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 ماذا نعرف عن حضارة دلمون

  من خالل المكتشفات األثریة في مملكة البحرین

  عبدالعزیز علي إبراھیم صویلح.د

  :صخلملا

تتمیز شواطئ الخلیج العربي الغربیة بإمكانیة قیام مستوطنات فیھا لعدم وجود موان�ع 
بین الساحل والیابسة، وقد أتاحت ھذه الخاص�یة قی�ام ع�دة مراك�ز من�ذ أق�دم العص�ور، 
بحی��ث ط��ورت ق��دراتھا وإمكانیاتھ��ا مس��تفیدة م��ن البح��ر وش��ؤونھ، ومنھ��ا مس��توطنات 

اثرة عل��ى مقرب��ة م��ن الس�احل، حی��ث كش��فت عنھ��ا س�احلیة وأخ��رى عل��ى الج��زر المتن�
التنقیبات في المنطقة المحصورة ما بین حدود الكویت شماًال وس�احل دول�ة اإلم�ارات 
العربیة المتحدة وسلطنة ُعمان جنوًبا، ویعود الكثیر من ھذه المستوطنات إلى العص�ر 

 .الحجري الحدیث

اإلنسان في ھذه المنطقة استغل وبشكل ولقد كشفت أعمال التنقیب والحفر األثري بأن 
ص��حیح م��ا وفرت��ھ البیئ��ة م��ن إمكانی��ات االس��تقرار، فالمس��توطنات المكتش��فة ق��رب 
السواحل كان قاطنوھ�ا یبن�ون بی�وتھم بم�ادة قابل�ة لالن�دثار والتل�ف، وربم�ا م�ن س�عف 
النخی�ل والت�ي تش�بھ م�ا یع�رف الی�وم ب�ـالعرائش أو العرش�ان، ومارس�وا مھن�ة رك�وب 

والغ��وص عل��ى اللؤل��ؤ وص��ید األس��ماك، أم��ا أولئ��ك ال��ذین ك��انوا یقطن��ون ق��رب  البح��ر
منابع المیاه فقد مارسوا الزراعة مع بساطتھا، كما أنھم اشتغلوا بالتجارة وبرعوا فیھا 
فأنشئوا لھا موانئ بحری�ة، أص�بحت مرك�ًزا لتوزی�ع الس�لع التجاری�ة ب�ین جن�وب ب�الد 

لخ��ط التج��اري البح��ري، وم��ن أش��ھر تل��ك الراف��دین وحت��ى وادي الس��ند عل��ى ط��ول ا
المراكز التجاریة والتي ذك�رت ف�ي الكثی�ر م�ن النص�وص الس�ومریة واألكادی�ة خ�الل 
فترة منتصف األلف الثالث وحتى النصف الثاني من األلف األول قبل المیالد، مرك�ز 

، ویعتقد عدد كبیر من الب�احثین ج�ازمین ب�أن ج�زر مملك�ة ) Dilmu( حضارة دلمون
  . ین والبر المقابل لھا ھي في الواقع مركز حضارة دلمونالبحر

وسوف أسلط الضوء من خالل ھذه الورقة على  ما تم معرفتھ ح�ول حض�ارة دلم�ون 
وأصحابھا وإس�ھامھا ف�ي الحض�ارة اإلنس�انیة اعتم�اًدا عل�ى م�ا ت�م اكتش�افھ م�ن مع�الم 

الت��ي اس��تعان بھ��ا ین، وولق��ى أثری��ة تركھ��ا لن��ا أص��حابھا، وبالتحدی��د ف��ي مملك��ة البح��ر
عل��ى  الب��احثون والمھتم��ون بالحض��ارات القدیم��ة للتع��رف عل��ى الحض��ارة الدلمونی��ة

اعتبار ك�ون مملك�ة البح�رین مرك�ًزا رئیس�ًیا م�ن مراك�ز م�دن ھ�ذه الحض�ارة، حس�بما 
  . أكدتھ نتائج أعمال التنقیبات واالكتشافات األثریة

                                                           
 سابًقا مراقب عملیات البحث   ،محاضر بجامعة البحرین والجامعات الخاصة بمملكة البحرین

 . والتنقیب بمملكة البحرین
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یعتمد علم التاریخ بالنسبة لفترات ما قبل التاریخ التي لم یعرف أھلھا الكتابة، على ما 
تحملھ المواد األثریة عبر الزمن من مؤشرات على حضارة عصرھا وأسالیب الحی�اة 
فیھا، وم�ن وجھ�ة ثانی�ة، عل�ى م�ا تكش�فھ الحفری�ات المختلف�ة فیم�ا یخ�ص فن�ون البن�اء 

ة ورموزھا ومعابدھا ومھ�ارات ھندس�ة البن�اء وأس�الیب وطقوس الدفن والعبادة واآللھ
  . الصید وأنواع األكل والشرب ،،،، إلخ

وبغض النظر عن أن�واع اآلث�ار والحفری�ات واتس�اع المعلوم�ات الت�ي تق�دمھا وج�ّدتھا 
وأھمیتھا ال یمكن للمؤرخ المعاصر أن یمارس مھنت�ھ بجدی�ة وعلمی�ة دون أن یس�تثیر 

ل التنقیبات والحفری�ات األثری�ة المس�تمرة، وأن یعی�د النظ�ر معطیات ما تقدمھ لھ أعما
وال یعني ذل�ك طبع�اً . باستمرار في المعلومات التاریخیة السابقة لتك التنقیبات األثریة

 ومطابق لحقیقة ما كان یجري فعًال  أن كل ما یستنتج من التنقیبات األثریة ھو صحیح
أعم��ال التنقیب��ات األثری��ة ھ��و أح��د  عل��ى أرض الواق��ع، وإنم��ا ق��د یعن��ي أن م��ا أبرزت��ھ

أعراض الواقع المعاش حینذاك، على الرغم مما یمكن أن یكون قد خضع لھ بدلیل ما 
حواه من عناصر سمحت لھ بالتمیز ومقاومة الزمن من عملیات اجت�زاء أو ت�زیین أو 

  .انتقاء أو تضخیم،،، إلخ

و ینف�ره م�ن الرج�وع إل�ى ولیس في ھذه العملیات التحویریة للحدث ما یقلق الم�ؤرخ أ
ما تكشفھ التنقیبات األثریة ب�ل عل�ى العك�س م�ن ذل�ك، ینك�ب الم�ؤرخ عل�ى م�ا ینش�ره 
فریق التنقیب حول الظاھرة أو العادة أو أسلوب الحیاة أو المعرفة أو المھ�ارة مح�اوال 
تحدی��د المنظ��ور ال��ذي من��ھ س��لطت األض��واء عل��ى الح��دث الم��ذكور، وم��ن ث��م یعم��ل 

ن مع عالم اآلثار على مقارنة نتائج حفریات فرقة ما بما توصلت إلی�ھ المؤرخ بالتعاو
أعمال التنقیبات األثریة التي نفذتھا فرقة أخ�رى ح�ول الحقب�ة عینھ�ا مح�اوال اكتش�اف 
أكبر عدد ممكن من التقاطعات التي تؤكد المعلومة وتثب�ت ص�حة م�ا ُتوص�ل إلی�ھ م�ن 

أن ترشده إلى مفاتیح الحضارة التي نتائج حول الظاھرة موضوع الدراسة التي یمكن 
كان���ت س���ائدة، وإل���ى تركیب���ة م���وازین الق���وى السیاس���یة أو اإلمكانی���ات والظ���روف 

  .  االقتصادیة الفاعلة التي أدت إلى ذلك الحدث

م��ن ھن��ا، ُی��رى أن عن��وان البح��ث یط��رح بطریق��ة غی��ر مباش��رة إل��ى جان��ب ھاجس��ھ 
. ی�ة ع�ن موض�وع اھتمام�ھ األولاألساسي والعلني، قضایا ضمنیة أخ�رى ال تق�ل أھم

في أوس�اط المھتم�ین ب�العلوم اإلنس�انیة،  ا كبیرً وبعض ھذه القضایا ما یزال یثیر جدًال 
فإذا كانت القضیة الكبرى بالنسبة للبحث الحالي؛ ھي معرف�ة م�ا ت�م التوص�ل إلی�ھ م�ن 

ل حقائق حول الدلمونیین أنفسھم وطرق تكیفھم مع البیئ�ة الت�ي اس�تقروا فیھ�ا م�ن خ�ال
رصد اإلضافات المعرفیة التي أتت بھ�ا أعم�ال التنقیب�ات األثری�ة ف�ي مملك�ة البح�رین 
حول حضارة دلمون والتي مورست خالل نصف قرن عل�ى أرض المملك�ة؛ ف�إن م�ن 
القضایا األخرى التي قد تنبثق بصورة طبیعیة ع�ن عملی�ات الرص�د الم�ذكورة، ن�ذكر 

وقی�ة ومص�داقیة مص�ادر المعلوم�ات قضیة التأریخ وموضوعیتھ من جھة؛ وقضیة وث
التي یستند إلیھا المؤرخ وعالم اآلثار م�ن أج�ل إع�ادة تركی�ب الحقیق�ة، ورس�م تص�ور 
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شبھ متكامل لنس�ق دورة العم�ل الخاص�ة ب�المجتمع أو بالمؤسس�ة الت�ي تھم�ھ م�ن جھ�ة 
  .   أخرى

وم�ا  اًی�ھ�ل م�ا توص�لنا إلی�ھ حال: یاق، تبزغ أسئلة عدیدة منھا م�ثًال ومن ضمن ھذا الس
م��ن خ��الل ون حض��ارة دلم��م��ا نعرف��ھ ع��ن سنعرض��ھ م��ن خ��الل ھ��ذا البح��ث ح��ول 

لم�ا كان�ت علی�ھ حی�اة الن�اس ف�ي  مملكة البح�رین، مط�ابق فع�ًال  المكتشفات األثریة في
الحقبة الزمنیة المدروسة؟ أم ھل اإلضافات التي قدمتھا نتائج أعمال التنقیبات األثریة 
تتناول عناصر أساسیة ُتَغّیر في جوھر المعرفة التاریخیة األساسیة ح�ول ھ�ذه الحقب�ة 

م�س المدروسة؟ أم إنھا مجرد تفصیالت تضيء بعض المس�احات الخارجی�ة الت�ي ال ت
  األساسیات؟

ومھما كانت األجوبة عن ھذه التساؤالت، تبقى العناص�ر المعرفی�ة الجدی�دة الت�ي أت�ت 
 -بھا أعمال التنقیبات األثریة المختلفة التي نفذت في المواقع األثریة بمملكة البحرین  

إح��دى اإلض��افات الض��روریة الس��تكمال  -بغ��ض النظ��ر ع��ن نوعھ��ا وكمھ��ا وعمقھ��ا 
  .لمونمعرفتنا بحضارة د

  : عالقة دلمون بمملكة البحرین

 مملك�ة أن ج�زر الخلیج العرب�ي مما ال شك فیھ لدى الباحثین والمھتمین بتاریخ منطقة
عاص�رت حض�ارات ، حضارة متقدمة عرفت باسم حضارة دلمونقد شھدت  البحرین

الش��رق األدن��ى الق��دیم الكب��رى، مث��ل حض��ارات وادي الراف��دین ووادي النی��ل ووادي 
وحقق��ت  اًی��وفكر اا ودینًی��وسیاس��یً  ااقتص��ادیً  الحض��اراتق��د تواص��لت م��ع تل��ك و. الس��ند

وك�ان لھ�ا دور متمی�ز وفاع�ل ف�ي مس�یرة الحض�ارة اإلنس�انیة ، الكثیر م�ن اإلنج�ازات
  . ونھایة األلف األول قبل المیالد ةخالل الفترة الممتدة ما بین األلف الثالث

الذي یرج�ع إلی�ھ الفض�ل ف�ي ف�ك ) Rolinson Henry("ھنري رولنسون"وكان العالمة 
كب�رى ج�زر مملك�ة (رموز الخ�ط المس�ماري، أول م�ن أش�ار إل�ى أن جزی�رة البح�رین

، یمكن أن تكون أرض دلمون المقدسة الت�ي وردت ف�ي الكتاب�ات المس�ماریة )البحرین
الرافدینیة، وقد بنى نظریتھ ھ�ذه عل�ى أس�اس الكتاب�ة المس�ماریة الت�ي وج�دت منقوش�ة 

 ١)Durand"(دیـوران�ـد "حجر البازل�ـت األس�ود، عث�ر علیھ�ا الك�ابتن  على قطعة من
 م وكانت مستخدمة ض�من حج�ارة أساس�ات1879في بالد القدیم بمملكة البحرین سنة 

بمنطق�ة أو  اإل�ھ دلم�ون مقترًن�) أن�زاك(م اإلل�ھفقد ورد في ھذا النص اس�. أحد المساجد
  : وقراءة ھذا النص كالتالي). أجاروم(قبیلة

  

                                                           
أول مساعد ملحق بھیئة المقیم السیاسي لبریطانیا الذي كان یتخذ م�ن بوش�ھر الواقع�ة دیوراند كان  ١

وق�ام بعم�ل مس�ح می�داني  1879البح�رین س�نة على ساحل إیران الجنوبي مقراً لھ، وقد حل بمملك�ة 
  .لمعظم مناطق جزر المملكة ُبْغیَة التعرف على المواقع والمعالم األثریة وأعد تقریراً حول نشاطھ
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E-GAL                                                                                قصر 

RI - MU - UM                                                                           ریموم 

IN - ZA - AK - IR                                                               خادم أنزاك 

SHA - A - GA - RU M                                                      من قبیلة جاروم 

 .من قبیلة أجاروم" أنزاك"قصر ریموم خادم اإللھ : وترجمتھ

وعلى جانب النص توجد نقشھ لسعفة نخلة وھي تمث�ل ش�عار اإلل�ھ أن�زاك كم�ا وض�ح 
ویش���یر . اآللھ���ة الت���ي لھ���ا عالق���ة ب���بالد الراف���دینم���ن دراس���ات تم���ت ح���ول رم���وز 

م�ن خ�الل مص�در آخ�ر ھ�و " أن�زاك"في تعلیقھ على ھذا النص بأن اإللھ " رولنسون"
الذي أوضحت نقوش مسماریة أخرى ) NABU"(نابو"االسم البابلي لإللھ السومري 

مون أنھ كان یعبد في دلمون، وعلیھ فإنھ یرى بأن مملكة البح�رین ھ�ي المقص�ودة ب�دل
  .)1 لوحة( المشار إلیھا في كتابات بالد الرافدین المسماریة

بأن رقعة دلم�ون  ولقد كشفت أعمال التنقیبات األثریة في دول مجلس التعاون العربیة
یث ت�م اكتش�اف مواق�ع تنتم�ي منذ نھایة األلف الثالث قبل المیالد، حاتسعت  الجغرافیة

لھ��ذه الحض��ارة ف��ي جزی��رة فیلك��ا بدول��ة الكوی��ت وت��اروت والظھ��ران بالمنطق��ة  اثقافًی��
الشرقیة من الجزیرة العربیة، كما اكتشفت مواقع في دولة قطر على الشاطئ الشمالي 
الشرقي من منطقة الخور حیث عثرت البعثة الفرنسیة على موقع یحوي بقایا لجدران 

النوع المع�روف بفخ�ار بارب�ار، وعل�ى  وموقد تناثرت حولھ كسر فخاریة دلمونیة من
وھذه االكتشافات . )٢ لوحة( ٢الجانب المقابل للشاطئ الغربي وفي موقع رأس أبُروق

ترجح لدینا صحة ما ذھبت إلیھ بعض المصادر، من أن حدود دلمون الجغرافیة خالل 
ھ��ذه الفت��رة الزمنی��ة ش��ملت الش��ریط الس��احلي الش��رقي للجزی��رة العربی��ة الممت��دة م��ن 

، بم�ا ف�ي ذل�ك الج�زر القریب�ة م�ن ھ�ذا ا إل�ى ح�دود س�لطنة عم�ان جنوًب�البصرة شماًال 
  .٣الساحل وفي مقدمتھا جزیرة البحرین وجزیرة فیلكا وجزیرة تاروت

  :الدور الحضاري للدلمونیین

على المستویات السیاسیة واالقتصادیة والثقافی�ة ف�ي  ااریً حض العب سكان دلمون دورً 
مس���رح األح���داث الحض���اریة لحض���ارات الش���رق األدن���ى الق���دیم أك���دتھا النص���وص 

                                                           
ص��الت دلم��ون ب��آمورو (العرب��ي ف��ي عص��ور م��ا قب��ل الت��اریخ  الخل��یج: ھی��ا عل��ي جاس��م آل ث��اني ٢

  .142. ، ص1997القاھرة، –مركز الكتاب للنشر ،م. ق  1530 –2050) وباألموریین
، مكتب التربی�ة العرب�ي الدلیل األثري والحضاري لمنطقة الخلیج العربي :الصفدي ھشام وآخرون ٣

منطق�ة  :، الب�در س�لیمان س�عدونا؛ وأیًض�77-76. ، ص ص1988لدول الخلیج العربي، الری�اض، 
، ص 1974، مطبع��ة الحكوم��ة، الكوی��ت،الخل��یج العرب��ي خ��الل األلف��ین الراب��ع والثال��ث قب��ل الم��یالد

  .113 - 112. ص
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الس�ومریة والت�ي ت�ؤرخ بح�والي " الورك�اء"المسماریة التي اكتشف أق�دمھا ف�ي مدین�ة 
ي حی��ث أكس��ب الموق��ع االس��تراتیج. م إض��افة للمكتش��فات األثری��ة المختلف��ة.ق 3200

عل�ى طری�ق لمملكة البحرین خالل األلف الثالث والثاني قب�ل الم�یالد، وذل�ك لوقوعھ�ا 
وادي  ف��ي التج��ارة البحری��ة الرئیس��ة الت��ي كان��ت ت��ربط المراك��ز الحض��اریة الكب��رى

ودول���ة  حض���ارة س���لطنة عم���ان(ومج���ان) حض���ارة وادي الس���ند( لوخ���ایمالراف���دین و
 اف�ي أن تص�بح وس�یطً ؛ )ران القدیم�ةحض�ارة إی�( وع�یالم) اإلمارات العربی�ة المتح�دة

المس��توردة م��ن جان��ب  تل��ك المراك��ز ف��ي تب��ادل مختل��ف الس��لع والبض��ائعب��ین  اتجارًی��
العالمی�ة ف��ي لش��ھرتھا  ا، والت��ي ك�ان م��ن أھمھ�ا وس�ببً م��ن جان�ب آخ�ر اوالمنتج�ة محلًی�

 التجارة الدولیة الغوص على اللؤلؤ واستخراجھ والمتاجرة بھ كسلعة ذات قیمة متمیزة
ف��ي تل��ك الفت��رة حی��ث ش��كل اللؤل��ؤ ال��دلموني عل��ى ط��ول الت��اریخ الق��دیم وص��والً إل��ى 
التاریخ الحدیث وحتى قبیل اكتش�اف ال�نفط ف�ي من�اطق نف�وذ دلم�ون أھمی�ة كبی�رة ف�ي 
اقتص��اد دلم��ون والمنطق��ة بش��كل ع��ام إذ تف��اخر المل��وك والحك��ام باس��تیرادھم ل��ھ م��ن 

  .دلمون

ف�ي ظھ�ور التجمع�ات العمرانی�ة  ادورً ك�ة البح�رین لممل كما لعب الموقع اإلس�تراتیجي
والس�یما عل�ى الش�اطئ الش�مالي والغرب�ي لجزی�رة  ؛االستیطانیة في المناطق الخص�بة

ك�ذلك  فق�د اكتش�فت مع�الم أط�الل س�ت م�دن دلمونی�ة، ،)كبرى ج�زر المملك�ة(البحرین
  . مدن دلمونیة أخرى في مواقع سار والناصریة ودراز وباربار تاكتشف

لتج�ارة اللؤل�ؤ،  اا رئیًس�باعتبارھا مصدرً ، اعالمیً اكتسبت تلك المدن شھرة كبیرة ولقد 
حیث ساعدت ش�واطئ مملك�ة البح�رین الض�حلة، وت�وفر عی�ون الم�اء العذب�ة ف�ي ق�اع 

ومن�ذ عص�ر دلم�ون بحرھا على تكاثر المح�ار الحام�ل للؤل�ؤ، ال�ذي ك�ان البحرینی�ون 
الس�تخراجھ م�ن ق�اع البح�ر واالتج�ار  یمتھن�ون الغ�وص عل�ى اللؤل�ؤعلى أقل تق�دیر  

وتعتب��ر آلل��ئ مملك��ة . م��ن وراء ذل��ك أرباح��ا كبی��رة فحقق��وا ؛ب��اللؤلؤ المس��تخرج من��ھ
ف�ي  واس�تخراجھا ر ص�یدھاـأنواع الآللئ ف�ي الع�الم، وق�د ورد ذك� من أحسنالبحرین 

" ویذك�ـر الم�ؤرخ . ٤)عی�ون الس�مك(حیث كانت تسمى نص آشوري كتب بالمسماریة
وھ��و مس��مى جزی��رة البح��رین ف��ي الفت��رة (ب��أن جزی��رة ت��ایلوس )"الش��یخ(الق��دیم بلین��ي

  . ٥كانت مشھورة بسبب كثرة آللئھا )الكالسیكیة

م�ن خ�الل م�دونات ب�الد وادي الراف�دین المتمثل�ة ف�ي  الحض�اري لقد ُخلّ�د دور دلم�ون
 مث��ل ؛الكثی��ر م��ن الكتاب��ات المس��ماریة الت��ي اكتش��فت ف��ي م��دنھا الحض��اریة المش��ھورة

                                                           
 - 1961ثقافي شامل لدولة البح�رینالثقافة في البحرین في ثالثة عقود مسح  :نجم محمد یوسف ٤

  .15 -11. ، ص ص1993، المطبعة الحكومیة، البحرین، م1991
5 Pliny: Natural History, Books I – IX translated by H. Rackham. London, 1938, and 
Books X – translated by J. Bostock, And H. T . Riley, London, 1855 – 57.                    
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ا أوض��حتھ مكتش��فات المواق��ع ونین��وى وغیرھ��ا، فض��الً عّم��وك��یش  أور ولج��شمدین��ة 
  .األثریة البحرینیة من أدلة معماریة وفنیة أكدت األھمیة الحقیقیة لھا

وقد استنتج من الكتابات التي تعود إلى األلف الثالثة قبل المیالد أن جنوب العراق كان 
ال���ذین ك���انوا م���رتبطین م���ع  األك���دیینآھ���ال بالمس���توطنین الس���ومریین وم���ن بع���دھم 

في الكثیر من السلع التي كان�ت تنقلھ�ا أس�اطیل  الدلمونیین بعالقات تبادل تجاري تمثل
ومن أبرزھ�ا م�ا كان�ت تس�تورده ھ�ذه الس�فن . السفن الدلمونیة إلى بالد وادي الرافدین

) Harappa(ھاراب������������ا" م������������ن مراك������������ز حض������������ارة ب������������الد وادي الس������������ند 

)Mohenjodaro(وموھنج��دارو
، وم��ن أھمھ��ا األحج��ار الكریم��ة واألخش��اب وال��ذھب ٦

وف�ي ذات  .والعاج والنحاس الذي كان یعتبر م�ن أھ�م البض�ائع لس�كان وادي الراف�دین
الوق�ت كان�ت ب��الد الراف�دین تص�در إل��ى دلم�ون األص�واف والجل��ود والزی�وت النباتی��ة 

أن الس��ومریین  ام��ن تل��ك النص��وص أیًض�� ونس��تنتج. والمنس��وجات القطنی��ة والص��وفیة
تل�ك المراك�ز  الدلمونیین وبالتع�اون معھ�م م�ع خاللأقاموا عالقات تجاریة واسعة من 

  .٧الحضاریة السندیة

الحض�اري وال�ذي أكدت�ھ النص�وص المس�ماریة الت�ي ت�ّم  دور دلم�ونوعلى الرغم من 
الس���ومریة، إال أن الكثی���ر م���ن دارس���ي ھ���ذه " الورك���اء"اكتش���اف أق���دمھا ف���ي مدین���ة 

م، .ق 1600م إل��ى .ق 2200ی��رون أن عص��ر دلم��ون ال��ذھبي یمت��د م��ن الحض��ارة 
حی�ث م�رت حض�ارة دلم�ون عب�ر . وبعدھا تب�دأ فت�رة أف�ول ت�دریجي لحض�ارة دلم�ون

تاریخ وجودھا وتواصلھا مع الحضارات األخرى بثالث مراح�ل عكس�ت ك�ل مرحل�ة 
بطت معھا منھا طبیعة وحجم تأثیر تلك المراكز الحضاریة علیھا والتي تواصلت وارت

  : وھذه المراحل ھي. بعالقات تجاریة في المقام األول

م، وھ��ي فت��رة ظھ��رت فیھ��ا ت��أثیرات .ق 2000م إل��ى .ق 2200تمت��د م��ن  : األول��ى
  . واضحة لحضارة وادي السند، عكست عالقات قویة مع مراكزھا الحضاریة

ة م، ظھ��رت فیھ��ا ت��أثیرات واض��ح.ق 1800م إل��ى .ق 2000تمت��د م��ن نح��و : الثانی��ة
  . لحضارة وادي الرافدین، عكست عالقات قویة مع مراكزھا الحضاریة

                                                           
أھ�م م�دینتین ازدھ�رت فیھم�ا : MOHENJODARO –وموھنج�دارو  HARAPPA -ھاراب�ا  م�دینتا ٦

تسمي أحیانـاً حضارة حـارابا، الت�ي ظھ�رت ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین  مظاھر حضارة وادي السند، أو كما
المدینتین على نھر الس�ند، وتبع�د مدین�ة ھاراب�ا الت�ي تق�ع إل�ى الش�مال   م، وتقع كـال.ق2300-1750

 :أنظرللمزید . میل 400بحوالي  من مدینة موھنجودارو
 FAIRSERVIS,W. J . MARSHALL, G,in . DALES: Ancient Cities of The Indus. Possehl, 
New Delhi, 1979. pp. 66. 86. 66.89.181-86,307-12.       

، وزارة الت��ذوق وت��اریخ الف��ن التش��كیلي ف��ي العص��ور القدیم��ة :الش��ال محم��ود النب��وي وآخ��رون ٧
، ص ، المرج�ع الس�ابقھی�ا عل�ي جاس�م ؛ وأیض�اً، آل ث�اني145. ، ص1981اإلعالم، دولة البحرین

  .81 - 80. ، ص ص1988المرجع السابق،: الصفدي ھشام وآخرون ا؛ وأیضً 60 - 53. ص
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م، فق��د ب��دأ مرك��ز حض��ارة دلم��ون ف��ي .ق 1600م إل��ى .ق 1800تمت��د م��ن : لثالث��ةا
جزیرة فیلكا بدولة الكویت باحتالل موقع متقدم أكثر من مراكزھا في مملكة البح�رین 

  .  ٨موطن المنشأ لھذه الحضارة

  :المكتشفات األثریة

لقد أب�رزت االكتش�افات األثری�ة ف�ي مملك�ة البح�رین الكثی�ر م�ن األدل�ة الت�ي یمك�ن أن 
تتوافق مع ذك�ر دلم�ون وأھمیتھ�ا التجاری�ة ومكانتھ�ا المقدس�ة، كم�ا إش�ارات إل�ى ذل�ك 
النص�وص المس�ماریة المكتش�فة ف�ي ب�الد الراف��دین، والت�ي یمك�ن م�ن خاللھ�ا التع��رف 

  .على الشعب الدلموني

شارة إلیھ النص�وص المس�ماریة المكتش�فة ف�ي ب�الد الراف�دین وغیرھ�ا فعلى ضوء ما أ
من المراكز الحضاریة التي تعامل معھا الدلمونیین في مجال التبادل التجاري، نستدل 
على أن المصالح التجاری�ة ق�د دفع�ت تج�ار تل�ك المن�اطق م�ن تعزیزھ�ا، حی�ث تطل�ب 

ن��ب اآلخ��ر لرعای��ة المص��الح األم��ر أن یس��تقر أع��داد م��ن تج��ار تل��ك المن��اطق ف��ي الجا
التجاریة ومتابعتھا، ومما یدعم ذلك العثور على ثمانی�ة أخت�ام دلمونی�ة ف�ي مدین�ة أور 

ھاراب�ا وموھنج�دارو (تعود لتجار دلمونیین، كما عثر مواق�ع حض�ارة وادي الس�ند ف�ي
وتب�ین تل�ك األخت�ام ال�دور المھ�م ال�ذي لعبت�ھ دلم�ون ف�ي . على أختام دلمونی�ة )ولوثال

عل�ى إقام�ة بع�ض  اواض�حً  جارة الدولیة مع تلك المراكز الحض�اریة، وتعتب�ر دل�یًال الت
الدلمونیین فیھا ألغراض تنسیق التعامالت التجاریة مع التجار الدلمونیین وتجار تل�ك 

  . المناطق وتسویق البضائع الدلمونیة

ھ ف�ي ومما یؤكد استخدام تل�ك األخت�ام ف�ي المع�امالت التجاری�ة ال�نص ال�ذي عث�ر علی�
، وھ��و عب��ارة ع��ن عق��د تج��اري لتص��دیر الص��وف والقم��ح والزبی��ب إل��ى "أور"مدین��ة 

قبل المیالد وقد ختم  بواسطة ختم لتاجر دلموني،  1923دلمون یعود تاریخھ إلى سنة 
ودلم��ون حی��ث ك��ان " أور"األم��ر ال��ذي یش��یر إل��ى وج��ود ص��الت تجاری��ة ب��ین تج��ار 

  . التاجر صاحب الختم یمثل مصالحھا

من خالل اإلش�ارة " إبال"الصالت التجاریة من جانب آخر ومھم  بین دلمون و وتتأكد
والذي تبلغ " إبال"الذي كان معتمداً في المعامالت التجاریة في ) الشیقل الدلموني(إلى 

ومما لھ أھمیة بخصوص ھذا ال�وزن أن . جرام ومیزانھ یسمى بالشاقول 8,416زنتھ 
الدراس���ات الت���ي س���عت لمعرف���ة التفاص���یل القیاس���یة لھ���ذا ال���وزن وعالقتھ���ا بالش���یقل 

وح�دة  اإلى أن الشیقل الدلموني ك�ان أیًض�المعروف في بالد وادي الرافدین، توصلت 
القدیم�ة وحض�ارة وادي حض�ارة عم�ان "(مج�ان ومیلوخ�ا"القیاس المشتركة لك�ل م�ن 

، ولكن بسبب شھرة دلمون ومكانتھا في سوق االقتصاد والتجارة الحرة الدولیة )السند

                                                           
8
HOJLUND F,: " The Ethnic Composition Of the Population Of Dilmon ", Seminar for 

Arabian Studies, Vol. 23, 1993,pp. 1 – 8.                                                                                                                           
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فإنھم نسبوه إلى دلمون ول�یس ألي مرك�ز آخ�ر " إبال"في كل من مدن بالد الرافدین و
دلمون لعبت من خ�الل مركزھ�ا  وھذا یعني أن. من بالد الرافدین أو مجان أو میلوخا

  .  في سوق التجارة العالمي اا ومتمیزً زً ا باردورً 

ا ا وغرًب�المعروف في عھ�دھم ش�رقً نرى بأن تجار دلمون كانوا یقطعون العالم  وھكذا
، یجلبون البضائع من البالد البعیدة ویت�اجرون بھ�ا ف�ي ب�الد أخ�رى أو ا وجنوبً وشماًال 

ار وبالدھم ت سفنھم تمخر البحوكان یودعونھا مخازنھم لتكون تحت طلب من یطلبھا،
تع��ج بالتج��ار م��ن مختل��ف األجن��اس والثقاف��ات، فالق��ادمون إلیھ��ا ل��م یكون��وا یحمل��ون 

ن�ونھم ب�ل یحمل�ون أیض�اً ثقاف�اتھم ومعتق�داتھم وفلكي تسوق ف�ي دلم�ون  بضائعھم فقط
لكون التج�ار كان�ت ویرجع ذلك ، على سكان دلمون اا كبیرً التي البد وأن تركت تأثیرً 

القص��یرة لتص��ریف عملھ��م المك��وث ف��ي دلم��ون لفت��رة لیس��ت بتف��رض عل��یھم طبیع��ة 
عابري طریق ج�اءوا لتزوی�د س�فنھم بم�ا تحت�اج إلی�ھ م�ن زاد ا لیسو ابضائعھم، فھم إذً 

بقدر ما كانوا یجنحون إلى االستقرار مع الس�كان األص�لیین مس�تفیدین م�ن  وغیر ذلك
  .اإلمكانیات التجاریة المتاحة

ن مملك��ة البح��رین كان��ت خ��الل فت��رة دلم��ون بوتق��ة لص��ھر وال نع��دو الحقیق��ة إذا قلن��ا أ
واألفكار القادمة مع البضائع لتخرج بعد ذلك بث�وب جدی�د وتنتش�ر  األجناس والثقافات

فھي تستقبل التجار ورجال األعم�ال في المناطق التي وصلت إلیھا التجارة الدلمونیة، 
ن ووادي الس�ند وإی�ران والسفن التجاریة من مختلف الجھات وخاصة من بالد الراف�دی

یف��دون إلیھ��ا ویس��تقر  اھ��ؤالء جمیًع��ك��ل  وجزی��رة الع��رب ومراك��ز حض��ارة س��وریة،
مع أسرھم  أو احتى تنتھي مھمتھم التجاریة عزابً شبھ دائم  ااستقرارً  بعضھم فیھا ربما

  .   أو یتزوجون من أھلھا ویجنحون إلى اإلقامة الدائمة على أرضھا

وال ب��د أن تك��ون لھ��ؤالء التج��ار وك��االت ومكات��ب تجاری��ة تب��رم لھ��م العق��ود وتع��د 
الصفقات، مع كل ما یتطلبھ ذلك من نظم المحاسبة وقواعد النق�ل البح�ري والتأمین�ات 

وال ش�ك أن الم�دن . والتعویضات إلى غیر ذلك مما تتطلبھ المعامالت في البر والبحر
لى طول الس�احل الش�رقي للجزی�رة العربی�ة كان�ت الدلمونیة التي نشأة في الجزر أو ع

وم�ا الس�تقبال الس�فن التجاری�ة ووجود میناء لكل منھا  كبیرةجمركیة تتمتع بتسھیالت 
وال ب��د م��ن وج��ود مخ��ازن تس��توعب البض��ائع المحلی��ة المع��دة تحمل��ھ م��ن بض��ائع، 

ى، للتصدیر واألجنبیة لتسویق المحلي والتص�دیر ألس�واق المراك�ز الحض�اریة األخ�ر
باإلضافة لوجود مستقرات على شكل خانات إلقامة التجار وتوفیر مواد اإلعاش�ة لھ�م 

  .                            خالل فترة إقامتھم في دلمون

األث��ري وف��ي الطبق��ات األثری��ة الت��ي تع��ود  عث��ر علی��ھ ف��ي موق��ع قلع��ة البح��رینمم��ا و
ر عل�ى م�ا یش�ابھھا ف�ي مدین�ة الثانیة مجموع�ة م�ن األوزان الس�ندیة والت�ي عث�للمدینة 

وھ�ذه االكتش�افات ت�دل عل�ى . سار، كما عث�ر عل�ى أوزان رافدینی�ة ف�ي مواق�ع أخ�رى
العالق��ات التجاری��ة الوثیق��ة الت��ي كان��ت ت��ربط ب��ین م��دن وادي الس��ند وب��الد الراف��دین 
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 ف�ي دلم�ون أومقیم�ین ودلمون، كما أن ذلك مؤشر على وجود تجار من تلك المناطق 
ان���ت بح���وزتھم تل���ك األوزان إلج���راء المعادل���ة بینھ���ا وب���ین األوزان وك���الء ع���نھم ك

ش��ك أن أكب�ر بمق�دار خمس�ة أض�عاف م�ن األوزان الس�ندیة، وال الدلمونی�ة والت�ي ھ�ي 
إل��ى جن��ب م��ع األوزان الدلمونی��ة ك��ان یھ��دف إل��ى تس��ھیل  اوجودھ��ا ف��ي دلم��ون جنًب��

س��لعة بم��وازین أح��د عملی��ات التب��ادل التج��اري وض��بط عملی��ة المحاس��بة بع��د تق��ویم ال
  ).٣لوحة (الجانب اآلخر الجانبین وتحویلھا إلى موازین

  : بمملكة البحرین معلم الحضارة الدلمونیة

إن اإلمكانیات الطبیعیة التي ھیأت الظ�روف لقی�ام حض�ارة دلم�ون والت�ي نعتق�د بأنھ�ا 
كانت على شكل حكومات مدن على غرار الم�دن الس�ومریة خ�الل األل�ف الثال�ث قب�ل 
المیالد، حیث لم تكن ھناك أنھار كبیرة تساعد في نشأة العمران على ضفافھا وتكوین 

كم�ا ھ�و حاص�ل ف�ي ) لتي شملھا مسمى دلم�وناتدیر الساحل والجزر (حكومة مطلقة 
مراك��ز الحض��ارات الكب��رى ف��ي الع��الم الق��دیم كحض��ارة ب��الد الراف��دین ووادي الس��ند 
والنی��ل، وعلی��ھ نعتق��د بأن��ھ ك��ان عل��ى ك��ل مدین��ة دلمونی��ة مل��ك أو رئ��یس ی��دیر ش��ئون 
الجماعة الدینیة والسیاس�یة والتجاری�ة، وإن ورد ف�ي بع�ض النص�وص إش�ارة ألس�ماء 

فإن المقصود بھا ھنا أح�د مل�وك تل�ك الم�دن الدلمونی�ة " أوبیري"ك دلمون كالملك ملو
المنتشرة على الساحل وفي الجزر، وھذه الم�دن ش�كل نش�اطھا االقتص�ادي م�ن خ�الل 
ركوب البحر واالستفادة م�ن خیرات�ھ م�ن ص�ید ألس�ماكھ واس�تخراج م�ا فی�ھ م�ن لؤل�ؤ 

ودھ��ا، وب��ذلك نس��تطیع الق��ول ب��أن والمت��اجرة ب��ھ كس��لعة مھم��ة العم��ود الفق��ري لوج
الدلمونیین حولوا البحر المطلة علیھ مدنھم إلى حلقة وصل حیث لم یشكل البحر عزلة 

  . وانقطاعاً لھم عن العالم اآلخر

  :المكتشفة في مملكة البحرین المعابد الدلمونیة

ی�ة ذات من كون معابد المدن في الشرق األدنى القدیم تمثل مركز السلطة الدین انطالقا
الص��فة السیاس��یة واالقتص��ادیة م��ن خ��الل الق��ائمین علیھ��ا؛ فإنن��ا ال نس��تبعد أن تك��ون 
المعاب��د الدلمونی��ة الت��ي ت��م الكش��ف عنھ��ا ف��ي بارب��ار وس��ار ودراز لعب��ت ذل��ك ال��دور 

دلمون بمشاریع تجاریة واس�عة النط�اق س�واء ك�ان لالقیادي في إدارة النشاط التجاري 
الخاصة أو م�ن خ�الل مش�اریع مش�تركة م�ع تج�ار  اـنیاتھذلك من خالل قدراتھا وإمكا

دلمونیین مقیمین في أراض�یھا أو مقت�ربین بس�بب ارتب�اطھم بالنش�اط التج�اري، وذل�ك 
اللؤلؤ واستیراد ش�حنات متنوع�ة  ایام بتصدیر منتجات حرفیھا وخصوصً من خالل الق

التج��ارة الدولی��ة الت��ي تتعام��ل بھ��ا ف��ي  م��ن الس��لع األساس��یة الت��ي تحتاجھ��ا لش��عبھا أو
  .كالنحاس مثًال 

اختالف أشكال معابد المدن الدلمونیة المكتشفة في مملكة البحرین على ال�رغم كما أن 
من تزامنھا في فترة اإلنشاء مؤشر لدینا على اختالف اإلدارة الدینیة والسیاسیة للمدن 

ع�ة ف�رض عل�ى ك�ل مجمومم�ا  ،ووج�ود ظ�اھرة تع�دد ال�دیانات ف�ي دلم�ون. الدلمونیة
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إنشاء بیوت اآلخرة والمعابد التابعة لھا بشكل مختلف عن المجموعة  تلك المدنتابعة ل
  :ویوضح ذلك ما یأتي. األخرى

، بن��ي عل��ى ش��كل بیض��اوي، ویعتق��د بأن��ھ خص��ص )٤لوح��ة (مجم��ع معاب��د بارب��ار -1
، وھن�اك م�ن الب�احثین م�ن یعتق�د بأن�ھ "كننخرس�ا"وزوجتھ اإللھة " أنكي"لعبادة اإللھ 

 اعین�ھ أب�وه إلًھ�ال�ذي " ننس�اكیال"وزوجت�ھ اإلل�ھ " أن�زاك"لعب�ادة أبنھم�ا اإلل�ھ خصص 
سعفة النخلة وذلك حسبما وضح  ةلدلمون، على اعتبار أن من الرموز الدالة علیھ نقش

من الدراسات التي تمت حول رموز اآللھة التي لھا عالقة بھ�ذا اإلل�ھ ب�بالد الراف�دین، 
دیـوران�ـد "على الحج�ر ال�ذي عث�ر علی�ھ الك�ابتن  اسابقً قد نقشت السعفة وكما ذكرنا ول
")Durand.(  أوت��و"وھن��اك ق��ول آخ��ر ب��أن معب��د بارب��ار خص��ص لعب��ادة إل��ھ الش��مس "

 . األكدي" شمش"السومري أو 

 كش��فت البعث��ة، فق��د بن��ي عل��ى ش��كل مس��تطیل، و)٥لوح��ة (أم��ا معب��د مدین��ة س��ار -2
آخ�ر، ول�م تس�تطع التع�رف عل�ى  أسفل مس�توى أرض�یة المعب�د، ع�ن معب�دالبریطانیة 

وت�رى ب�أن التص�میم المعم�اري للمعب�د قری�ب الش�بھ . السبب وراء بناء المعب�د األخی�ر
بمب��اني البی��وت ذات ال��دور الواح��د، الت��ي كان��ت مس��تخدمة ف��ي مملك��ة البح��رین خ��الل 
السنوات القلیلة الماضیة، حیث كانت تس�تخدم ج�ذوع النخی�ل ك�دعائم لحم�ل الس�قوف، 

أحت�وى المعب�د عل�ى ولق�د  .٩ھا حصائر الجرید التي تتم صباغتھا فیما بع�دوتفرش فوق
 مذبحین، أقیم فوق كل مذبح منھم�ا ش�عار م�ن الحج�ارة الممس�وحة ب�الطین عل�ى ھیئ�ة

شكل شبھ دائري، وترى البعثة بأن ھذا الشكل ربما كان یرمز إلى قرني الثور أو إلى 
  . ١٠رة دلمون ویرمز لإللھ القمروھو الشعار الدیني القدیم خالل حضاالھالل، 

أما معبد مدینة دراز، فقد بني على شكل مرب�ع، ول�م ی�تم حت�ى اآلن التع�رف عل�ى  -3
  .)٦لوحة (فیھ المعبوداإللھ 

  :تالل المدافن الدلمونیة

قدر عدد تالل المدفن الدلمونیة المنتشرة على أرض جزی�رة البح�رین وح�دھا بح�والي 
أوضح ما تم تنقیبھ ودراستھ منھا بأنھ بالرغم م�ن تش�ابھ ولقد . )٧لوحة (تل 85,000

أشكالھا من الخارج وجود اختالف في عمارتھا على الرغم من ت�زامن فت�رة إنش�ائھا، 

                                                           
األختام الدلمونیة المبكرة من س�ار، الف�ن والتج�ارة ف�ي العص�ر البرون�زي ف�ي  :كروفورد ھاریت ٩

 .13 - 12. ، ص2004، ترجمة، علي محمد یعقوب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، البحرین
لبح��رین ا" مس��توطنة س��ار ودلم��ون المبك��رة "  :كروف��ورد ھاری��ت، روب��رت كل��ك، ج��ین م��ون ١٠

المرج��ع  :ھاری��ت كروف��ورد :ا؛ وأیًض��72. ، ص1998، الس��نة الرابع��ة، ین��ایر 15، الع��دد الثقافی��ة
  .12 - 11. ص ص. ، ص2004السابق، 
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وھذا مؤشر على اختالف المعتقدات الدینیة لدي سكان المدن الدلمونیة والتي انعكست 
  .١١وطقوس الدفن على طرق أنشاء المدافن

 ا م�ن األس�الیبلحف�ر والتنقی�ب ف�ي ت�الل الم�دافن الدلمونی�ة جانًب�كما أوضحت أعمال ا
ا وألقت الضوء على جانبً والطقوس الخاصة بالدفن،  التي اتبعت لحفظ جثامین الموتى

أوضحت بأن الدلمونیین ك�انوا و. مواد التقدمات الجنائزیة التي زودت بھا المدافنمن 
ا من�ذ ب�دء دخول�ھ إل�ى ا ونظیًف�ط�اھرً  ا بتغسیلھ وتطییبھ حتى یكونیجھزون المیت بدءً 

عالم األم�وات ال�ذي ی�ؤدي بص�احبھ إل�ى الع�الم اآلخ�ر، ث�م یل�ّبس أحس�ن م�ا عن�ده م�ن 
مالبس، وتوضع علیھ حلیتھ التي یملكھا، ومنھا القالئد المصنوعة من أحجار مختلف�ة 
والخواتم المصنوعة من البرونز واألصداف، وغیرھا من قطع الحلي التي تؤكد مدى 

  .)٨لوحة (العنایة التي بذلھا الدلمونیون بالمظھر الخارجي

كج�زء رئیس�ي  -وتشكل األواني الفخاریة التي اكتشفت ف�ي الغال�ب م�ن ت�الل الم�دافن 
ا إل��ى احتم��ال مؤش��رً  -م��واد التق��دمات الجنائزی��ة الت��ي زودت بھ��ا الم��دافن م��ن  ومھ��م

حیاتھ في الخطوة األول�ى یستخدمھا المیت ویباشر بھا لاحتوائھا على مشروبات معدة 
من عالم الب�رزخ ال�ذي ی�ؤدي ب�ھ إل�ى الع�الم اآلخ�ر، وال نس�تبعد أن تك�ون بع�ض تل�ك 
المشروبات من عصیر التمر أو الماء الذي ربما كان یحت�وي وحس�ب اعتق�ادھم عل�ى 

كم�ا أوض�ح التنقی�ب ف�ي بع�ض الم�دافن . روح اآللھة أو برك�ة اآللھ�ة ف�ي جن�ة دلم�ون
عظمیة حیوانیة ربما تكون لماعز أو خراف وضعت مع األموات،  وجود بقایا لھیاكل

وبالقرب من متناول ید المیت والتي ربما كانت معدة وجبة جاھزة للمیت ضمن م�واد 
أن التق��دمات الجنائزی��ة األخ��رى، وإذا ك��ان ھ��ذا التص��ور ص��حیحا ف��إن ذل��ك یعن��ي ب��

لك ك�انوا یض�عون مع�ھ الدلمونیین اعتقدوا بعودة ال�روح للمی�ت بع�د دفن�ھ مباش�رة ول�ذ
   .الحاجات األساسیة التي یحتاجھا بعد عودة الحیاة إلیھ

  :العظمیة الھیاكلنتائج دراسة 

العظمیة البشریة التي ت�م  كون ما یزید على ستین في المائة من البقایامن  رغمعلى ال
تتك�ون فق�ط م�ن كس�ر عظمی�ة اكتشافھا في تالل المدافن الدلمونیة في مملكة البح�رین 

یصعب تمیزھا أو ترمیمھ�ا، خاص�ة تل�ك الت�ي تع�ود إل�ى أف�راد دون س�ن البل�وغ، فق�د 
استطعنا جمع معلومات كافیة لوصف التكوین العضوي ألصحابھا الذین عاش�وا عل�ى 

أن أعل�ى نس�بة للوف�اة ب�ین إذ أوض�حت الدراس�ة الت�ي قمن�ا بھ�ا  .جزر مملكة البح�رین
ا نس�بة الوف�اة ب�ین ح�دیثي ال�والدة حی�ث تلیھ� ،%59الشباب البالغ حیث بلغ�ت نس�بتھا 

، %6تلیھا نسبة الوفاة بین كبار السن البالغین حیث بلغت نس�بتھا ، %21بلغت نسبتھا
وتتعادل نسبة الوفاة بین الطفولة المبكرة ومرحلة المراھقة حیث بلغت النسبة ف�ي ك�ل 

                                                           
، ت�الل م�دافن مدین�ة حم�د -م . مملك�ة البح�رین ف�ي األل�ف الثال�ث ق  :صویلح عبد العزی�ز عل�ي ١١

 .7. ، ص2003المطبعة الحكومیة، مملكة البحرین، 
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بلغ�ت ، وأقل نسبة وجدت ب�ین كب�ار الس�ن م�ن المتق�دمین ف�ي العم�ر حی�ث %5منھما 
   .١٢%4نسبة الوفاة 

أكث�ر عرض�ة  من الجنسین كانوا الشباب البالغ وتعني تلك النسب أن سكان دلمون من
سبب األعمال التي كانوا بربما  ،ھذه النسبة العالیة من الوفاة ت فيللحوادث التي تسبب

یمارسونھا والتي من أھمھا نشاط الصید البح�ري والغ�وص للبح�ث ع�ن مح�ار اللؤل�ؤ 
المتعثرة وما یصاحبھا من مشاكل تؤدي ) الوالدة(بالنسبة للذكور أو حاالت الوضوع 

حدیثي الوالدة  كما نالحظ أیضاً أن نسبة الوفاة بین األطفال. إلى الوفاة بالنسبة لإلناث
ضعف المقاومة عند األطفال دون سن الثالثة خاصة عن�د لیة وربما یرجع ذلك إلى عا

؛ أو الوراثی��ة حی��ث ت��م الت��ي ال تت��رك أث��را عل��ى العظ��امب��األمراض القاتل��ة  اإلص��ابة
  ).٩لوحة (الثالسیمیا التعرف على عظام طفل مصاب بمرض وراثي وھو

كال وأوص�اف ال�دلمونیین  العظمی�ة التع�رف عل�ى أش� الھیاك�لكما تم من خالل دراسة 
یتص��فون ب��الرؤوس الطویل��ة والمتوس��طة االرتف��اع  والس��اللة الت��ي ینتم��ون إلیھ��ا، فھ��م

س��م 162,9 كم�ا أن أدن�ى ط��ول لل�ذكور ھ�و ،العی��ون الواس�عةو اوالوج�وه الطویل�ة ج�دً 
س�م، 173,9، أما معدل الط�ول بالنس�بة لل�ذكور فق�د بل�غ سم181,3طولھ  وأطولھم بلغ

س�م، أم�ا مع�دل 177,3س�م وأط�ولھم ك�ان 150,3ث فإن أدنى طول بل�غ وبالنسبة لإلنا
وھ�ذه المع�دالت لل�ذكور واإلن�اث تق�ع ض�من . س�م165,9الطول بالنسبة لإلناث فك�ان 

كم�ا أن ھ�ذه . المعدالت المتعارف علیھا والمعتمدة علمیاً للج�نس أو الس�اللة القوقازی�ة
ومن خالل ھذا  .اوال الطویل جدً مة القا المعدالت تبین بأنھ ال یوجد بین السكان قصیر

تصنیفھم من حیث انتمائھم الساللي إلى المجموعة تم فقد  الوصف ألشكالھم وأطوالھم
القوقازیة التي تشمل سكان أوروبا وحوض البح�ر األب�یض المتوس�ط ومنطق�ة البلق�ان 

إض�افة إل�ى ذل�ك ف�إن . وجنوب غرب أسیا حیث تقع مملكة البح�رین ض�منھا والقوقاز
ا عل��ى أنھ��م ینتم��ون إل��ى ص��فات األس��نان م��ن حی��ث ش��كل الت��اج والج��ذور تؤك��د أیًض��

وتظھر الص�فات الزنجی�ة بش�كل ض�عیف بی�نھم، وربم�ا یك�ون ذل�ك . الساللة القوقازیة
ال�ث قب�ل الم�یالد، ولك�ن ا على وجود اتصال مع شعوب أفریقیا خ�الل األل�ف الثمؤشرً 

  .١٣وبشكل عام تطغي على السكان الصفات القوقازیة والتي یمكن تصنیفھم من خاللھا

  :األمراض المنتشرة بین الدلمونیین

للب�الغین الت�ي تع�ود  تش�خیص بع�ض الح�االت المرض�یة ف�ي الھیاك�ل العظمی�ةتم  ولقد
 س��بة م��ن الس��كانندل��ت عل��ى أن والت��ي الكس��ور  ومنھ��ا، والرض��ع واألطف��ال الص��غار

وكان��ت ت��تم معالجتھ��ا  ،ك��انوا یتعرض��ون للح��وادث الت��ي ت��ؤدي إل��ى الكس��وركغی��رھم 
كم��ا ت��م التع��رف عل��ى وج��ود ح��االت بس��یطة ). ١٠لوح��ة (ب��الطرق التقلیدی��ة القدیم��ة

ممارس�ة وربم�ا یك�ون س�ببھا ) Patellaـ الصابونة ( لإلصابة بالتھابات عظمة الركبة
                                                           

  .233 - 232. ، ص ص2003المرجع السابق،  :صویلح عبد العزیز علي ١٢
  .234 - 233. ، ص ص2003المرجع السابق،  :صویلح عبد العزیز علي ١٣
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 .الجل�وس عل�ى الركب�ة ف�ي األعم�ال الیومی�ة لفت�رة طویل�ةبعض األعمال التي تستلزم 
وتم التعرف ف�ي منطق�ة ح�واف بع�ض الفق�رات عل�ى وج�ود أم�راض المفاص�ل بنس�بة 

األعم��ال الش��اقة الت��ي  مم��ا ی��دل عل��ى أنھ��م ل��م یمارس��وا، قلیل��ة س��ببھا التق��دم ف��ي العم��ر
   ).١١لوحة (اكبیرً  اتتطلب جھدً 

انتق�ل ق�د سیمیا بین الدلمونیین، وربم�ا یك�ون وجود مرض الثالكذلك تم التعرف على 
أو ربم��ا یك��ون منش��أ ج��ین الثالس��یمیا الحض��ارة الدلمونی��ة  إل��یھم م��ن ب��الد وادي الس��ند

حصول طفرة وراثیة  ربما یكون منشأ جین الثالسیمیاومع كل تلك االحتماالت . ذاتھا
ش��كلت ج��زء  عل��ى اعتب��ار إنھ��ا ف��ي المنطق��ة الش��رقیة م��ن المملك��ة العربی��ة الس��عودیة

حی��ث ینتش��ر ھ��ذا الم��رض  أساس��ي م��ن امت��داد الرقع��ة الجغرافی��ة لألراض��ي الدلمونی��ة
وبنسبة عالیة بین السكان في الوقت الحاضر، ومنھا انتشرت إلى المدن الدلمونی�ة ف�ي 
مملكة البح�رین، حی�ث لع�ب االتص�ال التج�اري والتنق�ل البش�ري وال�ذي ال نس�تبعد أن 

أو أي اتص��ال م��ن ذل��ك الن��وع؛ س��اھم ف��ي ذل��ك ال��دور  ك��ان یتخلل��ھ ش��يء م��ن الت��زاوج
  .بتسویق المرض ونشره لمناطق أخرى وصل إلیھا النشاط التجاري الدلموني

ومن األمراض األخ�رى الت�ي ت�م التع�رف علیھ�ا ومنتش�رة ب�ین ال�دلمونیین ف�ي مملك�ة 
التس�وس فق�د وص�لت نس�بتھ إل�ى شكل نس�بة طفیف�ة، أم�ا  تآكل األسنان والذيالبحرین 
ض��من ) عس�ل التم�ر(ون�رى ب�أن ھ�ذا التس�وس ن�اتج أو منتجاتھ�ا .%40 - 30ح�والي 

وھ�ي  التس�وس عل�ى األض�راس حیث وجد. إحدى الوجبات الیومیة أو عند تحضیرھا
ظاھرة منتشرة في أوس�اط الجماع�ات البش�ریة القدیم�ة والحدیث�ة، ویع�ود ذل�ك إل�ى أن 

تتخم��ر فیھ��ا البكتیری��ا المس��ببة وثغ��رات أو أخادی��د  األض��راس تمتل��ك س��طوح واس��عة
كم�ا أن اس�تخدام األس�نان ك�أدوات واالعتم�اد عل�ى ). ١٢لوح�ة (أنواع التسوس لجمیع

حادة مما اضطر ھؤالء  تسبب في أحداث أالمتبعض النشویات فإن األسنان تتخلخل و
م�ن حی�اتھم وھ�ذا الخل�ع المبك�ر أدى إل�ى التئ�ام  الدلمونیین إلى خلعھ�ا ف�ي وق�ت مبك�ر

  .١٤ام عظم الفك في مواقع األسنان المخلوعةوالتح

یمكن القول إن سكان مملكة البحرین من ال�دلمونیین تمی�زوا بالبنی�ة الجس�میة  اوعمومً 
الصلبة وبالعظ�ام القوی�ة الغلیظ�ة ذات الحج�م الكبی�ر، وك�انوا یتمتع�ون بص�حة وغ�ذاء 

طر عل�ى وان حی�اتھم كان�ت ذات یس�ر وس�ھولة ولیس�ت بالقس�اوة الت�ي كان�ت تس�ی جید
الفترة الزمنیة، ویبدو نفس  حیاه الجماعات القدیمة والتي عاشت في مناطق أخرى في

مث��ل ) ع��دى م��رض الثالس��یمیا(ا م��ن خل��و عظ��امھم م��ن األم��راض الخطی��رةذل��ك جلًی��
  .األمراض التي تترك بصماتھا على العظامو الزھري والسل والجذام والسرطان
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  :الحرف والمھن التي مارسھا الدلمونیین

  :الغوص على اللؤلؤ -1

إل�ى الوق�ت الحاض�ر وحت�ى  ني عل�ى ط�ول الت�اریخ الق�دیم وص�وًال شكل اللؤلؤ البحری
دول مجل�س التع�اون العربی�ة قبیل اكتشاف النفط في مناطق نفوذ حضارة دلم�ون ف�ي 

أھمی�ة كبی�رة ف�ي اقتص�ادھا، إذ  -أح�د أھ�م مراكزھ�ا  -في مملكة البحرین  اوخصوصً 
وم�ن األھمی�ة . تفاخر ملوك وحكام بالد الرافدین باستیرادھم واقتنائھم اللؤلؤ الدلموني

بمك��ان ف��ي ھ��ذا الص��دد اإلش��ارة إل��ى أن البعث��ة الدنمركی��ة عث��رت عل��ى ك��م ھائ��ل م��ن 
لغربي لجزیرة البحرین في منطقة رأس أصداف المحار الحاضن للؤلؤ على الساحل ا

الجزائر، وبعد أن تمت دراستھا تم التوصل إلى قناعة بأنھا تعود إل�ى عھ�د الحض�ارة 
الدلمونیة، إذ وجدت سویة مع كسر من الفخ�ار ال�دلموني، وبن�اًء عل�ى ھ�ذا االكتش�اف 
فإن بقای�ا أص�دف المح�ار تل�ك تعتب�ر ش�اھد عل�ى ممارس�ة ال�دلمونیین لحرف�ة الغ�وص 

  . الستخراج اللؤلؤ في تلك الفترة

كمی�ات بی�وت مدین�ة س�ار ع�ن العث�ور عل�ى  إضافة إلى ذلك كشفت أعمال التنقیب في
كم�ا . )١٣لوح�ة (١٥كبیرة من أصداف محار اللؤلؤ وعینات مختلفة م�ن أحج�ام اللؤل�ؤ

اللؤلؤ وھي تش�ابھ م�ا ك�ان یس�تخدمھ تج�ار اللؤل�ؤ لفرز  على مغرفة وملقط اعثر أیضً 
، وھ��ذه االكتش��افات تش��یر إل��ى )١٤لوح��ة (تش��اف ال��نفط ف��ي مملك��ة البح��رینقب��ل اك

وتؤك��د ف��ي نف��س الوق��ت، . الغ��وص الس��تخراج اللؤل��ؤممارس��ة س��كان المدین��ة لحرف��ة 
وبدون أدنى شك صحة ما جاء ذكره ف�ي الس�جالت التجاری�ة المكتش�فة ف�ي م�دن ب�الد 

حی�ث  إلى بالد الرافدین،المستورد من دلمون " عیون السمك"الرافدین من إشارة إلى 
عی�ون "وكان اللؤلؤ من أھم الس�لع الت�ي اش�تھرت بھ�ا دلم�ون ف�ي التج�ارة الخارجی�ة، 

والت�ي یع�ود  عل�ى اللؤل�ؤ ال�دلموني ھو االسم الذي أطلقتھ الكتابات المس�ماریة" السمك
  . م.ق 2500تاریخ بعضھا إلى حوالي 

  :زراعة النخیل -2

أنھ كان یقدم  على رافدینیة تحدثت عن التمر الدلمونيالكثیر من الكتابات المسماریة ال
عل��ى موائ��د اآللھ��ة وكب��ار الق��وم عل��ى اعتب��ار أن��ھ م��ن أرض دلم��ون جن��ة الس��ومریین 
وموطن اآللھة، كما أن اكتشافھا یؤك�د حقیق�ة ك�ون مملك�ة البح�رین وكم�ا وص�فت بل�د 

فرق التنقیب  وكشفت .الملیون نخلة وذلك من منذ فترة حضارة دلمون على أقل تقدیر
زراع��ة العامل��ة ف��ي مملك��ة البح��رین الكثی��ر م��ن ال��دالئل عل��ى أن ال��دلمونیین ق��اموا  ب

ل مص�در ك، وكان بیعھ والمت�اجرة ب�ھ یش�اوكان ثماره جیدً أصناف مختلفة من النخیل 
من مصادرھم الخارجیة للحصول على السلع التي یحت�اجون إلیھ�ا بأس�لوب المقایض�ة 

  : والتبادل التجاري ومما یؤكد ذلك ما یأتي
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كشفت تنقیبات البعثة الدنمركیة في موقع قلعة البحرین فیما أسمتھ بالمدینة الثالثة،  -1
حج�ار مقطوع�ة بل�غ عن مبنى مستطیل كبیر الحج�م بمخط�ط من�تظم، بنی�ت جدران�ھ بأ

حج�رات مربع�ة ص�غیرة  4سمكھا متر، یتكون من فناء مركزي مس�تطیل ی�ؤدي إل�ى 
بعنایة كبیرة حیث وج�دت قط�ع م�ن الق�ار كان�ت  اوكان المبنى مسقوفً . على كل جانب

مفروشة على حصر مصنوعة من سعف النخی�ل المج�دول تش�كل بقای�ا ھ�ذه األس�قف، 
نقی�ب ب�أن المبن�ى ل�یس للس�كن كم�ا أن�ھ تع�رض وأوض�ح الت. وتشیر إلى أھمیة المبن�ى

سم م�ن أرض�یة المبن�ى،  ٤٠للحرق، حیث وجدت الجدران یعلوھا السواد إلى ارتفاع 
ووجدت البعثة األشیاء المودعة فیھ في أماكنھا في قاع المبنى على شكل طبقة كربون 
مس��ود مت��راكم عل��ى األرض��یة، وف��ي حج��رتین م��ن المبن��ى عث��رت عل��ى تم��ر كم��ا أن 

ولق�د قام�ـت بعم�ل تحلی�ل . جزء األكبر م�ن الم�ادة المحروق�ة یتك�ون م�ن ن�وى التم�رال
المش��ع لت��أریخ تل��ك الم��واد ومعرف��ة ت��أریخ المبن��ى م��ن خاللھ��ا،  14بواس��طة كرب��ون 

وت�رى البعث�ة ب�أن كمی�ات التم�ر . م.ق 1180وأوضح التحلیل ب�أن المبن�ى أح�رق ف�ي 
ن�اً المخزونة في المبنى مؤشر واضح حول غرضھ، إذ ترى، بأنھ البد وأنھ ك�ان مخز

وت�رى ب�أن ھ�ذا االكتش�اف یؤك�د . ألعم�ال أح�د التج�ار اللتمور وربما ك�ان مبن�ى تابًع�
دین�ة الحقیقة، التي أشارت إلیھا وثیقتان من الوثائق المس�ماریة الت�ي عث�ر علیھ�ا ف�ي م

في بالد الرافدین التي تعود إلى الفترة الكاشیة، والتي ورد فیھا أن دلمون كانت ) نفر(
  .١٦تصدر التمر في ذلك الوقت وأن تمر دلمون كان موضع تقدیر في بابل

البریطانی��ة ف��ي الطبق��ات الس��فلى م��ن أرض��یة معب��د مدین��ة س��ار  البعث��ةكم��ا عث��رت  -2
تم�ر وھ�ي ت�دل عل�ى معرف�ة س�كان المس�توطنة وبیوتھا على أحجام مختلفة من نوى ال

عملی�ة  كم�ا أوض�ح تنقی�ب المعب�د ب�أن. وأن التمور كانت تؤكل بكث�رة زراعة النخیل،
تسقیفھ استخدم فیھا جذوع وجری�د وس�عف النخی�ل، حی�ث اس�تخدمت بالترتی�ب ج�ذوع 
النخیل ومن فوقھا تم رص الجرید وبعد ذلك وض�عت الحص�ر المص�نوعة م�ن س�عف 

، ویدل ھذا االستخدام ألجزاء النخلة على أن زراعتھا كان�ت واف�رة ١٧جدولالنخیل الم
       ف���ي دلم���ون وكان���ت أجزائھ���ا تس���تخدم ف���ي عملی���ة إنش���اء وتعمی���ر الم���دن الدلمونی���ة

  .)١٥لوحة (

ف�ي مدین�ة البریطانی�ة  البعث�ةفي إحدى الغ�رف الص�غیرة، م�ن البی�وت الت�ي نقبتھ�ا  -3
ت لمعالجة المتفحمة، مما یدل على أنھا استخدمسار عثرت على كمیة من نوى التمر 

للجص المستخرج م�ن نف�س الغرف�ة أظھ�ر أن�ھ متش�بع بعص�یر  التمور، كما أن تحلیًال 
، وھذا االكتشاف یوضح بأن ال�دلمونیین ق�اموا بعص�ر التم�ر وتس�ویق ١٨"الدبس"التمر
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لم��واد منتجات�ھ ف�ي األس�واق المحلی�ة والخارجی�ة، كم��ا ال نس�تبعد أن�ھ ش�كل ج�زء م�ن ا
  . الغذائیة الیومیة لدي الدلمونیین على أقل تقدیر

عل��ى وج��ود نش��اط زراع��ي  ف��ي مدین��ة س��ار دل��یًال  البریطانی��ة البعث��ةكم��ا اكتش��فت  -4
والشعیر والحنطة مارسھ سكان المستوطنة، من خالل عثورھا على كمیات من القمح 

المح�راث ال��ذي  امح�راث م�ن البرون�ز یش�بھ تماًم� كم�ا عث�ر عل�ى. اوب�ذرة كت�ان أیًض�
، )١٤لوح��ة ()ص��خین(امحلًی�� ىن��اء ف��ي الوق��ت الحاض��ر ویس��میس��تخدمھ الم��زارع والب

أعداد كثیرة من الطواحین الحجریة، ونعتقد بأنھا ربما استخدمت في  على اوعثر أیضً 
  . معالجة النباتات لالستھالك البشري

 ): القنـص( الصید البري

كمصدر من مصادر الرزق وتوفیر ) القنص(سكان دلمون الصید البري مارس
من بینھا  على بقایا عظام غزالن وسحاٍل وطیور مدینة سارالغذاء، فلقد عثر في 

ا على عظام لحیوانات ألیفة منتشرة في مختلف طبقات كما عثر أیضً  طائر الحباري،
تم ، وا لحیوانات غیر ألیفةالتنقیب تعود لخراف وماعز، واكتشف من بینھا عظامً 

ھي عبارة عن رؤوس سھام وحراب من الكثیر من أدوات الصید وعلى  أیًضا لعثورا
مشاھد نقوش األختام الدلمونیة المكتشفة في بیوت المدینة  تولقد أوضح. البرونز
تم  النباإلضافة إلى غزالصید یحملون أدوات  القنصراجعین من رحلة  لقناصة

  . ١٩ااصطیادھ

  :الصید البحري

 مدینة سار بیوتفي التي عثر علیھا  الكبیرة مـن عظام األسماكالكمیات أوضحت 
سكانھا مارسوا  ، بأن اقتصادھا یرجح سھولة الوصول إلى البحر، وأنومعبدھـا

وتشیر البعثة البریطانیة إلى أن األسماك كانت وافرة حول شواطئ  الصید البحري،
كانا أھم مصدرین  السمك والمحار وأنمملكة البحرین خالل فترة حضارة دلمون، 

في الحصول على المواد الغذائیة البروتینیة، فقد عثر على بقایا لھا، تشمل كثیًرا من 
ومن . األنواع التي تعیش في المیاه الضحلة والعمیقة المحیطة بمملكة البحرین الیوم

من األسماك التي  - ٢٠سمك الھامور والصافيتلك األسماك التي أمكن التعرف علیھا 
كما عثر أیًضا على أحجام مختلفة من . -موجودة في میاه الخلیج العربي مازالت 
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مصنوعة من البرونز تشبھ تلك المستخدمة في وقتنا الحاضر، صنارات صید السمك 
   ).١٤لوحة (وھي تشیر إلى وجود وسائل مختلفة لصید األسماك

شبك لصید ومن بین األختام التي عثر علیھا ختم یحوي نقش ألحد الصیدین یستخدم 
استفادوا من  أیًضا ال نستبعد أن الدلمونیین ، كمااألسماك والذي یسمى محلًیا سالیة

المعروفة الحضرة "  تشبھجرید النخیل لعمل مصائد لألسماك قریبة من السواحل 
 ).١٦لوحة ("في دول الخلیج ا حالیً 

  : استیراد وتصدیر النحاس الخام والمصنع

م�ن  النح�اس دلم�ون اس�تیرادم�دن من األنشطة االقتصادیة المھمة التي مارسھا سكان 
فق�د عث�ر  ،، ومن ثم القیام بتصدیره خام ومصنع)مركز حضارة مجان(سلطنة عمان 

، )١٧لوح�ة (في موق�ع التنقی�ب بمملك�ة البح�رین عل�ى ورش لص�ھر النح�اس وتش�كیلھ
تؤكد بأن ھناك نظامـًا ، التي )١٨لوحة (النحاسیة المعدة للتصدیرالسبائك وأشكال من 

كم�ا  ،متفًقا علیھ بین تجـار النحاس ف�ي دلم�ون لتحدی�د حج�م وش�كل الس�بیكة النحاس�یة
تؤكد األدوات واألواني والحلي النحاسیة المكتشفة في المدن وت�الل الم�دافن الدلمونی�ة 

الم��دن م��ن جان��ب آخ��ر ب��أن التع��دین وص��ناعة األدوات النحاس��یة كان��ت معروف��ة ف��ي 
   .الدلمونیة

ولقد عثر على الكثیر من أدوات الحرف التي مارس�ھا ال�دلمونیون والت�ي ص�نعت م�ن 
ذات  لقطع وتشكیل الحجارة ومخارزاستخدمت أزامیل : مادة النحاس والبرونز ومنھا

حب��ات اللؤل��ؤ ومح��راث  لف��رز ل��نقش األخت��ام ومغرف��ة لؤل��ؤ وملق��طمق��بض م��ن العظ��م 
    .)١٤لوحة ()میدار(وصنارة صید السمك ) الصخین(الزراعة والبناء 

مص�نوعة م�ن النح�اس والبرون�ز وتش�تمل عل�ى رؤوس أس�لحة بس�یطة كما عثر على 
رم��اح وس��كاكین وس��یوف، وبس��اطتھا مؤش��ر واض��ح عل��ى أن ال��دلمونیین ك��انوا م��ن 

الد الراف��دین، وھ��ي أیًض��ا ب��الد الش��عوب المس��المة، كم��ا ورد ف��ي نص��وص أس��اطیر ب��
السالم واألمان كما ھي علیھ اآلن مملكة البحرین، وإن ما اكتشف منھا استخدم لصید 

    .)١٩لوحة (والزینة

  :صناعة األختام الدلمونیة

تشكل األختام الدلمونیة أھم تركة ثقافیة اكتشفت في المدن والمعابد والمدافن الدلمونیة 
بمملك��ة البح��رین، وتوض��ح م��ن خ��الل نقوش��ھاً جانب��اً م��ن الحی��اة الیومی��ة لل��دلمونیین 

ولق��د ص��نعت م��ن الحج��ر . ورم��وز عب��ادتھم وت��أثرھم بفن��ون الحض��ارات األخ��رى
س�م، وذات ش�كل مح�دد، 2 س�نتیمتر  إل�ى الصابوني، وتراوح قطرھا ما ب�ین  نص�ف 

وھو عبارة ع�ن ظھ�ر مح�دب نص�ف ك�روي، ویقس�م الظھ�ر ف�ي الغال�ب منھ�ا خط�ان 
متوازی��ان أو ثالث��ة خط��وط، تق��ع عل��ى ك��ل جان��ب منھ��ا وبش��كل متقاب��ل أربع��ة دوائ��ر 

ویخترق الختم في الوسط ثقب لتمریر الخیط الذي یحمل بواسطتھ . منقوطة في الوسط
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ختم مسطح، یحمل صوراً لكثیر من األش�كال، الت�ي ن�رى بأنھ�ا تعك�س الختم، ووجھ ال
التطور الدیني والص�الت الحض�اریة ل�دلمون خ�الل الفت�رة م�ا ب�ین األل�ف الثال�ث قب�ل 

  . المیالد إلى األلف األول قبل المیالد

ولقد أوضحت دراسة األختام الدلمونیة التي ت�م الكش�ف عنھ�ا ب�أن أق�دمھا نقش�ت علی�ھ 
ات؛ كالثیران والماعز الجبلي والغزالن والطیور والعقارب، إضافة إل�ى صور لحیوان

وفي فترة زمنیة الحقة، حدث تطور في . )٢٠لوحة (رسوم ھندسیة ونجوم وآثار أقدام
م�ا  اا لرج�ال ع�راة، وغالًب�، تمث�ل ف�ي ظھ�ور أخت�ام تح�وي رس�ومً طبیعة ھذه الرس�وم

ون�رى ب�أن ذل�ك یمث�ل بدای�ة ظھ�ور أول . یكونون مع ثی�ران وأش�جار وأش�كال أخ�رى
وم��ن جان��ب آخ��ر ت��أثیر نق��وش أخت��ام الحض��ارات المج��اورة . تص��ور لع��الم اآللھ��ة

كحض��ارات وادی��ي الراف��دین والس��ند وحض��ارة ع��یالم، الت��ي ب��دت واض��حة م��ن ال��زي 
لدلمونیة الكثیر م�ن المھ�ن كما أوضحت نقوش بعض األختام ا. ٢١الذي یرتدیھ الرجال

التي مارسھا الدلمونیین وأشكال السفن الدلمونیة ووسائل النق�ل الب�ري وحرف�ة الس�قاء 
    .وغیرھا

ولقد عثر على أعداد من األختام الدلمونیة في مدن حضارات وادیي الرافدین والسند، 
ب التي ال تمت إلى م�دن تل�ك الحض�ارات بص�لة، وبقی�ت مس�ألة مص�درھا ب�دون ج�وا

إال أن اكتش��افھا وبأع��داد كبی��رة ف��ي المواق��ع األثری��ة العائ��دة لحض��ارة بمنطق��ة . ش��اف
بمملكة البحرین أكثر من أل�ف  ادد ما تم العثور علیھ منھا حالیً وبلغ ع. الخلیج العربي

ختم، وھذا الرقم یوضح بأنھا صنعت في مملكة البحرین، وضمن تلك الدائرة الثقافی�ة 
البعث�ة الدنمركی�ة ف�ي موق�ع قلع�ة البح�رین عل�ى العدی�د م�ن  كم�ا عث�رت. المحیطة بھ�ا

ال�ورش، الت�ي اختص�ت بإنت�اج مئ�ات منھ��ا، باإلض�افة ل�ذلك عث�رت البعث�ة البریطانی��ة 
أزامی�ل مص�نوعة م�ن البرون�ز اس�تخدمت : على بعض أدوات ص�ناعة األخت�ام ومنھ�ا

بأنھ���ا وإب��ر م���ن البرون��ز  ذات مق���بض م��ن العظ���م نعتق��د  قط��ع وتش��كیل الحج���ارة،ل
نقش العناصر الفنی�ة الت�ي حوتھ�ا األخت�ام، وتش�یر تل�ك المكتش�فات إل�ى أن ل استخدمت

مملك��ة البح��رین ھ��ي المم��ول األول لھ��ا، عل��ى اعتب��ار أنھ��ا تمث��ل المرك��ز الرئیس��ي 
  .)١٤لوحة (لحضارة دلمون

   :الكتابة والقراءة

وق��راءة الخ��ط المس��ماري ویؤك��د ذل��ك م��ا اكتش��ف م��ن أل��واح  كتاب��ةع��رف ال��دلمونیین 
اكتش�فھ الك�ابتن  ال�ذيمسماریة في موقع قلعة البحرین، باإلضافة إلى الل�وح الحج�ري 

ق�د كتب�وا عل�ى  وااحتم�ال أن یكون� تش�جع عل�ىدیوراند، وعدم اكتشاف كتابات كثی�رة 
     .)٢١لوحة (مواد ال تقاوم الزمن

                                                           
، ترجم���ة، محم���د الب���در، البعث���ات الدنمركی���ة ف���ي دلم���ون القدیم���ة: البح���رین :ف. ب . جل���وب ٢١
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