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حضارة دلمون ...أسطورة الخلود

حضارة دمل��ون من أق��دم احل��ض��ارات التي م��رت بالتاريخ
ال��ب��ش��ري وك���ادت أن تسمى مملكة دمل���ون ،وق��د س ًماها
السومريون بأرض الفردوس وأرض احلياة واخللود ،وهي
تعود إلى األلفية الثالثة قبل امليالد ،ومت اكتشاف أكبر مقبرة
في حضارة دملون تسمى مقبرة عالي واُكتشف أيضا ً العديد
من املدن القدمية واملعابد التي ُتعد من أقدم املدن واملعابد
التي عُ ثر عليها.
حضارة دملون
• امتدت َحضارة دملون من الساحل الشرقي لشبه اجلزيرة
العربية من دول��ة الكويت حاليا ً وج��زي��رة فيلكا لتصل
حضارة مجان بسلطنة عُ مان وحضارة أم النار في إمارة
أبوظبي دولة اإلمارات العربية املتحدة.
• سبب تسمية َحضارة دملونُ :سميت بهذا االسم نسبة للماء
التي كانت ُمحاطة به من كل ناحية مياه البحر.
مظاهر َحضارة دملون
• احلياة الدينية :املعابد املقدسة واملقابر الضخمة ُتشير إلى
إميانهم بعقيدة اخللود.
• نظام احلكم :كانت تخضع دملون لنطام حكم ملكي وراثي
التي تتم ّثل بأن يكون خادم اإلله ملكاً.
أهم آثار حضارة دملون في البحرين:
• تضم جزيرة البحرين مقبرة ُتعد أكبر مقبرة في التاريخ
حتى وقتنا احلاضر مقبرة عالي التي هي عبارة عن تالل
متجانسة.
محصنة ومعابد قدمية األزل،حيث
• مت العثور على مدن ُ
تعرضت املدن إلى احلرق بعد خمسمائة عام من إنشائها
و ُب ّني مكانها ُمدنّ أخرى اُحيطت بسور عال حلمايتها من
األعداء.
• املعابد الثالثة في قرية بار بار وشيدت هذه املعابد على
التوالي.
• عُ ثر على آثار قدمية ومتاثيل لها قيمة دينية ألهل دملون.
• الكثير من األواني الفخارية املتنوعة وعلى آن ّية نحاسية
لالستخدام املنزلي.
• اختام إلثبات امللكية اُستخدمت للتوقيع على االتفاقيات
والعقود في آن ّية فخارية.
دملون والزراعة:
• في تلك ا ُ
حلقبة من الزمن كان لدى حضارة دملون بلد زراعي
متيز بكثرة محاصيله ولذلك لكثرة املياه العذبة وأرضها
اخلصبة وأكثر محصول انتشرت به هو إنتاج التمر.
حضارة دملون والصناعة:
• أكثر الصناعات املشهورة في دملون هي صناعة الفخار
املُتم ّيز بالرسومات وأشكال مختلفة عن احلضارات املتتالية
واملجاورة حلضارة دملون.
• اشتهرت صناعة األختام الدملونية الدائرية املصنوعة
إلثبات امللكية.
• مت ّيزت بصناعة التماثيل واألواني اخلزفية والنحاسية.
حضارة دملون في الفنون والعمارة:
• التميز بفن الرسم على جدران املقابر واملعابد والقطع
الفخارية.
• بناء وتشييد املقابر على التالل الصخرية بارتفاعات
حسب مكانة امليت االجتماعية يكون ارتفاعها.
حضارة دملون والصيد:
• عمل الكثيtر من سكان دملون بصيد األسماك واللؤلؤ الذي
اشتهرت به منذ األزل.
خالصة القول إن حضارة دملون كانت لها قيمه مهمة جتاريا ً
وميناء تع ُبر من خالله البضائع التجارية ،كما عبرت بعض
األف��ك��ار التي كانت حلقة وص��ل بني الكثير من الشعوب
القدمية ،لذلك ال بد أن نعترف بفضل قيام هذه احلضارة
وانتشارها في املنطقة العربية القدمية.

