقد استخدمت حجارة 
وأیًض�ا لم�أل الف�راغ الحجری�ة،  ت�الل الم�دافنالتي احتوتھا  عناصر المعماریةالوإسناد 

المس�تخدمة  الج�دار ال�دائري المح�یط ب�ھ، وبع�ض الحج�ارةو المحصور بین مدفن التل
یتق��ارب حجمھ��ا م��ع حج��م الحج��ارة المس��تخدمة ف��ي إنش��اء الج��دار ف��ي تركیب��ة ال��دفن 

بحیث أصبح وتشكل معھ وحدة معماریة متداخلة، ، الدائري المحیط بحجرة مدفن التل
ولقد تم ). ٣لوحة(أو كومة من الحجارة عبارة عن رصة جي لھذه التالل الشكل الخار

حجریة أسریة، تحوي مدفن رئیسي لشخص بالغ ربما یعود  تالل مدافنالتعرف على 
ألب أو األم، ویتص��ل بالج��دار ال��دائري المح��یط ب��ھ مجموع��ة م��دافن جانبی��ة ألطف��ال 

  ). ٤لوحة (أعمارھم أقل من ثالث سنوات 

س��ة المقطعی��ة ل��تالل الم��دافن الحجری��ة إل��ى أن الخط��وات الت��ي وأوض��حت الدرا
  :اتخذت في بنائھا كانت على النحو التالي

المخصص��ة إلنش��اء الت��ل علیھ��ا بإزال��ة الحج��ارة أرض��یة الموق��ع الطبیعی��ة تس��ویة  -١
وربم��ا كان��ت ت��رش بع��د ذل��ك بالم��اء لتثبی��ت الترب��ة قب��ل إنش��اء  المتحرك��ة م��ن فوقھ��ا،
  .یة علیھاعناصر التل المعمار

الم�دفن ف�ي وس�ط أرض�یة حج�رة موق�ع ورسم  بعد إتمام الخطوة األولى یتم تحدید -٢
إنشاء جدرانھا بالكامل إلى مستوى االرتفاع المطلوب لھا بصورة تدریجیة یتم التل، و

  .ومتزامنة مع الخطوة الثالثة

 رصب�وھ�ي القی�ام ، الم�دفنحج�رة تتزامن ھ�ذه الخط�وة م�ع مراح�ل بن�اء ج�دران  -٣
الم�دفن م�ن الخ�ارج حج�رة ج�دران ح�ول  ركام م�ن الحج�ارة الكلس�یة المختلف�ة الحج�م

ویتناسب ارتف�اع رص�ت الرك�ام ، وذلك لدعم وإسناد جدران المدفن خوفًا من انھیارھا
  .عند نھایة انحدارھا مع ارتفاع الجدار الدائري المحیط بالمدفن

م الحجارة الموضوع حول ردانحدار  الجدار الدائري حولحجارة  رصبعد ذلك ت -٤
الج�دار ال�دائري م�ع حج�ارة ال�ردم، وف�ي بع�ض ال�تالل حج�ارة بحیث تتداخل ، المدفن

  . وضعت خلف الجدار الدائري حجارة لدعمھ وإسناده

مكون�ات  م�نبخلطة  ، یغطي الجدار الدائري من الخارجالخطوة الرابعةبعد إتمام  -٥
م��ن ھ حفظ��، لكلس��یة ص��غیرة الحج�مال�دفن، تتك��ون م��ن ترب�ة طینی��ة مخلوط��ة بحج�ارة 

  .اإلطار الخارجي لحدود التلعند نھایة انحدارھا  االنھیار، وتشكل تلك الخلطة

الخطوة السادسة، وھي تغطیة ب یتم القیام، المدفنحجرة المیت في جثة  بعد وضع  -٦
تمی�ل حج�ارة ص�فوف ، بحیثھاحجرة المدفن وذلك باالستمرار في زیادة ارتفاع جدران

تنغل��ق حج��رة الج��دران ت��دریجیًا وبص��ورة منتظم��ة إل��ى ال��داخل كلم��ا ارتفع��ت، بحی��ث 
على شكل في النھایة بعد اإلغالق  لتصبحھا المدفن بطریقة التداخل بین حجارة جدران

  . قبو
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س�قف الم�دافن  ال�دفن ف�وقمكون�ات  یتم وضع رص�ة م�نوبعد إتمام تغطیة المدفن  -٧
س�قف الم�دافن،  حجارة كلسیة یتناسب حجمھا وثقلھا مع قوة تحمل: نتتكون م) القبو(

فوق السطح الخارجي للتل بحی�ث تغط�ي جمی�ع عناص�ر الدفن مكونات رصة وتوزع 
  .التل المعماریة، وتصبح معھا وحدة معماریة متداخلة ومترابطة

  الترابیة الحجریةالمدافن  تالل: الشكل الثاني

، الحجری�ةالم�دافن  بص�ورة متفرق�ة ب�ین ت�اللالم�دافن  ینتشر ھذا الشكل من تالل
جاف�ة،  ویفصل بینھا أودی�ة طبیعی�ة، مباشرةعلى أرضیة الموقع الطبیعیة  أنشئتولقد 

  .ھاومع ذلك لوحظ وجود بعض تالل ھذا الشكل قریبة من بعض

الحجریة على أرضیة الموقع الطبیعیة، ویتمی�ز  الترابیةالمدافن  تاللولقد أنشأت 
الحج�ارة كس�ر  بس�بب اس�تخدام ش�ظایا وش�طف ح�ادة م�نا الخارجي بالخشونة سطحھ
وت�الل المستخدمة في تغطیة عناصرھا المعماری�ة، ضمن خلطة تركیبة الدفن  الكلسیة

ة الش��كل تقریبً��ا، أحجامھ��ا الص��غیرة مقبب��و مس��طحة م��ن األعل��ى،ھ��ذا الش��كل قرص��یة 
س��م،  ١٠٠ – ٤م��ا ب��ین عن مس��توى س��طح األرض المنش��أة علیھ��ا وت��راوح ارتفاعھ��ا

  ).٥لوحة (سم ١١٠٠ – ٣٠٠وقطرھا ما بین 

 ت�اللولقد استخدمت خلطتین مختلفتین من مكونات تركیبة الدفن لتغطیة عناصر 
  :الحجریة المعماریة، وھي على النحو التالي الترابیةالمدافن 

مخلوط�ة بترب�ة ، مختلف�ة الحج�مكلس�یة طبیعی�ة  حج�ارةالخلطة األولى تتك�ون م�ن  -١
وكمیتھا ف�ي الت�ل، ضمن الخلطة  حجم الحجارة المستخدمةبنیة بنسب تتناسب و طینیة

النسبة المحددة والمتكافئ�ة م�ن الترب�ة الرملی�ة الطینی�ة عل�ى تماس�ك تلك  حیث ساعدت
، م��دافنحج�رات ال وص�البة تل�ك الخلط�ة، ولق�د رص�ت ھ�ذه الخلط�ة بش�كل جی�د ح�ول

ومس�اعدتھ عل�ى ر الدائریال�دعم الج�د، وارحفظھا من االنھیفي  ر الدائرياالجدوساھم 
  .حجارة إلسنادهت حولھ من الخارج الدفن وضعتركیبة  خلطةتحمل ضغط 

رقیق��ة ش��ظایا وش��طف ، وص��غیرة الحج��مطبیعی��ة حج��ارة الخلط��ة الثانی��ة تتك��ون من -٢
حج�رات  الحج�ارة الكلس�یة وترب�ة طینی�ة بنی�ة، وض�عت ح�ولكس�ر  حادة الحواف من

واس���تخدمت ل���دعم وإس���ناد الج���دران الدائری���ة م���ن ال���داخل والخ���ارج وفوقھا، م���دافنال
، وتشكل ھذه الخلطة من مكونات الدفن عند نھای�ة انح�دارھا خ�ارج الج�دار اتغطیتھلو

  . الدائري الحدود الخارجیة للتل

وس��اھمت الفت��رة الزمنی��ة م��ن عم��ر ال��تالل وبت��أثیر العوام��ل الطبیعی��ة وبالتحدی��د 
مم�ا جع�ل عملی�ة ، ماس�ك ھ�ذه الخلط�ة م�ن مكون�ات ال�دفنتشدة ص�البة واألمطار في 
ونس�ب مق�ادیر ب ، وربما كان�ت تخل�ط مكوناتھ�اجدًا خالل أعمال التنقیب إزالتھا صعبة

عل�ى لتص�بح وص�البتھا بع�د أن�تعجن بالم�اء مدروسة ومحددة قیاسیًا تض�من تماس�كھا 
ت�ي حوتھ�ا وربما كانت تجلب ش�ظایا وش�طف الحج�ارة ال. شكل مونھ ومن ثم تستخدم
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التربة الطینیة فربما كان أما  من أماكن قلع الحجارة،الخلطتین المشار إلیھما  مكونات
ی��ؤتى بھ��ا م��ن ترس��بات مج��اري می��اه األمط��ار المنتش��رة ح��ول مج��امیع حق��ول ت��الل 

  .الموقع

إلى أن الخط�وات الت�ي  الترابیة الحجریةوكشفت الدراسة المقطعیة لتالل المدافن 
اختالف�ین بینھم�ا ھناك  التالل الحجریة، إال أنتتشابھ مع مراحل بناء اتبعت في بنائھا 
  :یتمثالن في التالي

الثانی��ة والمش��ار إل��ى مكون��ـات تركیبتھ��ا، لتغطی��ة العناص��ر  نـخلط��ة الدف��اس�تخدام  -١
الحجری�ة الم�دافن  بخ�الف ت�اللالحجری�ة،  الترابی�ةالم�دافن  تاللالمعماریة في أشكال 

الحج��ارة الكلس��یة الطبیعی��ة المختلف��ة الحج��م فق��ط لتغطی��ة عناص��رھا والت��ي اس��تخدمت 
  .المعماریة

دار ـتغط��ي الج�� الحجری��ة الترابی��ةالم��دافن  مكون��ات ال��دفن المس��تخدمة ف��ي ت��الل -٢
بخ��الف ت��الل الم��دافن الحجری��ة حی��ث یت��رك الج��دار ال��دائري ، ال��دائري بش��كل كام��ل

الم�دافن  في ت�اللمن الخارج  الجدار الدائري، مما یعني اختفاء معالم استدارة مكشوفًا
عن�د التفكی�ر مكونات تلك الخلطة من ال�دفن الحجریة، وصعوبة تفكیك وإزالة  الترابیة

موض�ع  ع�نتلكعملی�ة البح�ث ول�ذلك أدت ص�عوبة ؛ في إضافة مدافن جانبیة تتصل بھ
إل�ى  ب�ھ،م�دافن جانبی�ة ألطف�ال تتص�ل عند الرغبة في إضافة  استدارة الجدار الدائري

ول�ذلك  ،إزالة ذلك الجانب من الجدار الدائري بالكامل خ�الل محاول�ة تحدی�د اس�تدارتھ
بارتف��اع ك��ان ی��تم بع��د ذل��ك إع��ادة إنش��اء ھ��ذا الج��زء م��ن الج��دار ال��دائري بع��د اإلزال��ة 

ب��دًءا م��ن طرف��ي الج��زء  بص��ورة تدریجی��ة ف��ي االرتف��اعمختل��ف ع��ن بقی��ة جوانب��ھ، و
ع�ن الحج�ارة المس�تخدمة ف�ي في حجمھ�ا  حجارة مختلفة ، باستخدامالمزال من الجدار

  .جوانبھ األخرى

حجارة بالحجریة،  الترابیة المدافن الحجریة وتاللالمدافن  فـن في تاللابنیت المد
في وسط أرضیة الموقع الطبیعیة كلسیة طبیعیة غیر مھندمـة كبیرة ومتوسطة الحجم، 

، وض��ع أي مك��ـونات عازل��ـة بینھ��ادون م��ن مباش��رة المخصص��ة إلنش��اء الت��ل علیھ��ا 
ف�ي ص�فوف  ویراع�ى ،ص�فوف  ٥ - ٣ما بین عدد صفوف حجارة جدرانھا  تراوحو

ت��دریجیًا كلم��ا ارتفع��ت  أن تك��ون حج��ارة ك��ل ص��ف ب��ارزة قل��یًال إل��ى ال��داخلالبن��اء 
، لیصبح بع�د ھبطریقة التداخل بین حجارة جدرانتلقائیًا  بحیث ینغلق المدفنالجدران، 
ویك�ون . (Vault)عل�ى ش�كل قب�ووإغالقھ بعد وضع جثمان المیت بداخل�ھ  إتمام بنائھ

ویمیل في بعض الحاالت ، (Oval)وي الشكل امن الداخل بیض المسقط األفقي للمدفن
س�م  ١١٠ -س�م  ٨٠ب�ین  وت�راوح ط�ول الم�دافن م�ا، تقریبً�ا إلى الش�كل الش�بھ دائ�ري

  ).٦لوحة (سم ٩٥ -سم  ٧٥بین  وعرضھ في المنتصف ما
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 الم��دافن الحجری��ة وت��اللالم��دافن  ف��ي ت��اللالم��دافن  غالبی��ةأس��قف وج��دت ق��د ول
التخری�ب الناتج�ـة ع�ن عملی�ة لیس بسبب عملیة ، الحجریة منھارة إلى الداخل الترابیة
بطریق�ة التي تعرض�ت لھ�ا، ولك�ن نتیج�ة ألس�باب فنی�ة معماری�ـة بحت�ة تتعل�ق  السرقة
طبیعیة لم تس�وى واجھاتھ�ا قب�ل اس�تخدامھا لت�تم والمتمثلة في استخدام حجارة  إنشائھا

إض�افة إل�ى  بص�ورة متقن�ة،م�ن خ�ـالل ص�فوف حج�ارة الج�دران ط بینھ�ا ـعملیة الرب
عملی��ة التماس��ك ول��ذلك أص��بحت . ع��ـدم اس��تخدام أی��ة مون��ـھ رابط��ة لحج��ارة الج��دران

مم��ا أدى إل��ى  ض��عیفة ج��داف��ي ص��فوف البن��اء  والت��رابط ب��ین الحج��ارة المس��تخدمة
المداف�ـن فوق الموضوعة ثقل طبقة الدفن ، في أحداث االنھیار أیًضاوساعد . ارھاانھی

 ك�ذلك ب�دأ. م�ن الخ�ارجا وضغط طبق�ة ال�دفن المحیط�ة بج�درانھ، لتغطیتھا من األعلى
الت��ي  وخصوًص��ا األمط��ارواض��ًحا ف��ي عملی��ة انھی��ار الم��دافن،  ت��أثیر عوام��ل التعری��ة

محیطة بالمدافن، ولق�د وج�دت ترس�بات م�ن تغلغلت بسھولة بین رصة حجارة الدفن ال
خ�الل الفت�ـرة الزمنی�ة التربة الطینیة متسربة إلى داخل المدافن جلبتھ�ا می�اه األمط�ار، 

لعب�ت ھ�ذه العوام�ل دوًرا كبی�ًرا . الطویـلة منذ إنشاء ھذه التالل وحتى الوقت الحاضر
مكـدسة ھا درانجصفوف  حجارةالمدافن، إذ وجـدت وبنسب متفاوتة في عملیة انھیار 

  .فوق بقایا محتویات المدافن من التقدمات الجنائزیة وعظام الھیاكل

في حالة احتواء المدافن على فتح�ات جانبی�ة، وج�دت الفتح�ات متص�لة بالم�دافن و
استخدمت حجارة كذلك . بحیث تشكل معھا وحدة معماریة ال یمكن فصلھما عن بعض

ث وج��دت بع��ض الحج��ارة المس��تخدمة لتغطی��ة الفتح��ات الجانبی��ة، حی��كلس��یة مس��طحة 
  .في موقعھا على الفتحات الجانبیةسلیمة و

 الحجری�ة ال�تاللم�دافن  ولقد اشتملت مواد التقدمات الجنائزي التي عثر علیھا في
الترابیة الحجریة على تمائم م�ن الص�دف وأخت�ام ص�دفیة مط�ورة م�ن التم�ائم  التاللو

حجریة دلمونیة، باإلضافة إلى ذلك عثر  ولم یعثر بھا على أختام، )٧لوحة (الصدفیة 
ض��من م��واد التق��دمات الجن��ائزي عل��ى ج��رار فخاری��ة ش��بیھة بج��رار فت��رة أم الن��ار 

، وعل�ى )٨لوح�ة (الماجانیة التي تعود إلى النصف األول من األلف الثالث قبل المیالد
قب�ل ضوء ھذا التأریخ نعتقد بأن ھ�ذین الش�كلین م�ن ت�الل الم�دافن یع�ود إل�ى فت�رة م�ا 

ف�ي مملك�ة البح�رین، ویش�یر م�ن جان�ب آخ�ر إل�ى أن مملك�ة  )١٣(نشوء حضارة دلمون
البحرین خضعت خالل فترة ما قبل األلف الثالث وبدایة األلف الثالث قبل المیالد إل�ى 

                                                           
كشفت أعمال التنقیب التي تمت في مختلف المواقع األثری�ة ف�ي مملك�ة البح�رین : حضارة دلمون)١٣(

بأن ما تم العثور علیھ من مواد أثریة تعود لحضارة دلمون ال یتع�دى أق�دمھا منتص�ف األل�ف الثال�ث 
في المدن السومریة وخاص�ة م�ا اكتش�ف  قبل المیالد، على الرغم من أن اإلشارات الكتابیة المكتشفة

منھا في مدینة الوركاء في بالد الرافدین، والتي ذكرت دلمون ونشاطھا التج�اري ف�ي منطق�ة الخل�یج 
 .العربي فھي تتحدث عن نشاط تجاري مارسھ الدلمونیة في فترة ما قبل األلف الثالث قبل المیالد
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ھیمن��ة الثقاف��ة الماجنی��ة وتأثیرھ��ا المباش��ر عل��ى الثقاف��ة المحلی��ة ف��ي مملك��ة البح��رین 
  .وخصوًصا ما یتعلق بطقوس وعادات الدفن

  ترابیة المسطحةالمدافن ال تالل :الشكل الثالث

الحجری�ة الم�دافن  ت�اللب�ین الترابیة المسطحة المدافن  ینتشر ھذا الشكل من تالل
األراضي المنخفضة واألودی�ة  أنشئت بعیدًا عنالحجریة، ولقد  الترابیةالمدافن  تاللو

ولق��د أنش��ئت عل��ى أرض��یة الموق��ع الطبیعی��ة مباش��رة، ویمت��از بعض��ھا . ومنح��دراتھا
خامة الحجم، على الـرغم من وج�ود تس�طیح عن�د قمتھ�ا یق�ع مباش�رة ف�وق حج�رة بض

الم�دفن، باإلض��افة ل�ذلك تب��رز عل��ى س�طح انح��دار ال��تالل بع�ض الحج��ارة المس��تخدمة 
 وأغل�ب. المس�تخدم ف�ي تغطی�ة العناص�ر المعماری�ةضمن خلطة مكونات طبق�ة ال�دفن 

أو مقعر ف�ي الوس�ط تقریب�ا، ذات شكل قرصي مسطح  الترابیة المسطحةالمدافن  تالل
الم��دافن ال تعب��ر مطلقً��ا ع��ن مظھ��ر حجمھ��ا وارتفاعھ��ا  ت��اللوقاع��دة ھ��ذا الش��كل م��ن 

متر، وارتفاعھا ما  ١٢إلى أكثر من  ٩الحقیقي، حیث تراوحت أقطار قاعدتھا ما بین 
سم إلى أكثر من مترین، ولذلك أرى أن ھذا الشكل من تالل المدافن كان وقت ٨٠بین 

كثر ارتفاعًھ�ا وأض�خم مم�ا ھ�و علی�ھ اآلن، كم�ا یتمی�ز بس�ھولة التع�رف عل�ى إنشائھ أ
مواقع امتداد مدافنھا الجانبی�ة قب�ل تنقی�ب الت�ل، لبروزھ�ا عل�ى ش�كل قب�اب ص�غیرة أو 

  ).٩لوحة (مرتفع صغیر متصل بحواف التل من الخارج

ن، ولقد استخدمت خلطة مكونة من تربة ذات لون أصفر فاتح أو بني فاتح أو داك
وحجارة كلسیة صغیرة الحجم، ونسبة بسیطة من التربة الجیریة وكتل ملحی�ة بلوری�ة 

الترابی�ة الم�دافن  ت�اللالتي احتوتھ�ا  عناصر المعماریةالتغطیة ودعم وإسناد طبیعیة، ل
الخلطة من مكونات الدفن المظھ�ر الخ�ارجي لھ�ذا الش�كل م�ن شكلت ھذه المسطحة، و

قطع��ت وجمع��ت م��ن ح��واف منح��درات األودی��ة القریب��ة ، والت��ي ربم��ا ت��الل الم��دافن
  .والمحیطة بالتالل

إل���ى أن الترابی���ة المس���طحة، الم���دافن  تاللوأوض���حت ال���ـدراسة المقطعی���ة ل���  
خط��ـوات بنائھ��ا تتش��ابھ ف��ي بعض��ھا م��ع مراح��ل إنش��اء ت��الل الم��دافن الحجری��ة وذل��ك 

  :  حسب الترتیب التالي

 بإزال��ة الحج��ارة، ة إلنش��اء الت��ل علیھ��االمخصص��أرض��یة الموق��ع الطبیعی��ة تس��ویة  -١
وربم�ا كان�ت ت�رش بع�د  ،بأس�لوب الك�نس الس�طحي لھ�ا المتحركة من فوقھ�االصغیرة 

  .ذلك بالماء وتدك لتثبیت مكوناتھا قبل إنشاء عناصر التل المعماریة علیھا

ف�ي وس�ط األرض�یة الت�ل  م�دفنحج�رة یتم تحدی�د موق�ع ، بعد إتمام الخطوة األولى -٢
والب��دء بع��د ذل��ك ببن��اء ج��دران حج��رة  اس��تدارة الج��دار ال��دائري المح��یط بھ��ا،وموق��ع 
، ویتزامن ھذا العمل مع وضع الصفة األولى من الجدار الدائري المح�یط بھ�ا، المدفن

وكلما ارتفعت جدران حجرة المدفن، تتم في نفس الوقت عملیة وض�ع مكون�ات ال�دفن 
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ارتف��اع مطل��وب لحج��رة الم��دفن،  المع��دة ل��دعمھا وإس��نادھا م��ن الخ��ارج إل��ى أعل��ى
ولوحظت مكونات الدفن الموضوعة حول جدران الم�دفن ف�ي مق�اطع ھ�ذا الش�كل م�ن 
تالل المدافن منحدرة باتجاه أرضیة التل، بطریقة تشیر إلى أنھا كان�ت تثب�ت بأس�لوب 

  .الدك لزیادة صالبتھا كي تحفظ جدران حجرة المدفن من االنھیار

ار ال�دائري حس�ب االرتف�اع المطل�وب، وف�ي الوق�ت نفس�ھ تتم مواصلة إنشاء الج�د -٣
وبصورة تدریجیة یتم دعم واجھة كل صفة من صفوف الجدار م�ن ال�داخل والخ�ارج 
بمكونات الدفـن المعدة لذلك، والتي وضحت في مقاطع ال�تالل بص�ورة منح�درة عل�ى 

دار جانبي الجدار الدائري ویستمر وض�ع تل�ك المكون�ات م�ن ال�دفن بحی�ث تغط�ي الج�
  . الدائري من األعلى أیًضا

بعد إتمام إنشاء حجرة الم�دفن والج�دار ال�دائري بالكیفی�ة المش�ار إلیھ�ا أع�اله، ی�تم  -٤
وضع خلطة من مكون�ات ال�دفن ف�وق مكون�ات طبق�ة ال�دفن الموض�وعة ح�ول ج�دران 
حجرة المدفن، وبشكل معاكس النحدارھا، وتستند ھذه الخلطة من مكونات الدفن فوق 

المنحدر إلى الداخل من خلط�ة مكون�ات ال�دفن الداعم�ة لوج�ھ الج�دار ال�دائري  الجانب
  .من الداخل

بعد ذلك توضع فوق الجانب المنحدر م�ن خلط�ة مكون�ات ال�دفن المش�ار إلیھ�ا ف�ي  -٥
الخطوة السابقة، حجارة األغطیة المعدة لتغطیة حجرة المدفن، حیث یكون من الس�ھل 

الم��دفن بع��د إتم��ام وض��ع جث��ة المی��ت ومختل��ف  تحریكھ��ا وقلبھ��ا ف��وق ج��دران حج��رة
وترص حجارة األغطی�ة بش�كل عرض�ي . مكونات مواد التقدمات داخل حجرة المدفن

على جدران حجرة المدفن الطولیة، وتوضع حجارة صغیرة بینھا لسد الفراغات بینھا 
بسبب عدم انتظام حواف تلك الحجارة، وذلك إلحك�ام إغ�الق حج�رة الم�دفن منعً�ا م�ن 

  .رب مكونات الدفن الموضوعة فوق حجارة األغطیة إلى داخل حجرة الدفنتس

حج�رة ت�تم عملی�ة وض�ع تكوین�ھ م�ن ال�دفن ف�وق غط�اء بعد وضع حجارة الغط�اء  -٦
التي وضحت في مقاطع التالل المنقب�ة مس�طحة بس�بب عملی�ة العب�ث والس�رقة المدفن 

كل تل�ك الطبق�ة المظھ�ر ، وتش�ھ�اومنھارة إل�ى داخلحجرات المدافن التي تعرضت لھا 
  .الخارجي لسطح التل من األعلى

التالل الترابیة المسطحة في وسط األرضیة المخصصة إلنشاء  فن فيادمبنیت ال
غیر  فن حجارة كلسیة طبیعیةاالمد، واستخدمت لبناء جدران )١٠لوحة (التل علیھا

صفوف  ٧ - ٥وبلغ عدد صفوف الجدران ما بین . متوسطة الحجموكبیرة مھندمة 
بسبب عـدم انتظام أسطح واجھة ھا بینھا حجارة صغیرة لسد الفراغات بینت وضع

واجھة الجدران من  انتظاموالتي نتج عنھا عدم  الحجارة المستخدمة في البناء،
، دران الطولیة للمدافن تمیل إلى الداخل بصورة تدریجیةـالجووجد بأن  .الداخل

وتترابط الجدران األربعة فیما  األعلى، بحیث تتسع المدافن من األسفل وتضیق من
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والجدار من خالل الصفوف بما في ذلك الفتحات الجانبیة المتصلة بالمدافن، بینھا 
 قوس، وتتمیزمبنیت بشكل للمدافن الشرقي والغربي اللذان یمثالن الجدران العرضیة 

 سم، ٢٨١سم ـ  ٢٣٣ما بین  ضخامة وكبر الحجم، إذ تراوح طولھاالب دافنمال
. سم ١١٠سم ـ  ٩٦تراوح ما بین  وارتفاعھاسم،  ١٠٢سم ـ  ٧٣وعرضھا ما بین 

، بحیث ھافتحات جانبیة مبنیة على ارتفاع أقل من ارتفاع جدران دافنمویتصل بال
  .جدران المدافن یكون مستوى ارتفاع غطائھا في مستوى ارتفاع

الترابی�ة  ال�تاللفن م�دا ولقد اشتملت مواد التقدمات الجنائزیة التي عث�ر علیھ�ا ف�ي
على جـرار فخاری�ة كمثری�ة الش�كل وبأحج�ام مختلف�ة یح�یط بالب�دن خط�وط المسطحة 

  ).١٢و ١١لوحة (متوجة بسیطة التشكیل، باإلضافة إلى أختام دلمونیة حجریة

  ترابیة المقببةالمدافن ال تالل: الشكل الرابع

الغالبی��ة العظم��ى م��ن ت��الل م��دافن مملك��ة  الترابی��ة المقبب��ةالم��دافن  تش��كل ت��الل
ھ��ا المقب��ب تقریبً��ا، وتش��بھ ف��ي وض��عیتھا تل��ك كوم��ـة رم��ال بمظھروتتمی��ز البح��رین، 

ال تت�رك أي طبیعیة التكوین، فسطحھا الخارجي مت�درج االنح�دار وبش�كل انس�یابي، و
بش تعرضـت للعبث أو النبأنھا سبق وأن بأي حـالة من الحاالت  انطباع عند معاینتھا

والسرقة، وتتناثـر على سطحھا حج�ارة كلس�یة صغی�ـرة، ویتع�ذر التع�رف عل�ى م�دى 
إمكانیة احتواء ھذا النوع من تالل الم�دافن عل�ى م�دافن جانبی�ة قب�ل التنقی�ب، وت�راوح 

مت�ر، وارتفاعھ�ا ع�ن س�طح  ٩ - ٦م�ا ب�ین  الترابی�ة المقبب�ةالم�دافن  ت�اللقطر قاع�دة 
  ).١٣لوحة (سم ٢٠٠ - ١٢٠األرض المحیطة ما بین 

قریب�ة ومتداخل�ة م�ع بعض�ھا ال�بعض، وال الترابی�ة المقبب�ة الم�دافن  ت�اللوتتواجد 
یوج��د ب��ین ت��ل وآخ��ر ف��راغ كبی��ر م��ن األرض یس��مح بإنش��اء ت��ل آخ��ر، إل��ى درج��ة أن 
بعض��ھا أنش��أ ف��ي أم��اكن قل��ع الحج��ارة المس��تخدمة ف��ي بن��اء ت��الل أخ��رى، كم��ا أنش��ئت 

ی�ة ومس�اراتھا المنح�درة، مم�ا أدى إل�ى اس�تواء بعض التالل ف�ي مج�اري ف�روع األود
حواف مجاري تلك األودی�ة م�ع جوان�ب األرض الت�ي تم�ر فیھ�ا، وبعض�ھا أنش�أ عل�ى 

، والبعض اآلخر أنش�أ عل�ى الطبق�ة الجیری�ة منخفضة االرتفاعھضاب طبیعیة جیریة 
  .مباشرةأرضیة الموقع الطبیعیة  الواقعة أسفل

ترب��ة رملی��ة یمی��ل لونھ��ا إل��ى األص��فر الف��اتح ولق��د اس��تخدمت خلط��ة مكون��ة م��ن 
، وھ�ذه تغطیة عناصر التل المعماری�ةمخلوطة بحجارة كلسیة طبیعیة صغیرة الحجم ل

الخلطة ھشة غی�ر متماس�كة س�ھلة الحف�ر واإلزال�ة، وربم�ا تك�ون مكوناتھ�ا ق�د قطع�ت 
القریبة من أماكن وج�ود ھ�ذا الش�كل م�ن مجاري األودیةوجلبت من حواف منحدرات 

       وتش��كل تل��ك التركیب��ة م��ن ال��دفن المظھ��ر الخ��ارجي لھ��ذا الن��وع م��ن ال��تالل ل��تالل،ا
  ).١٤لوحة (
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إلى أن خطوات بنائھا الترابیة المقببة، المدافن  تاللأوضحت الـدراسة المقطعیة ل
، الترابی��ة المس��طحةتتش��ابھ ف��ي أغل��ب خطواتھ��ا م��ع خط��وات إنش��اء ت��الل الم��دافن 

ي األرض��یات المنش��أة علیھ�ا ال��تالل، باإلض��افة إل��ى طریق��ة یتمث��ل ف��اماالخ�تالف بینھو
اختالف�ات فنی�ة  ھ�يوضع الدفن المستخدم لتغطیة غطاء حجرات م�دافن ك�ل منھم�ا، و

بحتة فرضتھا على المعماري مواقع إنشاء ت�الل الم�دافن المقبب�ة، والت�ي م�ن  معماریة
ف�روع األودی�ة  إنشاء بعض�ھا ف�وق س�فوح األودی�ة ومنح�دراتھا، وف�ي مج�اري: أھمھا

  :ومسارات جریان میاه األمطار فیھا، ویمكن تلخیص تلك االختالفات فیما یلي

أنشئت تالل المدافن الترابیة المس�طحة عل�ى أرض�یة الموق�ع الطبیعی�ة، بع�د أن ت�م  -١
، الترابی�ة المقبب�ةالم�دافن  ت�الل، أم�ا تسویتھا بالطریقة المشار إلیھا في مراحل إنشائھا

 ی�تم بع�دتم تحدید رقعة األرض المخصصة م�ن أرض الموق�ع إلنش�ائھا، فإنھ بعد أن ی
وص�وًال إل�ى مكوناتھ�ا الطبیعی�ة بالكام�ل  قش�ط أو إزال�ةبإم�ا ذلك أعداد تلك األرض�یة 

یتم إزال�ة الطبق�ة الجیری�ة أخرى  الطبقة الجیریة التي تقع أسفلھا مباشرة، وفي حاالت
مج�امیع  ق�ع تحتھ�ا مباش�ر، حی�ث أنش�ئتاألرضیة الص�خریة الت�ي تصوًال إلى تماًما و

الم�دافن  ت�اللوتم التعرف ك�ذلك عل�ى مج�امیع م�ن  تالل ھذا الشكل علیھا،أخرى من 
بع��د أن ت��م ، منخفض��ة االرتف��اعأنش��ئت عل��ى ھض��اب طبیعی��ة جیری��ة  الترابی��ة المقبب��ة

  .تسویة سطحھا من األعلى وتھیئتھا إلنشاء التل علیھا

حج��ـرات المداف��ـن ف��ي مق��اطع ت��الل الم��دافن ف��وق غط��اء وض��حت وض��عیة ال��دفن  -٢
 ربم�ا، ومسطـح لتصبح سمة ممیزة لمظھرھا الخ�ارجيالترابیـة المسطحة على شكل 

أم�ا . حجرات الم�دافنھو العبث والسرقة التي تعرضت لھا ھذه الوضعیة  سببیكون 
ف��ي فق��د وض��حت  الترابی��ة المقبب��ةالم��دافن  ت��اللوض��عیة ال��دفن ف��وق غط��اء حج��رات 

مقاطع تاللھا على شكل قمع، فتحتھ لألعلى ومصبھ لألسفل، حیث یش�كل وض�عھ م�ن 
األعلى سطح قمة التل الخارجیة، ومصبھ یمثل انحدار تلك المكونات م�ن ال�دفن ف�وق 

  .غطاء حجرات المدافن

وت�الل الم�دافن الترابی�ـة  الترابیة المقبب�ةالمدافن  تاللبین االختالفاتونرى أن تلك 
إن ب��دت بس��یطة، إال أنھ��ا تعب��ر ف��ي مض��مونھا ع��ن رق��ي المس��توى الفن��ي المس��طحة و

والتقني الذي وصل إلی�ھ المعم�اري ال�دلموني ال�ذي ق�ام بتص�میمھا وإنش�ائھا، فبالنس�بة 
 ت�الللنقطة االختالف األولى، فربم�ا توص�ل المعم�اري إل�ى قناع�ة ب�أن مواق�ع إنش�اء 

اض��ي ص��لبة، ك��ي یس��تطیع أن یح��افظ ، یس��تلزم أن تك��ون األرالترابی��ة المقبب��ةالم��دافن 
علیھ��ا م��ن االنھی��ار، والب��د أن تك��ون قناعت��ھ تل��ك ناتج��ة ع��ن دراس��ة میدانی��ة ق��ام بھ��ا 
للتعرف على طبیعة أرض الموقع، والتي أدت ب�ھ لمعرف�ة الت�أثیر ال�ذي س�وف تحدث�ھ 

جع علیھا، وذلك یرالترابیة المقببةالمدافن  تاللقوة دفع جریان میاه األودیة إذا أنشئت 
لكون مكونات الدفن المستخدمة في تغطیة عناصرھا المعماریة ھشة وغیر متماسكة، 
والتي من السھولة أن تدمرھا وتجـرفھا قوة دف�ـع جری�ان می�اه األمط�ار المنح�درة ف�ي 
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األودیة، مما یؤدي إل�ى كش�ف مع�الم م�دفن الت�ل، كم�ا أن ق�درة  المعم�اري الدلمون�ـي 
ئیة، والت�ي استلزم�ـت قیام�ھ بج�ـرف وتس�ویة األراض�ي على تنفیذ ت�ـلك التقنی�ة اإلنش�ا

الصخریة، التي أنشئت علیھا أغلب تالل ھذا الشكل من تالل المدافن تدل على ابتكار 
  . آالت ذات مواصفات خاصة ومقدرة على تسویة تلك األراضي

االخ�تالف األول�ى وت�دعم وجھ�ة نظرن�ا،  نقط�ةاالختالف الثانی�ة مرتبط�ة ب ونقطة
المدافن بشكل عام كانت تعد مسبقًا، وتترك مدافنھا مفتوحة إلى حین حدوث بأن تالل 

الوفاة، وعلى أس�اس ھ�ذا ال�رأي، ف�إن فت�رة االنتھ�اء م�ن إنش�اء الت�ل وفت�رة اس�تخدامھ 
مختلفة، فقد تط�ول أو تقص�ر م�ن ت�ل إل�ى آخ�ر، وق�د تك�ون أی�ام وق�د تك�ون ش�ھور أو 

ح��ة لتجم��ع می��اه األمط��ار ف��ي س��نوات، ول��ذلك تك��ون عرض��ة ف��ي حال��ة تركھ��ا مفتو
حجرات مدافنھا، خالل السنوات المطی�رة، مم�ا ی�ؤدي إل�ى ت�أثیر المی�اه المباش�ر عل�ى 

وبناًء على كل ذلك فإن طبقة الدفن الموضوعة بالصورة . جدرانھا وتعرضھا لالنھیار
، تش�یر إل�ى أن لترابی�ة المقبب�ةوالكیفیة المشار إلیھا فوق غطاء حج�رات م�دافن التالال

جرات المدافن في ھذا النوع من تالل الم�دافن كان�ت تغط�ى بكاملھ�ا وتوض�ع فوقھ�ا ح
مكونات طبقة الدفن المعدة ل�ذلك، وتت�رك فتح�ة ف�ي جان�ب الت�ل الغرب�ي إلن�زال جث�ت 
المی��ت م��ن خاللھ��ا إل��ى داخ��ل حج��رة الم��دفن، وم��ن ث��م ی��تم بن��اء ج��دار حج��رة الم��دفن 

  .ا الشكل من تالل المدافـنالغربي الذي وجد مضافًا في حجرات مدافن ھذ

في وسط أرضیة الموقـع الصخریة  الترابیة المقببةالمدافن في تالل المدافن بنیت 
 كبی�رة الحج�مكلس�یة طبیعی�ة  حج�ارةالمخصصة إلنشاء الت�ل علیھ�ا، ولق�د استخدم�ـت 

ص�فوف، وض�عت بینھ�ا حج�ارة ص�غیرة  ٤ - ٣غیر مھندمة تتراوح أعدادھا م�ا ب�ین 
الحجم لتنظیم مستویـات ص�فوف الج�ـدران وض�بط ارتفاعھ�ا ولتس�ھیل تثبی�ت حج�ارة 

، وص�فت حج�ارة ج�دران الغطاء، وأیًضا لتوزیـع ثقل حج�ارة الغط�اء عل�ى الج�ـدران
بغ��ض النظ��ر ع��ن الم��دفن  اخ��لمطل��ـة إل��ى دالمس��تویة الم��دافن بحی��ث تك��ون واجھتھ��ا 

  .كما أن جمیع جدرانھا مترابطة من خالل الصفوف طبیعة شكلھا من الخارج،

ال�داخل بمس�حة  من ة المقببـةـفي تالل المدافن الترابی المدافنفرش بعض ولقد تم 
بسیطة من التربة الناعمة، لحمایة جثة المیت بسبب عدم استواء األرضیة الص�خریة، 

. ب��ة مخصوص��ة مرتبط��ة بمعتق��د م��ا یتمث��ل ف��ي كونھ��ا ترب��ة ط��اھرةأو ربم��ا تك��ون تر
واستخدمت حجارة كلسیة طبیعیة كبیرة ومتوسطة الحجم غی�ر مھندم�ة، لبن�اء ج�دران 

، بحیث استغلت الواجھة المستویة لتلك الحج�ارة لتك�ون واجھ�ة فناالمدھذا الشكل من 
ف حج�ارة ص�غیرة ووض�عت ب�ین حج�ارة الص�فو فن،االم�دالجدران المطلة إلى داخل 

لس��د الفج��وات بینھ��ا الناتج��ة ع��ن ع��دم انتظ��ام أحج��ام الحج��ارة المس��تخدمة ف��ي بن��اء 
حج�رات وتتس�ع . الجدران، وأیًضا لكي تصبح جمیع جدران المدفن في مستوى واح�د

بحج�ارة كلس�یة طبیعی�ة وغطی�ت ھذا الشكل م�ن األس�فل وتض�یق م�ن األعل�ى،  فنامد
ویالحظ أن الجدار الشرقي لھذا الشكل من . قطع ٤ - ٣مسطحة تراوح عددھا ما بین 
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رج�ع ی وربم�اأنش�أ بش�كل مق�وس،  ة المقبب�ـةـفي تالل المدافن الترابی� المدافنحجرات 
حج��ارة األغطی��ة المع��دة حج��م ص��غر أنش��أ الج��دار الش��رقي بش��كل مق��وس  س��بب ف��يال

  . لتغطیة ھذا الجزء من امتداد المدافن

مض��افة منفص��لة إنش��ائیًا ع��ن بقی��ة ج��دران أم��ا الج��دار الغرب��ي فق��د أنش��أ بص��ورة 
ص�فوف ج�دران الم�دفن ال ت�رتبط بالمدفن، حیث وجدت بصفوف الحجارة المبني بھا 

عند زوایا اتصالھ بھما مما یشیر إلى أنھ مض�اف، كم�ا أن حج�م الحج�ارة المس�تخدمة 
في بنائھ مختلف�ة، وارتفاع�ھ ل�یس ف�ي مس�توى ارتف�اع بقی�ة ج�دران الم�دفن، وواجھت�ھ 

ویب��دو أن فتح��ة الج��دار الغرب��ي ق��د . طل��ة إل��ى داخ��ل حج��رة الم��دفن غی��ر مس��تویةالم
استخدمت قبل إنشاء الجدار مدخًال للمدافن، بحیث تُرك مكانھا مفتوًحا بش�كل مقص�ود 

  ). ١٥لوحة (إلى أن یتم وضع جثة المتوفي واستخدام المدفن

عب�ارة  ة المقبب�ـةـی�من تالل الم�دافن التراب وحجارة الغطاء المستخدمة لھذا الشكل
عن كتل ضخمة مسطحة من الحجارة الكلسیة الطبیعیة غیر المھندمة بلغ عددھا ثالث 

لعب ثقلھا دوًرا كبیًرا في استخدام حجارة كبیرة في بناء جدران ھذا الشكل م�ن . قطع
المدافن، وض�رورة ض�بط اس�تقامة تل�ك الج�دران، وس�بب ذل�ك راج�ع إل�ى أن حج�ارة 

ع ثقلھ�ا عل�ى الج�دار الغرب�ي وال�ذي ل�وحظ أیًض�ا ان�ھ دون ارتفاعھ�ا الغطاء تـلك ال یق
  .بقلیل

ة ـال�تالل الترابی�م�دافن  ولقد اشتملت مواد التقدمات الجنائزیة التي عثر علیھا ف�ي
أشكال مختلف�ة م�ن األوان�ي الفخاری�ة، وك�ان أكثرھ�ا ش�یوًعا ف�ي الم�دافن  على المقببـة

جرة أسطوانیة مصنوعة بطینة نقیة حمراء اللون، باإلضافة لذلك أواني كبیرة الحج�م 
كرویة الش�كل تقریبً�ا، یح�یط بس�طحھا الخ�ارجي أش�رطة طینی�ة تش�بھ الحب�ال الرفیع�ة 

، باإلضافة لذلك عثر )١٤(ومتوازیة تلتف حول اإلناء على شكل صفوف بارزة متقاربة
  ).١٦لوحة (على أختام دلمونیة

  المدافن الكبیرة تالل: الشكل الخامس

وتتمی�ز ت�ًال،  ٣٠قریة عالي، وبلغ ع�ددھا ح�والي  تنتشر تالل المدافن الكبیرة في
م، وقطر قاعدتھا ١٥و ١٢حیث یتراوح ارتفاعھا ما بین بالضخامة واالرتفاع الكبیر، 

بعد أن تم تس�ویة وتس�طیح  األرضیة الطبیعیة الجیریة م، مبنیة على ٤٠و ٣٥ما بین 
  ).١٧لوحة (سم  ٣٠تلك األرضیة بتربة بنیة رقیقة بلغ سمكھا 

ویتوسط تالل المدافن الكبیرة في الغلب مدفن مزدوج ش�یدت جدران�ھ بك�ل عنای�ة 
ف بقطع من الحج�ر المس�توي، دون اس�تعمال ط�ین أو ج�ص أو أی�ة م�ادة ل�ربط ص�فو

حج��ارة الج��دران، حی��ث اكتف��ي بجع��ل الج��دران مائل��ة ع��ن قاع��دتھا خاص��ة ف��ي القس��م 
ووجد أن األحجار المستخدمة في تشیید الم�دافن كبی�رة وس�میكة . العلوي من ارتفاعھا

                                                           
  .٧٥ - ٦٦ص ص  ،١٩٨٢المرجع السابق، إبراھیم معاویة،  (١٤)
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بمثل الحجارة المستخدمة للتسقیف كي تشكل أرضیة قویة للم�دفن العل�وي م�ن ناحی�ة، 
ال�ردیم المس�تخدم لتغطی�ة م�دفن الت�ل كك�ل، وقویة من ناحیة أخرى بحیث تتحم�ل ثق�ل 

وأرضیة المدافن ممسوحة بمالط من الجص الناعم، وأحیانًا جدران المدافن ممس�وحة 
بمالط من الجص، وھو غالبً�ا ذو ل�ون وردي ف�اتح، ویختل�ف س�مك الم�الط ف�ي نف�س 

وحوت جدران بع�ض الم�دافن ثقوبً�ا ف�ي الج�دران م�ن . سم ٥- ١المدفن متراوًحا بین 
عل���ى لوض���ع األوت���اد الت���ي ی���رى بأنھ���ا اس���تخدمت لتعلی���ق المالب���س وغی���ره م���ن األ

 ).١٨لوحة ()١٥(المواد
وما ت�م حف�ره وتنقیب�ھ م�ن م�دافن ال�تالل الكبی�رة غط�ى بثالث�ة قط�ع م�ن الحج�ارة 
وبعض المدافن الطویلة غطیت بخمسة قطع واستخدم ھذا العدد لتغطیة الم�دافن العلی�ا 

بل��غ ق��د ، فالتغطی��ة ف��يالمس��تخدمة  األل��واح الص��خریة متوس��ط أحج��امبل��غ ووالس��فلى، 
سم، وھي من الحجر  ٤٠ - ٢٣٠سم، وسمكھا ما بین ١٤٥سم وعرضھا ١٥٥طولھا 
 .)١٦(الجیري

ووجدت أسقف المدافن منھارة حیث لم یكن السقف قویًا بحیث یستطیع تحمل ثقل 
داخ�ل انزل�ق بش�كل ت�دریجي وزن طبقات الدفن المتراكمة والموضوعة فوق�ھ، ول�ذلك 

وجدت مدافن التالل ممتلئة بأنقاض من الرمال والحج�ارة، كم�ا  ، ولھذا السببالمدافن
وعثر بین األنق�اض . وجدت أرضیة المدافن اسفلھا ممسوحة بمالط من الجص الناعم

بعض�ھا كبی�ر الحج�م، ویعتق�د بأنھ�ا تمث�ل  الفح�مقطع كمیة كبیرة من المستخرجة على 
ع النخیل والحصر المستخدمة لدعم سقف المدفن، وتشیر تلك البقایا إلى أن بقایا لجذو

أش�جار النخی��ل كان�ت منتش��رة ف�ي زم��ن بن��اء ت�الل الم��دافن، وأن الس�كان آن��ذاك ك��انوا 
كم��ا وج��دت ج��دران بع��ض .  یس��تخدمون ج��ذوع أش��جار النخی��ل ف��ي أغ��راض البن��اء

غ�رف جانبی�ة ت�راوح م�دافن المدافن ممسوحة بالمالط بعنایة، ویتصل بزوایا غرف ال
 ١٥٠وارتفاعھ�ا  سم ١٠٠وعرضھا سم  ١٢٠، طولھا عددھا ما بین الواحدة واألربع

ل��وحظ ب��أن غرف��ة ال��دفن الس��فلى مبنی��ة بعنای��ة فائق��ة، وأكث��ر ارتفاًع��ا م��ن كم��ا . )١٧(س��م
، سم في أعل�ى ج�درانھا ٦٠متباعدة عن بعضھا البعض بمسافة ووجدت ثقوب العلیا، 

 . )١٨(لتعلیق المالبسالثقوب وضعت بھا أوتاد خشبیة استخدمت  ویعتقد بأن تلك
ولقد استخدمت خلطة تتكون من تربة مختلطة بع�ض الش�يء بالحج�ارة الص�غیرة 
لتغطیة معالم التالل المعماریة، وھي صلبة كاإلسمنت وھي تشبھ في مكوناتھا الخلطة 
المس��تخدمة ف��ي ت��الل الم��دافن الترابی��ة المقبب��ة، وأس��فل تل��ك الطبق��ة العلوی��ة اس��تخدمت 

                                                           
(15) Mackay E., Harding L., Petrie W. F.,: Bahrain and Hamamieh, British School 
Archaeology in Egypt, (London, 1925), pp. 7 - 13.                                                                                                                       
(16) Cornwall P. B.,: Dilmun: The History of Bahrain Island Before Cyrus, Unpublished. P. 
H. D.    Dissertation, Harvard University, 1944, pp. 105 - 110.                                                                               
(17)Rice M., Dilmun Discovered, The Early Years of Archaeology in Bahrain, Department 
of Antiquities and Museums, Bahrain, 1984, pp. 24 - 28.                        
(18) Bent J. t., " The Bahrain Islands in the Persian Gulf ", Proceeding of the Royal Society, 
Vol. XII, 1890, pp. 13 - 16.                                                                                                                                     
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یة تماًما من التراب، تغطي المدفن مباشرة تركیبة أخرى تتكون من حجارة مفككة خال
 .سم ٦٠بلغ سمكھا 

جدار دائري مبنُي بحجارة ض�خمة، بل�غ ط�ول إح�داھا مت�رین ویحیط بمدفن التل 
الج�دار ال�دائري ع�ن مس�توى ارتف�اع وت�راوح  .سم ٤٠سمكھا و تقریبًا وعرضھا متر

 س���م، وص���فوف حج���ارة ٣٥٠- ٢٠٠س���طح األرض المبن���ُي علیھ���ا الت���ل م���ا ب���ین 
وتتمث��ل أھمی��ة الج��دار  ،)١٩(ر ممس��وحة بم��الطوغی�� مغیر متس��اویة ف��ي الحج��الج��دار

 .)٢٠(في دعم ثقل األتربة الالزمة إلخفاء معالم المدفنالدائري المحیط بالمدفن 
م ٧.٥مم��ر مرص��وف بل��غ طول��ھ یخت��رق الج��دار ال��دائري ف��ي بع��ض ال��تالل و

وینتھ�ي عن�د الخارجیة للجدار الدائري حافة الم، ویمتد من ١٠ارتفاعھ م و٢وعرضھ 
ف�ي النھای�ة الداخلی�ة مت�ًرا أن یص�ل عرض�ھ  باب المدفن، ویضیق بشكل تدریجي إل�ى
كما تم التعرف على تالل تحوي أكث�ر م�ن ، ونصف، ویشكل ھذا الممر مدخالً للمدفن

 .)٢١(الشرقیة وفي الجھة الشمالیة في الجھةممر جانبي في الجھة الجنوبیة و
ولكنھا مائلة  ،الممر مبنیة بحجارة مختلفة الحجم، وغیر ممسوحة بمالطوجدران 

ویوجد رفّْیِن . بشكل ھرمي من األسفل إلى األعلى وبارتفاع أعلى من الجدار الدائري
مبن�ٌي بعنای�ة األوط�أ منھم�ا ، الیم�ین والیس�ارجانبییِن ُمنشئیِن داخل جانبي الممر على 

س�م ٢٠وعمق�ھ  س�م ١٢٠وبل�غ ط�ول ك�ل رف  باستخدام خلط�ة متماس�كة م�ن الم�الط،
وكش�ف الحف�ر والتنقی�ب ك�ذلك ف�ي  .)٢٢(م2ھما عن سطح األرض أو الم�دخل وارتفاع

عل�وي یمكن الوص�ول إلیھ�ا م�ن خ�الل م�دخل تالل المدافن الكبیرة بأن مدافن بعضھا 
 .)٢٣(م٣.٥بلغ ارتفاعھ ) Shaft(عمودي مربع

البنائین لم یكونوا ماھرین في تھیئة ویستنتج من خالل ھندسة وبناء المدافن، بأن 
وتشكیل وقطع حجارة البناء، وأنھم قد قدموا من مناطق ال تستعمل الحجر في البن�اء، 
ویدل على ذلك عدم وجود تشكیل أو قطع منتظم لغالبیة األحجار المستخدمة في تشیید 

یرة، بُنیت على تالل المدافن الكبیرة، كما وجد بأن المدفن السفلى في تالل المدافن الكب
 . )٢٤(عمق قلیل تحت سطح األرضیة الصخریة

                                                           
(19) Rice  M.,op.cit, 1984, pp.20 - 28. 
(20) Bent J. T.,op.cit, 1890, pp.1 - 19. 
(21)Prideaux F. B., " The Sepulchral Tumuli of Bahrain ", Archaeological Survey of India 
Annual Report, 1908 - 1909, Calcutta, Superintendent Government Printing, India, 1912, 
p.68.    
(22) Rice  M.,op.cit, 1984, pp.25 - 26. 

ھو عبارة عن م�دخل عل�وي رأس�ي، منش�أ عل�ى س�طح غط�اء الم�دفن بحج�ارة  :المدخل العلوي )٢٣(
كلسیة بدون استعمال أي مادة رابطة، والبعض اآلخر منھ�ا مش�ید بحج�ارة كلس�یة م�ع اس�تعمال م�ادة 

 .الجص، ویمتد من ارتفاع قریـب من سطح التل ویـؤدي إلى المدفن مباشرةً 
(24)Mackay E.,op.cit, 1925, pp,7 - 13.      



                         ا طر اآ  ت١٩درا  

٢٤٤ 

عل�ى  الكبی�رة ال�تاللالتي عث�ر علیھ�ا ف�ي م�دافن  ولقد اشتملت التقدمات الجنائزیة
باإلض�افة إل�ى  الشكل الرابعمدافن فخاریة مشابھة تماًما لما عثر علیھ في تالل جرار 

الزمنی�ة والتي أمكن تأریخھا ب�الفترة ، )١٩لوحة (كؤوس حمراء ذات زخارف ھندسة
الش��كل الراب��ع وعل��ى ض��وء ذل��ك، ن��رى ب��أن . م.ق 2000 - 1800الممت��دة م��ا ب��ین 

معاصرین لبعضھما زمنیً�ا، ویمك�ن إرج�اع االخ�تالف ف�ي  والخامس من تالل المدافن
إل��ى مس��ألة وج��ود قی��ادات أو زعام��ات، وق��د تك��ون مع��دة ل��دفن مل��وك  ال��تالل حج��م

   .وزوجاتھم

  المدافن الضخمة والمسطحة  تالل: كل السادسالش

ب��أن العناص��ر الض��خمة والمس��طحة  مجموع��ة م��ن ت��الل الم��دافنأوض��ح تنقی��ب 
المعماریة في ھذه التالل تم بناؤھا بأسلوب ھندسي متقن، حیث شكل الج�دار ال�دائري 

 ).٢٠لوح�ة ( وما یحتویھ التل من م�دافن، وح�دة معماری�ة مترابط�ة ومتزامن�ة إنش�ائیًا
فلقد احتوى كل تل منھا عل�ى ج�دار دائ�ري مبن�ي بكت�ل م�ن الحج�ارة الكلس�یة الكبی�رة 
والمنتظمة الشكل، والتي شذبت واجھاتھا بعنای�ة لتص�بح ذات ش�كل مس�تطیل، ت�راوح 

وتم تثبیتھا بإتقان على . سم ٣٥سم وسمكھا  ٩٥سم و ٣٥ارتفاع الواحدة منھا ما بین 
لیھا، واستخدمت مونة من الجص النقي وحج�ارة األرضیة الصخریة التي أنشأ التل ع

ص��غیرة لتثبیتھ��ا وس��د الفراغ��ات بینھ��ا وربطھ��ا، وعمل��ت حاف��ة خارجی��ة ف��ي أس��فل 
. س��م ٢٠س��م وعرض��ھا  ٢٠الج��دران تب��رز للخ��ارج م��ن قاع��دة الج��دران ارتفاعھ��ا 

والس��احة الداخلی��ة الت��ي یحیطھ��ا الج��دار ال��دائري ت��م تقس��یمھا إل��ى مجموع��ة م��دافن 
ل متن��اظر، بنی��ت ج��درانھا بحج��ارة كلس��یة ومس��حت بم��ادة الج��ص م��ن اص��طفت بش��ك

وبین التنقیب وجود ثالثة أشكال معماریة مختلفة من ناحیة تقسیم المدافن م�ن . الداخل
 :)٢١لوحة (الداخل، وھي على النحو التالي

جدار دائري منتظم مقسم من الداخل إلى أربعة مدافن مص�ممة بطریق�ة : الشكل األول
، وللجدار بوابتان متقابلتان تؤدی�ان إل�ى غ�رف )H(توزیعھا الحرف الالتینيتشبھ في 

 .الدفن، حیث یمكن الدخول والخروج إلى داخل المدافن من خاللھما

یشبھ الش�كل األول م�ن حی�ث التص�میم والتخط�یط، ویختل�ف عن�ھ بع�دم : الشكل الثاني
  .وجود بوابة تؤدي إلى داخل غرف الدفن

دائري منتظم یتوسطھ مدفن، بني على ش�كل ج�دارین م�زدوجین جدار : الشكل الثالث
  .بحجارة كلسیة مختلفة الحجم، استخدمت مادة الجص للربط بین صفوف الجدران

تعرض�ت المدافن الضخمة والمسطحة الت�ي ت�م حفرھ�ا  تاللوأوضح التنقیب بأن 
إلى عملیات سرقة وتخریب متكررة، حی�ث وج�دت جمی�ع الم�دافن ب�دون غط�اء، كم�ا 
أزیلت بعض حجارة جدرانھا، وأدت عملی�ات الس�رقة التخری�ب إل�ى ع�دم ال�تمكن م�ن 

وم�ا عث�ر . )٢٢لوح�ة (معرفة وضعیات الدفن المتبعة في ھذه الشكل من تالل المدافن
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٢٤٥ 

علیھ في المدافن عبارة عن بقایا عظام ھیاكل بشریة وجدت مكوم�ة ف�ي إح�دى زوای�ا 
لم��واد التق��دمات الجنائزی��ة، منھ��ا س��یف  الم��دافن، وعث��ر ب��ین رك��ام العظ��ام عل��ى بقای��ا

ورؤوس سھام مصنوعة من البرونز وآنیة فخاریة ذات مصب طویل، باإلض�افة إل�ى 
وآنی�ة ص�غیرة مص�نوعة  ).٢٣لوح�ة (أواٍن فخاریة أخرى مختلف�ة األحج�ام واألل�وان 

لھا مصب صغیر، كما اكتشف خ�رز مص�نوع م�ن ) اإلستیاتیت(من الحجر الصابوني
وأوض���حت الدراس���ة األولی���ة لم���واد . وذات أش���كال وأحج���ام مختلف���ة أحج���ار مختلف���ة
تع��ود إل��ى فت��رة األل��ف األول قب��ل  الم��دافن الض��خمة والمس��طحة تاللالتق��دمات، ب��أن

  .)٢٥(المیالد

  )٢٦(الحجرتالل مدافن : الشكل السابع

ھذا الشكل من تالل المدافن أكتشف في قریة الحجر، إحدى قرى مملكة البحرین، 
لق�د و، )٢وت�ل م�دافن الحج�ر ١ت�ل م�دافن الحج�ر(تنقیب تلین من تالل الموقع ولقد تم 

أوض��ح تنقی��ب التل��ین ع��ن اكتش��اف م��دافن أس��فل ال��تالل محف��ورة ف��ي أرض��یة الموق��ع 
الصخریة، وتعود لفترات زمنیة مختلفة، وتختلف مدافن ھ�ذا الموق�ع اختالفً�ا كلیً�ا م�ن 

 .الل المدافنناحیة التخطیط والتصمیم واإلنشاء عن مدافن ت

  :١تل مدافن الحجر  نتائج تنقیب

، بأن��ھ یحت��وي عل��ى ع��دد كبی��ر م��ن ١كش��ف تنقی��ب ج��زء م��ن ت��ل م��دافن الحج��ر 
المدافن، بعضھا تم التعرف علیھ بین طبقات الدفن والبعض اآلخر أسفل أرضیة التیل 

 ٥٠محفورة في األرض الصخریة، وبلغ عدد المدافن التي تم التعرف علیھا وحفرھ�ا 
مدفنًا، ومازال جزء كبیر من التل لم ینقب بعد، وال یستبعد احتواؤه على أعداد أخرى 
م��ن الم��دافن  یع��ود أغلبھ��ا إل��ى عص��ور مختلف��ة، تل��ت دور تأسیس��ھا ف��ي فت��رة دلم��ون 

 ١٦٠٠(، ومن بینھا مدافن تع�ود إل�ى العص�ر الكاش�ي)م.ق ٢٠٠٠ - ٢٣٠٠(المبكرة 
الب��ابلي  -دافن تع��ود للعص��ر اآلش��وري ، واحت��وى الت��ل أیًض��ا عل��ى م��)م.ق ١٢٠٠ –

، وأیًض�����ا م�����دافن تع�����ود للعص�����ر الیون�����اني )األل�����ف األول قب�����ل الم�����یالد(الح�����دیث

                                                           
تم االعتماد على تقاریر الحفریات غیر المنشورة التي أعدھا مش�رفو المواق�ع، ومحفوظ�ة حالیً�ا  )٢٥(

مص��طفى إب��راھیم وعب��دالكریم جاس��م حس��ن، : ف��ي أرش��یف إدارة اآلث��ار والمت��احف بمملك��ة البح��رین
 .تقریر عن تالل األلف األول قبل المیالد

، الس�نة الرابع�ة عش�ر، جم�ادى ٢٢٣، مجل�ة ھن�ا البح�رین، الع�دد "الحجر كانت مقبرة جماعیة" )٢٦(
التكریت�ي عب�دالقادر، م�دافن ومق�ابر البح�رین، دراس�ة ؛ وأیًض�ا، ١٩٧٠ھـ، أغس�طس  ١٣٩٠الثانیة 

التكریت��ي عب��دالقادر، تقری��ر دول��ة البح��رین ع��ن أعم��ال البح��وث والحف��ائر ؛ وأیًض��ا، غی��ر منش��ورة
تقری�ر ع�ن الجھ�ود الت�ي قام�ت ، آل خلیف�ة ھی�ا عل�ي ؛ وأیًضا،١٩٧٣ - ٧١یة في السنوات من األثر

، وجمی��ع تل��ك ١٩٧٦ - ٧٥بھ��ا إدارة اآلث��ار والمت��احف ف��ي دول��ة البح��رین ف��ي الفت��رة م��ا ب��ین س��نة 
  .في أرشیف إدارة اآلثار والمتاحف بمملكة البحرینالتقاریر محفوظة حالیًا 
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٢٤٦ 

، وتوض��ح تل��ك الم��دافن والفت��رات الزمنی��ة الت��ي تع��ود إلیھ��ا ب��أن )م.ق ٣٠٠(الھلنس��تي
إل��ى . م.ق ٢٣٠٠م��دافن ھ��ذا الت��ل تغط��ي فت��رة زمنی��ة تمت��د، عل��ى وج��ھ التقری��ب م��ن 

التنقیب بأن مدافن ھذا الموقع ال تتخذ اتجاًھ�ا معین�ا، ب�ل ظھ�رت ف�ي وأوضح . م٢٠٠
  .اتجاھات مختلفة، بعكس تالل المدافن التي تتجھ مدافنھا من الشرق إلى الغرب

 ١ولقد حفرت مدافن ھذا الشكل في األرض الصخریة، على عمق تراوح ما بین 
دافن عمل إطار من م، وحول الحافة الخارجیة من حفر الم5,10م، وطول بعضھا ٢و

الحجارة الصغیرة المربوطة بمالط من الجص لكي تكون مرتكًزا توضع علیھ حجارة 
األغطی��ة، وق��د كس��یت أغل��ب الم��دافن واجھتھ��ا م��ن ال��داخل بم��الط یتك��ون م��ن الرم��ل 
والجص والرماد أشبھ باإلسمنت في لونھ ولصالبتھ، وغطیت المدافن بأغطی�ة مكون�ة 

فراغ المتبق�ي بینھ�ا بالحج�ارة والم�الط، ول�بعض الم�دافن من حجرین كبیرین، ومأل ال
مداخل تسد بقطع حجریة، وتتص�ل بھ�ا عتب�ات أو س�لم م�ن ث�الث درج�ات ی�ؤدي إل�ى 

  ).٢٤لوحة (داخلھا 

وتش��یر الم��داخل واألب��واب الحجری��ة ودرج��ات الس��لم المتص��لة بھ��ا إل��ى أن ھ��ذه 
آخ�ر لك�ي تس�تخدم ل�دفن  المدافن أعدت لكي تكون م�دافن جماعی�ة أو عائلی�ة، وبمعن�ى

ول�م تس�لم تل�ك . ألكثر من مرة واحدة، بحیث یتم فتحھ�ا عن�د الحاج�ة الس�تعمالھا ثانی�ة
المجموعة من المدافن من التخریب والعبث إما بقصد السرقة أو من ج�راء اس�تعمالھا 

  . من قبل أدوار تالیة، حیث كشف التنقیب عدد كبیرة من المدافن أزیلت أغطیتھا

س����ة الم���دافن، ب����أن بعض����ھا یع���ود إل����ى أواخ���ر العھ����د الب����ابلي وأوض���حت درا
، )م.ق ١٢٠٠ - ١٦٠٠(والبعض اآلخر یعود إلى العصر الكاشي) م.ق ١٩٥٠(القدیم

وأغلب المدافن التي تعود إلى العصر الكاشي جماعیة، عث�ر ف�ي بعض�ھا عل�ى ھیاك�ل 
بم�واد  بشریة تصل إلى أكثر م�ن أربع�ین ھ�یكًال ف�ي وض�عیة غی�ر منتظم�ة ومختلط�ة

التق��دمات الجنائزی��ة، وم��ن أھمھ��ا المص��نوعات الفخاری��ة الت��ي م��ن بینھ��ا أن��واع م��ن 
الك��ؤوس النذری��ة، الت��ي كان��ت تس��تخدم ف��ي معاب��د ب��الد الراف��دین عن��د تق��دیم الق��رابین 

، ومص�نوعات م�ن العظ�م )٢٦لوح�ة (وأوٍن مص�نوعة م�ن الحج�ر ،)٢٥لوحة (لآللھة
      نیة مص���نوعة م���ن الحج���ر الطباش���یريوالص���دف والع���اج والبرون���ز وأخت���ام أس���طوا

وھذه المكتشفات تلقي ضوًءا جدیدًا على تاریخ مملكة البحرین، وھو أن . )٢٧لوحة (
الكاشیین استوطنوا مملكة البحرین لفترة تاریخیة طویل�ة، واتخ�ذوھا مرك�ًزا لنش�اطھم 

  . التجاري

  :٢نتائج تنقیب تل الحجر 

م،  ٤٠٠، وتبع��د عن��ھ بمس��افة ١الحج�رش��مال ت��ل م��دافن  ٢تق�ع م��دافن ت��ل الحج�ر
بس�یطة حف�رت  مس�تطیلة الش�كل ، بأنھ�ا م�دافن بدائی�ة٢وتتمیز بعض مدافن تل الحجر

س�م وعرض�ھا ح�والي 75بعمق في أرضیة الموقع الصخریة بطریقة تخلو م�ن العنای�ة
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٢٤٧ 

، وغالبیتھ��ا ص��غیرة الحج�م نس��بیًا وغی��ر ممس��وحة ب�الجص م��ن ال��داخل، ولق��د س�م 40
  ).٢٨لوحة (استخدامھا في عملیة دفن واحدةأنشئت لغرض 

 ٢٣٠٠(ولقد احتوى معظمھا على تقدمات جنائزیة تعود إلى فترة دلمون المبكرة 
ووج��دت . ، م�ن بینھ�ا الج�رار ذات الش��كل األس�طواني وأخت�ام دلمونی�ة)م.ق ١٨٠٠ -

ا ف�ي بعض المدافن خالیة من محتویاتھا العائدة إلى فترة دلمون، إذ تم إع�ادة اس�تعمالھ
  .والعصور التي تلتھ) م.ق ١٢٠٠ - ١٦٠٠(العصر الكاشي

ووجدت بین مدافن فترة دلمون م�دافن كبی�رة الحج�م نس�بیًا، وبعض�ھا مش�ید ف�وق 
وأغلبھا . مدافن تعود لفترة دلمون، إذ تمت توسعتھا وتھیئتھا لتكون مدفنًا واحدًا كبیًرا

ادیب، تختل�ف فیم�ا بینھ�ا على ش�كل س�رمحفورة في أرضیة الموقع الصخریة بإتقان، 
وبع��ض الم��دافن وبعض��ھا ممس��وح ب��الجص، م��ن ناحی��ة الط��ول والع��رض والعم��ق، 

مصمم لیكون م�دافن جماعی�ة، وتتص�ل بھ�ذه الم�دافن م�داخل تنح�در إل�ى داخ�ل حف�رة 
وتش�یر الم�داخل والعتب�ات المتص�لة بھ�ا إل�ى أن تل�ك الم�دافن . المدفن بواس�طة عتب�ات

ر م��ن ش��خص وف��ي فت��رات مختلف��ة م��ن عم��ر اس��تخدام أنش��أت لك��ي تس��تخدم ل��دفن أكث��
وف�ي أوض�اع  ھیاك�ل بش�ریة كثی�رة،عظ�ام  احتوائھا علىكشف تنقیبھا عنولقد. المدفن

وجدت مكدس�ة تشیر إلى أنھا لیست في وضعھا الصحیح عندما تم دفن صاحبھا، فلقد 
 بعض��ھا،ف��وق بعض��ھا ال��بعض، وم��ن بینھ��ا عظ��ام لھیاك��ل حیوانی��ة مختلف��ة، ت��م تمیی��ز 

وعثر بین ركام تلك العظام، عل�ى أش�كال مختلف�ة م�ن . تعود لماعز وكالب وحصانو
األوان�ي الفخاری��ة والحجری��ة واألخت��ام الدلمونی��ة، إض�افة إل��ى أس��لحة برونزی��ة وحل��ي 
مص��نوعة م��ن أحج��ار مختلف��ة وب��یض نع��ام وس��الل م��ن الخ��وص المج��دول والمغط��ى 

  . بالقار

دد م�ن الم�دافن والت�ي وج�دت خالی�ة عن ع ٢وكشف التنقیب في مدافن تل الحجر
تماًم��ا م��ن العظ��ام البش��ریة والتق��دمات الجنائزی��ة، إال أنھ��ا ملیئ��ة بالرم��ل الن��اعم، عل��ى 

ویعتق��د ب��أن تل��ك الم��دافن كان��ت تع��د س��لفًا بكام��ل . ال��رغم م��ن كونھ��ا مغط��اة بالحج��ارة
بب في ویرجع الس. أغطیتھا، ویترك جزء منھا مفتوًحا عند المدخل إلدخال المیت منھ

ذلك لصعوبة حفر مدفن في أرض صخریة مباشرة بعد حدوث الوفاة إذ األمر یحت�اج 
ووج��ود . إل�ى وق�ت طوی�ل، مم�ا ی�ؤدي إل�ى تعف��ن الجث�ة بتعرض�ھا للھ�واء م�دة طویل�ة

الرم�ل ب�داخلھا، یمك�ن أن یك�ون ق�د تس�رب م�ن خ�الل أغطی�ة الم�دافن خ�الل الفت�رات 
  .ن یكون قد ُمليء عند إنشائھاالزمنیة الطویلة من عمرھا، ومن الممكن أ

التي تم التعرف علیھا وتنقیبھا، مدفن كبی�ر الحج�م  ٢ومن بین مدافـن تل الحجـر 
یشكل وحدة بنائیة فریدة تحتوي على مراف�ق عدی�دة تتص�ل ببعض�ھا ال�بعض بواس�طة 
مداخل وممرات، فلقد اش�تمل الم�دفن عل�ى غرف�ة مربع�ة الش�كل تقریبً�ا، تتص�ل بمم�ر 

الغرب منتھیًا بمدخل واسع، ویتصل بھذا المدفن مدخل آخر في الجھة  طویل من جھة
وعث��ر بھ��ذا الم��دفن عل��ى مجموع��ة م��ن الھیاك��ل والجم��اجم البش��ریة ق��درت . الش��مالیة
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بحوالي ثالثین ھیكًال، وأغلب الھیاكل تع�ود لنس�اء؛ ومعظ�م م�واد التق�دمات الجنائزی�ة 
األقراط والحجول النحاسیة وقالئ�د م�ن التي عثر علیھا أدوات لزینة النساء، من بینھا 

أحجار كریمة مختلفة، وختم أسطواني، وقد أرخ الم�دفن عل�ى ض�وء ھ�ذه المعث�ورات 
  .م.ق ٨٠٠بفترة من العصر اآلشوري الحدیث، حوالي 

، بأنھا تعود إلى مختلف ٢مدافن تل الحجر  وأوضحت الدراسة األولیة لمكتشفات
دلم��ون، كم��ا أنھ��ا تؤك��د أن تل��ك الم��دافن أعی��د  الفت�رات الزمنی��ة الت��ي عاش��تھا حض��ارة

استعمالھا لعدة فترات م�ن زم�ن ھ�ذه الحض�ارة، وتش�یر إل�ى وج�ود كیان�ات أس�ریة أو 
الت�ي اس�تمرت لفت�رات طویل�ة، تس�تخدم "باألسر الممت�دة " أو ما یسمىقبلیة أو عائلیة 

  . جیًال بعد جیلبحیث تتوارث استخدامھا بصورة جماعیة، تلك المدافن 

على ضوء دراسة مواد التقدمات الجنائزیة التي عثر علیھا في مدافن تل الحجر و
، اتضح بأنھا تعود لفترات زمنیة مختلف�ة، فأق�دمھا یرج�ع إل�ى فت�رة دلم�ون المبك�رة ٢

م، أما المدافن المعاد اس�تعمالھا أو الت�ي .ق ١٨٠٠ - ٢٣٠٠والمؤرخة بالفترة ما بین 
د ت�م تأریخھ�ا م�ن خ�الل مكتش�فاتھا م�ن األوان�ي تمت توسعتھا وعملت لھا م�داخل، فق�

 ١٢٠٠ - ١٦٠٠الفخاریة المشابھة للفت�رة الكاش�یة ف�ي ب�الد الراف�دین ب�الفترة م�ا ب�ین 
الب�ابلي الح�دیث، وذل�ك  -كما تم التعرف على مدافن تعاص�ر العص�ر اآلش�وري . م.ق

وأواٍن  م، وذل��ك اعتم��ادًا عل��ى م��ـا عث��ر فیھ��ا م��ن أخت��ام وج��رار.ق ٨٠٠خ��ـالل فت��رة 
كما تم التعرف على م�دافن تع�ود حس�ب معثوراتھ�ا إل�ى العص�ر  ).٣١لوحة (فخاریة 

، وح��ددت الفت��رة الزمنی��ة الت��ي تع��ود إلیھ��ا بح��والي )فت��رة ت��ایلوس(الیون��اني الھلنس��تي 
  . ٢وعلى ضوء الفترات التي تعود إلیھا مدافن تل الحجر . م.ق ٣٠٠

  المدافن المترابطة : الشكل الثامن

أنشئت تدریجیًا على سطح صخرة عالیة بأنھا )٢٧( تنقیب المدافن المترابطةكشف 
، وتط�ل عل�ى )٢٩ لوح�ة(تقع في الحافة الش�رقیة الجنوبی�ة لح�دود موق�ع س�ار األث�ري

أثیر ت�أنش�ئت علیھ�ا الم�دافن وأوضح س�طح األرض الص�خریة التی�تم كش�فھا والسھل، 
تھ�ب م�ن الش�مال الغرب�ي، حی�ث ل�وحظ أث�ر الت�ي تغیر المناخ علیھ، خصوًصا ال�ریح 

لت���ي اقتطع���ت م���ن أرض���یة الموق���ع اخط���وط التعری���ة عل���ى أس���طح أغطی���ة الم���دافن 
تش��قق غی��ر من��تظم وطبع��ات ل��وحظ وف��ي بع��ض األم��اكن، . واس��تعملت ف��ي إنش��ائھا

تحت س�طح م�اء  تشكلسار موقع أن الصخر بالقرب من بلطحالب، واستنتج من ذلك 
عدد كبیر من أماكن قلع الحجارة منتشرة بطول موق�ع م وجود معاللوحظ ضحل، كما 

إنشاء المدافن واستنتج من ذلك؛ بأن أحجار البناء المستخدمة في  انتشار حقل المدافن،

                                                           
(27) Mughal M. R.,The Dilmun Burial Complex at Sar: The 1980 - 1982, Excavations in 
Bahrain, Government Press, Ministry of Information,1983, pp.9 - 12. 
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كما كان یعتقد، فالبنائین الذین بنوا تلك المدافن ، لم تجلب من مناطق أخرى المترابطة
 .استغلوا الحجر المتاح قرب الموقع

أن مجم���ع الم���دافن المترابط���ة بن���ي عل���ى م���رحلتین بوض���وح  وأظھ���ر التنقی���ب
في المحتوى ة مختلفتین، حیث وجد فریق التنقیب بأن مجموعة المدافن الشرقیة مختلف

وس��ط المجم��ع، ولك��ن الم��دافن والكائن��ة  وأس��لوب التس��قیف ع��ن الم��دافن المرتبط��ة بھ��ا
تظھ��ر أّي اخ��تالف  الواقع��ة ف��ي األج��زاء الغربی��ة والجنوبی��ة الغربی��ة م��ن المجم��ع، ل��م

في المحتوى والتكوین، م�ن األس�اس ة واضح بینھا، حیث بدت المدافن بالكامل منتظم
 .إلى حجارة أغطیتھا وما فوقھا

ولقد أنشئت المدافن المترابطة بصفوف من الحج�ارة الكلس�یة، وأحیط�ت بج�دران 
ي مظھرھ�ا منحنیة شبھ دائریة ومتصلة ببعضھا البعض، تمثل جداًرا دائریًا، وتشبھ ف�

العام خلیة النحل، وأوضح التنقی�ب، ب�أن مجم�ع الم�دافن المترابط�ة، انطل�ق م�ن م�دفن 
رئیسي في وسط الموقع مح�اط بج�دار دائ�ري، وھ�ذا األس�لوب المعم�اري، قص�د من�ھ 
إیجاد حدود لعزل مجموعة اجتماعیة، أو ربما تع�ود تل�ك الم�دافن لجماع�ة م�ن الن�اس 

كم�ا . في االتجاه السائد للمجتمع ال�دلموني ال�دیني ذات ھویة خاصة بھا، ومعترف بھا
أن مجمع المدافن المترابطة بمدافنھ المبنیة بعنایة، ال یبدو مرتبًط�ا بمحاول�ةً االقتص�اد 

وربم��ا یك��ون مجم��ع الم��دافن المترابط��ة، ق��د ُخّص��َص أساًس��ا . ف��ي المك��ان أو العم��ل
اعی��ة ویش��تركون ف��ي جماع��ة معین��ة م��ن الس��كان، ت��ربطھم عالق��ات اقتص��ادیة واجتمل

 .معتقدات وشعائر دینیة واحدة

ونرى بأن االنتظام الكلي في تصمیم مجم�ع الم�دافن المترابط�ة، یب�ین أن الم�دافن 
أن یك��ون الحرفی��ون ال��ذین ت��م ویفت��رض البن��اء، تص��ور مس��بق لخط��ة لبُنِیَ��ْت طبق��اً 

الم�وتى فیم�ا أن الم�دافن بنی�ت مس�بقًا، لتتلق�ى ویعتقد ب�، متخصصینلبنائھا ھم استخدام
ویوحي تناسق بناء قبورھا ونمطھا المعماري بأنھ قد تم التخطیط لھ�ا مس�بقًا م�ن  .بعد

قبل مجموعة متخصصة ف�ي بن�اء الم�دافن، تول�ت عملی�ة التخط�یط واإلش�راف وتنفی�ذ 
ول��ذلك نعتق��د وج��ود س��لطة إداری��ة كان��ت تش��رف عل��ى تنفی��ذ المش��روع وكان��ت . البن��اء

، وبن���اًء عل���ى ذل���ك، ن���رى ب���أن حق���ل ت���الل الم���دافن المجموع���ة خاض���عة لتوجیھاتھ���ا
المترابطة یعود لسكان المدینة الدلمونی�ة والت�ي تش�كل امت�دادًا لھ�ا ف�ي الجھ�ة الجنوبی�ة 
والجنوبیة الغربیة، كما ال نستبعد أن تكون عملیة اإلنشاء كانت تدار من خالل س�لطة 

  . معبد المدینة التي یخضع لھا الجمیع

أن عملیة إنشاء المدافن المترابطة تمت عل�ى م�رحلتین، فف�ي بولقد كشف التنقیب 
المرحلة األولى كان یبنى الجزء السفلي من المدفن والجدار الدائري المحیط بھ، وی�تم 

وف�ي المرحل�ة الثانی�ة، بع�د وض�ع . بعد ذلك ملء الفراغ بینھما بتراب مخلوط بحجارة
م�ن  ب�ألواح كبی�رة الم�دفن ویغط�ىالمیت داخل المدفن، یتم بناء الجزء األعلى منھما، 

ووج�د ب�أن خلط�ة ال�دفن الموض�وعة ف�وق الم�دفن، اس�تخدمت إلحك�ام إغ�الق . الحجر



                         ا طر اآ  ت١٩درا  

٢٥٠ 

كم�ا أوض�ح التنقی�ب . أغطیتھا، وتتشابھ مع الدفن الموضوع فوق أغطیة مدافن التالل
بأن السطح األصلي العل�وي لمجم�ع الم�دافن المترابط�ة، ق�د تع�رض للتخری�ب، وت�أثر 

  .المناخیة التي حدثت عبر السنین منذ فترة بنائھ وحتى الوقت الحاضربالتغییرات 
المدافن والجدران الدائریة أو القوس�یة المحیط�ة كما أوضح التنقیب أیًضا، أن  

بنیت بحجارة غیر منتظمة أو شبھ منتظمة فوق سطح أرضیة ولقد بھا متزامنة البناء، 
، وب��دون اس��تخدام أي م��ادة لھ��اأّي أس��اس عم��ل الموق��ع الص��خریة الطبیعی��ة، ب��دون 

أظھ��ر  لمجم��ع الم��دافن المترابط��ة،البن��ائي الع��ام  لزی��ادة ق��وة وثب��ات الھیك��لو. رابط��ة
م��ن حش��و باإلض��افة إل��ى وض��ع  اس��تعمال أحج��ار كبی��رة لتأس��یس الج��دران،التنقی��ب 

الم�دافن والج�دران الدائری�ة أو القوس�یة المحیط�ة بھ�ا، ب�ین ف�ي الف�راغ مكونات ال�دفن 
غیاب وبسبب وربط بعضھ بعًضا، البنائي  طى قوة إضافیة إلى كامل الھیكلوالذي أع

الرابطة بین صفوف حجارة الجدران تسلل الرمل والت�راب الن�اعم إل�ى الم�دافن  المادة
  .وملئھا، مما ساعد على تماسكھا وعدم انھیارھا

لبً�ا مجمع المدافن المترابطة، بأن الج�دران الطولی�ة للم�دافن غاولقد أوضح تنقیب 
ال�دائري المح�یط بھ�ا لتش�كل تل�ك الواجھ�ة م�ن  للج�دارما امتدت حتى الجانب الداخلي 

الجدار، جداًرا عرضیًا للم�دفن وتحدی�دًا الج�دار الش�رقي، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یلتص�ق 
أغلب وفي . الجدار العرضي الغربي للمدفن بالجدار الدائري المقابل والمحیط بالمدفن

تماًم��ا داخ��ل س��اقطة ان العرض��یة الغربی��ة مخرب��ة بالكام��ل أو الح��االت ُوِج��دَت الج��در
یت�رك من�ذ المرحل�ة األول�ى م�ن بن�اء أن الجدار الغربي للم�دافن ك�ان بالمدافن، ونعتقد 

لیبنى فیما بعد، والسبب في ذلك ھو لضبط ط�ول الم�دفن وفقً�ا لط�ول الش�خص المدفن 
اخ��تالف كبی��ر ف��ي د ، فلق��د أوض��حت مقاس��ات أبع��اد الم��دافن وج��وفی��ھال��ذي س��یدفن 

بنیت ، وھ�ذا االخ�تالف یظھ�ر أن الم�دافنس�م ٢١٥و س�م ١١٠أحجامھا تراوح ما ب�ین 
   .)٢٨(الستقبال أطوال مختلفة من الموتى

مواد التقدمات الجنائزی�ة ومكتش�فات بی�وت المدین�ة واعتمادًا على التشابھ بین   
والت�ي تش�بھ مثیالتھ�ا والت�ي وخصوًصا األواني الفخاریة الدلمونیة واألختام الدلمونیة 

عثر علیھا في تالل المدافن المقببة وتالل المدافن الكبیرة، أمكن تحدید الفت�رة الزمنی�ة 
  .م.ق ١٧٥٠ - ٢١٠٠التي تعود لھا وھي ما بین سنة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(28) Mughal M. R.,1983,op.cit, p.p. 9 - 61. 
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The Dilmunic Cemetery of the Kingdom of Bahrain 

Dr. AbdulAziz Suwaileh 

 

Abstract: 

Pang has launched the Daphne beginnings of Bahrain 
Kingdom raised attention, since 1879, this concern is still 
continuing till present, formed through their forms and their 
collections and sizes an incentive to see a beta tester, and wide 
spread them vulnerable destroyed by conflict spilling over with 
Urbanization, which covered various parts of the Kingdom.  I 
aldlmonet number of burial mounds scattered on the island of 
Bahrain alone approximately 85,000 followed. He explained 
what was mine and studying them that despite the similarity of 
their forms from the outside, there are differences in the manner 
in which it was established and although its inception coincided, 
this indication of multiple religious beliefs among the people of 
the Kingdom of Bahrain from aldlmoneyen and reflected on 
ways to create cemeteries and burial rites. Will this paper 
reviewed several aspects concerning burial mounds and their 
importance in clarifying about several aspects of the civilization 
of Delmon.  
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 burial mounds – civilization of Delmon – religious beliefs – 
Bahrain island. 
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