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دلمون...
حضارة ال تموت

تعتبر حضارة دملون من أقدم احلضارات في تاريخ البشرية ،حيث
يعود تاريخها إلى األلفية الثالثة قبل امليالد ،وقد قامت احلضارة في
جزيرة البحرين وامتدت على طول الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة
العربية ،وسماها السومريون ب��أرض الفردوس وأرض اخللود
واحلياة العتبارها مكانا ً مقدسا ً له صفات اجلنة ،وأرضها نظيفة
خالية من األم��راض وال يوجد فيها أي ع��دوان أو س��وء ،وسميت
حضارة دملون بهذا االسم نسب ًة إلى إحاطة املاء لها من كل اجتاه.
احلياة الدينية ألهل دملون

وبنى أهل دملون العديد من املعابد واملقابر بأشكال وأحجام مختلفة،
كما ّ
مت اكتشاف العديد من املخلّفات املادية في القبور ،وأق��داح
مخروطية الشكل ،ما يشير إلى إميان هذه احلضارة بعقيدة اخللود،
ويعتبر معبد باربار من أشهر هذه املعابد.
نظام احلكم

كانت احلضارة تخضع لنظام حكم ملكي وراثي ،بحيث يكون خادم
اإلله ملكاً ،كما كانت خاضع ًة لسيطرة حكام بالد الرافدين ،وتقوم
بدفع اجلزية لهم.

الزراعة
كانت دملون بلدا ً زراعيا ً بسبب تو ّفر األرض اخلصبة واملياه العذبة
فيها ،واشتهرت بتصدير الثوم والتمر ميز بحجمه الكبير ،كما كانت
أرضها مبثابة سوق حرة يقصدها التجار من جميع بقاع األرض
بهدف البيع والشراء ،وقد امتلكت احلضارة أسطوالً بحريا ً كانت
تقوم بتأجيره لنقل البضائع من منطقة إلى أخرى.
الصناعة

اشتهرت دملون بصناعة األختام الدائرية التي كانت تستخدم إلثبات
امللكية الصناعية لألواني النحاسية واخلزفية وصناعة التماثيل،
كما اشتهرت بصناعة الفخار بأشكال ورسومات مختلفة عن أي
حضارة أخرى.
العمارة
تتجلّى مظاهر العمارة في بناء املعابد فوق التالل ،وتشييد املقابر

على شكل تالل صخرية بارتفاعات متفاوتة
حسب مكانة امليت االجتماعية.
الفنون والصيد

أتقن أهل دملون فن الرسم على جدران املقابر
واملعابد ،والتصوير على القطع الفخارية،
كما اشتهر أهل دملون بالعمل في صيد اللؤلؤ
واألسماك.
اختفاء حضارة دملون

تعرضت حضارة دملون في نهاية األلف الثانية
قبل امليالد إلى أخطار أدّت إلى انهيارها ،حيث
مت�� ّك��ن ح��ك��ام ب��اب��ل ف��ي سنة 1700ق.م من
السيطرة على شمال سوريا ،ك ّما حولوا طريق
جتارتهم إلى آسيا الصغرى ،وش ّنوا العديد من
الهجمات العسكرية التي أدت إلى السيطرة
على دملون في النهاية.
أهم آثار حضارة دملون في البحرين

تضم ج��زي��رة البحرين مقبرة عالي التي
تعتبر أكبر مقبرة تاريخية في العالم ،وهي
عبارة عن تالل متجانسة.
ّ
مت العثور على العديد من املعابد التاريخية
وامل��دن احملصنة ،ألنّ العديد من امل��دن قد
تعرضت للحرق بعد نحو  500سنة من
إنشائها ،وبني مكانها مدن أخرى محاطة
ب��س��ور ع��ال��ي حلمايتها م��ن أي ع���دوان.
ثالثة معابد في قرية بارابار مشيدة على
التوالي .عثر على متاثيل ذات قيمة دينية
وآثار قدمية تعود ألهل دملون ،والعديد
من األوان��ي الفخارية والنحاسية ذات
االس��ت��خ��دام امل��ن��زل��ي ،وأخ��ت��ام إثبات
امللكية.
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