
�أبجديات 222008 

ثارية عن الح�ضارة الدلمونية المدلولت التاريخية لن�ضو�ص المواقع الآ
اإلى نهاية الع�ضر الحديدي )درا�ضة اأولية(

The Historical significance of the Archival sources of selected archaeological 
sites of Dilmun Culture to the end  of Iron Age:A Preliminary Study

عالء الدين عبد املح�شن �شاهني

�لع�صور  في  �لعربي  �لخليج  �صاحل  �أن  �لمعلوم  من 
�لثالث قبل �لميالد وما تاله  لف  �لتاريخية �لقديمة منذ �لأ
لها  كانت  �لتي  �لح�صارية  �لمر�كز  من  �لعديد  ن�صاأة  �صهد 
ول مع مر�كز ح�صارة بالد  عالقاتها �لتجارية في �لمقام �لأ
�لر�فدين �إلى �ل�صمال، و�لح�صارة �ل�صندية في �صبه �لجزيرة 
�صبه  في  �لد�خل  مناطق  ومع  �لحالية،  وباك�صتان  �لهندية 
على  �لح�صارية  �لمر�كز  �صك  وبدون  �لعربية،  �لجزيرة 

�ل�صاحل �ل�صرقي من �لخليج �لعربي )خريطة 1(.

تلك  مو�قع  من  محلية  ن�صو�ص  ك�صف  لعدم  وكان 
على  �لدلمونية  بالح�صارة  ��صطالًحا  �لمعروفة  �لح�صارة 

Abstract 

It is well known that the Western coast of the Arabian Gulf in ancient times -3000 BCE and 
afterwards- has witnessed the establishment of many urban centers, which had some commercial 
relationships with its counterparts in Mesopotamia in the north, and with Indus civilization -
present Indian Peninsula and Pakistan- in the south, in addition to its commercial relationship 
with the inner parts of the Arabian Peninsula.   

This research paper is concerned more with the inscriptions of the urban centers -known as 
the Dilmun civilization- located on the Western Coast of the Arabian Gulf. Such inscriptions 
have not been studied before from a national point of view. 

This research depends mainly on the Sumerian sources, which made several references to the 
economic, military and religious relationships with the Dilmun Civilization. This study aims to 
gather information about the Dilmun civilization in order to understand it more fully , and to 
shade light on the historical  values of those archival sourcesw  to the end of the Iron Age in the 
relevant archaeological  sites on the western coast of the Arabian Gulf.

لفهم  �ل�صلبية  جو�نبه  �لعربي  �لخليج  من  �لغربي  �ل�صاحل 
قومي  منظور  من  �لح�صارة  تلك  جو�نب  من  �لعديد 
رئي�صية  ب�صفة  يعتمد  �أن  �إلى  �لباحث  ودفعت  )محلي(، 
بها  �صار�ت  �لإ تعددت  �لتي  �ل�صومرية  �لم�صادر  على 
تلك  مع  دينية  و�أحياًنا  وع�صكرية  �قت�صادية،  عالقات  عن 
�لبحث  مو�صع  هي  �لتي  �لدلمونية  �لح�صارية  �لمر�كز 
�لمكان حتى  �لح�صارية عن  �لمالمح  بع�ص  لفهم  و�صوًل 
�لقديم  �لتاريخ  علماء  ذكر  ولقد  �لحديدي.  �لع�صر  نهاية 
ثار �أن م�صطلح دلمون �لذي تردد كثيًر� في �لن�صو�ص  و�لآ
�لعر�قية يمكن �إطالقه على ما يو�زي حاليًّا جزر �لبحرين، 
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ن�صو�ص �أ�صطورة �نكي وننحر�صاك: 

دلمون اأر�ض مقد�شة.اأر�ض طهور

على اأر�ض دلمون المقد�شة الطهور

�شد لم ينعق الغراب، ولم يفتر�ض الأ

ل اأحد يمر�ض.. ول اأحد يقول

لمني ..راأ�شي يوجعني عيني توؤ
ل اأحد ي�شـــــيخ.2

�ل�صاحل  من  بالقرب  �لو�قعة  و�لجزر  وتاروت،  وفيلكا، 
�ل�صرقي ل�صبه �لجزيرة �لعربية �إ�صافة لل�صاحل �ل�صرقي ل�صبه 
�لعربية وما يقابلها من �صاحل �صرق �صبه �لجزيرة  �لجزيرة 

�لعربية.1

الن�سو�ص  ال�سومرية عن دلمون

عك�صت �لن�صو�ص عن ح�صارة �لعر�ق �لقديم �إ�صار�ت 
�أر�ص دلمون باعتبارها نقية وطاهرة،  و�صفية متعددة عن 
و�أنها �لمكان �لذي ت�صرق منه �ل�صم�ص من بينها ما ت�صمنته 

خريطة  رقم )1( المواقع الرئي�ضية ذات ال�ضلة بالح�ضارة الدلمونية.
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حو�لي  لج�ص  ملك  �أور-نان�صي،  ن�صو�ص  وت�صمنت 
حملت  دلمون  من  �ل�صفن  �أن  �إلى  �إ�صارة  ق.م   2480
خ�صاب في �لجبال’ ربما في �أعالي بالد  �لجزية له من ‘�لأ
ما بين �لنهرين �أو �صمال �صوريا �أو في لبنان �لحالي)؟( �لتي 

��صتخدمها في ت�صييد �لمعبد �لديني )�صكل رقم 2(.8

-2357( ز�جيري  لوجال  ن�صو�ص  عك�صت  وقد 
2350 ق.م( مدلوًل �صيا�صيًّا عن �رتباط بمناطق ح�صار�ت 
�لخليج �لعربي مثلما هو �لحال في �لن�ص �لتالي من عهده: 
ر�ص �إلى  ر��صي ملكية �لأ ‘عندما فتح �إنليل، ملك جميع �لأ
يخرون  �لنا�ص(  )جميع  �إنليل  وجعل  ز�جيري..  لوجال 
من  �إليه  �تجهو�  �لنا�ص(  )جميع  وحينئذ  �أمامه،  ًد�(  )�ُصجَّ

�لبحر �ل�صفلي .. �إلى �لبحر �لعلوي....’.9

لوحة  كدي  �لأ �صرجون  عهد  من  �لن�صو�ص  ت�صمنت 
تتاألف من �أربعة ع�صر عموًد� كما يلي: ‘...وكان �صرجون، 
ملك كي�ص، من�صوًر� في �أربع وثالثين حملة ��صتطاع خاللها 
�صاحل  �إلى  وو�صل  ح�صونها،  من  �لمدن  )كل(  يجرد  �أن 
�لبحر وجعل �صفًنا تر�صو في ميناء �أكد، و�صفًنا من ملوخا، 
و�صفًنا من ماجان، و�صفًنا من دلمون )�أي جعلها تر�صو في 
�ألقى  )حرفيًّا:  �صاجًد�  خر  �لملك،  �صرجون  �أكد(،  ميناء 

�لوركاء  في  �لمكت�صفة  �لرمزية  �ل�صور  عك�صت  وقد 
وجمدة ن�صر في جنوب بالد �لر�فدين وبالمثل �لن�صو�ص 
كدي  �ل�صومرية من �أور )تل �لمقير( و�لي ما قبل �صرجون �لأ

�إ�صارة �إلى دلمون.3

كما ورد رمز دلمون �صمن قائمة تعد�د �لمهن �لعتيقة 
دلمون  �صر�ئب  جابي  ��صم  فيها  جاء  �لوركاء  دور  في 
محفوظات  وثائق  عك�صته  وما   ،Dilmun-enkry (za)

�صريبة   من  دلمون  تجار  يقدمه  كان  ما  �إلى  فنجال  معبد 
و�صولهم  عن  تعبيًر�  وذلك  دخلهم  ع�صر  تمثل  تجارية 
�صارة �إلى لفظ فاأ�ص  وطانهم، وبالمثل �لإ �صالمين غانمين لأ
�لمعادن  قائمة  في  ن�صخ  �أربع  في   Dilmun tun دلمون 

ا.4 �لعتيقة �لعائدة �إلى �لوركاء3 �أي�صً

�إلى دلمون كعن�صر في  �صارة  �إ�صافة لذلك، وردت �لإ
لهة خا�صة ما �رتبط  عدة �أ�صماء �صخ�صية.5 وبالمثل بع�ص �لآ
�صبيل  رقيم مكت�صف على  دلمون �صمن  �آلهة  كبير  بانز�ك 
�لكويتي، وبالمثل �صمن ك�صرة  �لمثال في موقع فيلكا 5 
ت�صمنت   3 فيلكا  موقع  في  عليها  عثر  �صابوني  �إناء  من 
�أو  رقم 1(،6  )�صكل  �نز�ك  له  و�لإ دلمون  �إله  �إلى  �صارة  �لإ
�صارة �إلى دلمون في �رتباط باألقاب ملكية مثل تلك  في �لإ
كدي )2370 – 2317 ق.م( �أو  �لتي حملها �صرجون �لأ
�صوري �صوكولتي نينورتا �لذي حمل لقب ملك  �لملك �لأ

دلمون وملوخا.7

�ضكل رقم )2(  منظر ملك لج�ش م�ضتقباًل �ضفن دلمون.
له انزاك على ك�ضرة من الحجر ال�ضابوني  �ضكل رقم )1( ا�ضم اإله دلمون والإ

فيلكا )3(، الكويت.
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له د�جان، في  ر�ص ممدًد�، متعبًد� �أمام �لإ بج�صده على �لأ
توتول �لذي �أعطاه  �لمنطقة �لعليا )�أي( ماري، �يارموتى، 

رز وجبل �لف�صة ...’.10 و�بال، حتى غابة �لأ

 -2292( �صين  نار�م-  حروب  ن�صو�ص  عك�صت 
2255 ق.م( قدرته في �لحفاظ على مقاطعات �إمبر�طوريته 
لمقاطعات  و�صمه  �صرجون  كبر  �لأ جده  عن  ورثها  �لتي 
�أر��صي ماجان )�لتي منها كان �لح�صول على  جديدة من 
�صبه  من  �ل�صرقية  �لجنوبية  طر�ف  �لأ من  �لديوريت  حجر 

�لجزيرة �لعربية( وملوخا )بالد �ل�صند(.11

�لجغر�في  �لتحديد  حول  �لباحثين  �آر�ء  تعددت  لقد 
لم�صطلح ماجان في �لن�صو�ص �لعر�قية )�لتي عرفت �أحياًنا 
�لتجاري  �لن�صاط  مع  �رتباط  في  �لجبال(،  �أر�ص  با�صم 
�لبع�ص  ورجح  معها.  �لقديم  للعر�ق  �ل�صلمي/�لع�صكري 
�أنها ت�صم �صبه جزيرة عمان وجنوب �صرق �إير�ن ومكر�ن، 
عمان  جزيرة  �صبه  على  خر  �لآ �لبع�ص  ق�صرها  حين  في 

مار�ت �لعربية �لمتحدة و�صلطنة عمان(.12 )�لإ

�لجوتي  للع�صر  �لتالي  �ل�صومري  حياء  �لإ ع�صر  من 
ن�صو�ص  عك�صت  2050-1986ق.م(  لج�ص  )�صاللة 
�لملك �لثاني منها كنتيجة تالية لحروبه، �لدور �لهام  �لذي 
خ�صاب و�لنحا�ص  لعبته كل من ماجان وملوخا كم�صدر لالأ
حجار كما يت�صح من �لن�ص �لتالي: ‘.. قدم �لعيالميون  و�لأ
نينجير�صو،  معبد  لبناء  �صو�صه  و�صكان  عيالم،  �أر�ص  من 
خ�صاب من �لجبال.. وجلب  و�أر�صلت ماجان و�لملوخا �لأ
له  �لمرمر من جبل بيد�نون، و�لنحا�ص و�لحجارة لمعبد �لإ

من مناطق �أخرى من جنوب �صرق �لجزيرة �لعربية’.13

للنقل  �لهام  �لدور  �ل�صومرية  �لن�صو�ص  عك�صت  وقد 
�لبحري )دلمون- ماجان وملوخا( �أو �لعك�ص عبر �لخليج 
�لعربي و�متد�ده �إلى ميناء لوثال على �ل�صاحل �لغربي ل�صبه 
با�صم  تعرف  �لبحرية  �لرحلة  وكانت  �لهندية.  �لجزيرة 
بحًر�  �لترحال  �أهمية  و�نعك�صت   14.harranum خار�نوم 

من خالل تلك �لتج�صيديات للرحلة �لبحرية على ما عرف 
�لدلمونية  ختام  �لأ با�صم  بالمكان  �لح�صارة  ��صطالًحا من 
و�لبحرين  بالكويت  �لوطني  �لمتحف  من  كل  يحتفظ 

بالعديد من نماذجها )�صكل3(.15

ا �أهم �لمنتجات  كما عك�صت �لن�صو�ص �ل�صومرية �أي�صً
�لقت�صادية �لمرتبطة بالمكان �أو عبره خا�صة �لنحا�ص )نحا�ص 
لوؤ )ي ج ى- ك و( )�لذي �أطلق  حجار و�للوؤ ماجان(، و�لأ
�ل�صمك(،  عيون  كادية  �ل�صومرية-�لأ �لكتابات  في  عليه 
له  و�لتمور )زو-ل وم( �لم�صهور ��صتير�دها ل�صالح معبد �لإ
خ�صاب، و�لر�صا�ص  في �لعر�ق �لقديم، و�لثوم، و�لب�صل، و�لأ
�لبرونز )ز�-هـ و م(  �أ د �-دلمون -و-ل(، وبالمثل  )ج 
و�ل�صخور و�لب�صل من ماجان،16 كما تردد ��صم �يان�صر في 
�أيام �زدهار  �إلى  �ل�صجالت �لم�صمارية �لتجارية �لتي تعود 
في  كادية  و�لأ �ل�صومرية  و�لمدن  دلمون،  بين  �لتجارة 
جنوب بالد �لر�فدين حو�لي 2300 ق.م باعتباره ‘تاجر 
نحا�ص’ كان عليه مهام  جلبه على �صفن دلمونية من دلمون 
وعك�صت  �ل�صومرية.  �لمدن  �إلى  )عمان(  ماجان  ومن 
�أو تالعب  �ل�صومرية بالمثل عن وجود خطاأ ما  �لن�صو�ص 

ختام الدلمونية. �ضكل رقم )3( ال�ضفن الم�ضورة على الأ
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�لتجار مما دفعه لمعاتبة  حد  �لمر�صلة لأ �لنحا�ص  في كمية 
�يان�صر عتاًبا �صديًد�.17

للع�صر  تنتمي  ر�صائل  ن�صو�ص  على  ‘نفر’  في  عثر 
رخ بال�صنة  �لكا�صي )1600- 1160 ق.م( منها ر�صالة توؤ
�لخام�صة من حكم �لملك بوناربوريا�ص �لثاني )1375-
��صتمر�ر  على   يدل  ما  ن�صو�صها  تت�صمن  ق.م(   1347
�أحد  �أن  �إلى  ت�صير  بابل وبين دلمون، حيث  بين  �ل�صالت 
�لم�صئولين �لكا�صيين �لمعينين في دلمون يذكر  �أن دلمون 
�لحبوب  وكانت  �لتمر.18  من  معينة  باأنو�ع  بالده  �أمدت 
و�ل�صحوم،  و�لزيوت،  و�لحيو�نات،  و�لقمح(،  )�ل�صعير 
و�ل�صوف من بين �أهم �ل�صلع و�لب�صائع �لتي ت�صدرها مدن 

جنوب بالد �لر�فدين �إلى دلمون وماجان.19

وبالمثل عك�صت �لن�صو�ص �ل�صومرية بع�ص �لت�صميات 
�لبحر  خا�صة  �لقديم  �لعربي  �لخليج  على  �لمطلقة 
�صا  ‘تامتوم  �ل�صم�ص  �صروق  ر�بيتوم’، وبحر  �لكبير‘تامتوم 
�صفل ‘تامتوم �صابليتوم’، وبحر  �صيت �صم�صي’، و�لبحر �لأ
�صروق �ل�صم�ص �لكبير ‘تامتوم ر�بيتوم �صا�صيت �صم�صي’، 
و�لنهر �لمر �أو �لمالح ‘نار مارر�ت’، وبحر بالد �لكلد�نيين 

‘تامتوم �صاماث كالدي’.20

تاريخه  يرجع  �أ�صطو�ني  خاتم  ن�صو�ص  ت�صمنت  كما 
�لعلم  �ل�صم  �لكا�صي )1600-1200 ق.م(  �لع�صر  �إلى 
ولعله  دلمون،  على  �لكا�صي  �لملك  نائب  نور�’  ‘�أو�صيانا 
كان �أول حاكم يحمل مثل ذلك �للقب مثلما �نعك�ص في 
تفاخر حفيده ‘�أوبال�صوماردوخ’ على هذ� �لخاتم باأن جده 
موظفي  �أحد  �أوبال�صوماردوخ،  هناك:  للملك  نائًبا  كان 
�لملك لوريغالزو و�بن �أر�ديا وحفيد �أور�صور�تا و�بن حفيد 

�أو�صيانا تور�، نائب �لملك في دلمون.21

�لملك  عهد  من  �لملكية  �لنقو�ص  �صمن  عثر  وقد 
-1244 )حو�لي  ول  �لأ نينورتا  توكولتي-  �صوري  �لآ
1208 ق.م( �إلى ما ي�صير قيامه بحملة �صد بابل وهزيمته 

 –1232 )حو�لي  �لر�بع  كا�صتبلبا�صو  �لكا�صي  للملك 
1225 ق.م( و�أ�صره وتلقبه باألقابه– ربما ب�صورة  رمزية ل 
تعك�ص حقيقة تاريخية فعلية- ملك دلمون وملوخا وملك 
�دعى  �أخرى  ن�صو�ص  وفي  دنى.  و�لأ على  �لأ �لبحرين 
وحدود  �صوبارو  ‘�أر�ص  غز�  �أنه  ول  �لأ نينورتا  توكولتى- 

�أر��صي نعيري وحتى حدود ماجان’.22

�صوري  �لآ �لع�صر  كتابات  �صمن   �إ�صارة  وردت  وقد 
�صوري )705-721  �لثالث في ن�صو�ص �صرجون �لثاني �لآ
على  يعي�ص  دلمون  ملك   )Uperi( �أوبيري  كون  �إلى  ق.م( 
م�صافة تقرب من ت�صعين بيرو )�صاعة م�صاعفة( ك�صمكة في 
و�صط �لبحر �لذي ت�صرق منه �ل�صم�ص ‘�ينا قابال تامتيم نيــبيخ  
�صام�صي’، �أو �لبحر �ل�صفلي كما ي�صميه ن�ص �آخر، ومعنى هذ� 
�أن �لم�صافة بين ر�أ�ص �لخليج �لعربي عند �لب�صرة وبين دلمون 
180 �صاعة في �صفينة �صر�عية،23 و�أنه �صمع عن قوة وجبروت 
ا  )�لهد�يا( ربما حر�صً �لجزية  له  فاأح�صر  �صوري،  �لآ �لملك 
�صوري �ل�صر�ص  منه على �صمان �صالمة مملكته من �لغزو �لآ

�لذي دمر �لمدن و�لممالك �لمجاورة.24 

�لملك �صنخاريب )حو�لي  �أن  ا  �أي�صً �لن�صو�ص  وتذكر 
 .. غبارها  و�أن  ودمرها  بابل  �حتل  ق.م(   681-704
�لدلمونيون  ر�آه  وعندما  دلمون،  �إلى  حمل(  )�أو  و�صل 
)وعرفو�( قوة و�إرهاب �آ�صور �لقوية، خ�صعو�... .25 كما 
لملك  ��صًما  �صنخاريب  �صوري  �لآ �لملك  عهد  من  نعلم 
دلموني على لوح طيني هو �لملك ‘قانا’ ��صتمر على �صيا�صة 
�صنخاريب  للملك  �لجزية  دفع  في  �أوبيــري  �لملك  �صلفه 
طريق  على  ذ�تي  با�صتقالل  متمتعة  مملكته  لبقاء   �صماًنا 
�لعربي(.26  )�لخليج  �ل�صفلي  �لبحر  في  �لدولية   �لمالحة 
 669  -680 )حو�لي  �أو�صرحدون  �لملك  �دعى  وقد 
ق.م( �أنه �أخ�صع دلمون وماجان، وو�صف نف�صه باأنه‘... 
)ملك( ملوك دلمون وماجان وملوخا’.27 ونعلم من عهده 
بقاء على  ا ��صًما لملك دلموني هو ‘هوند�رو’ حاول �لإ �أي�صً

عالقات تجارية ودية مع �آ�صور.28
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�لملك  عهد  في  �لتجارية  دلمون  �أهمية  تنعك�ص  كما 
خالل  من  ق.م(   626-669 )حو�لي  �آ�صوربانيبال 
�صيطرته على  فيها  �دعى  �لتي  �لملكية من عهده   �لر�صائل 

دلمون وماجان.29

وفي عهد �لملك �لكلد�ني نبوخذن�صر �لثاني )حو�لي 
�صفل.30  562-505 ق.م( �دعى �أن �صلطته بلغت �لبحر �لأ
كما نعلم من �لعام �لحادي ع�صر من حكم �لملك �لكلد�ني 
�إلى  ن�صية  �إ�صارة  ق.م(   539  -555 )حو�لي  ئيد  نبوؤ
لوبيل  دلمون  منطقة  في  �لحاكم(  )�أو  د�ري  �لإ �لم�صئول 
بيخاتي ديلموني لي، و�لذي ربما كانت مهامه  ذ�ت طبيعة 

د�رية و�لقت�صادية.31 �صافة لهتماماته �لإ ع�صكرية بالإ

ت�صمنها  في  �لر�فدية  �لن�صو�ص  �أهمية  تمثلت  كما 
�ل�صاحل  ماكن على  �لمو�قع و�لأ لبع�ص  تعريفات جغر�فية 
�لغربي للخليج �لعربي، منها ما يمكن تطابقه حاليًّا مع دولة 
 Bit-iakin )لكويت تحت م�صمى بيت يقين )بيت ياكين�
�لثاني  �صرجون  عهد  من  �صورية  �لآ �لم�صادر  في  �لو�رد 

)722- 705 ق.م(.32

�لقديم  �لبابلي  �لع�صر  من  �لم�صماري  �لن�ص  وت�صمن 
عام  �لبحرين  في   عليه  عثر  �لذي  ق.م(   1530  -1950(
قبيلة  من  �نز�ك  له  �لإ خادم  ريموم  ق�صر  �إلى  �إ�صارة  1879م 
هنري  ربط  وقد   33.)4 رقم  )�صكل  )�أجاروم(  �أكاروم 
رولن�صون �ل�صم �أجارو �أو �أجاروم مع �لعجيـر �أو �لعقيـــــر في 
موقع �لميناء �لمعروف حاليًّا في �لجهة �لمقابلة من �ل�صاحل 
�ل�صرقي ل�صبه �لجزيرة �لعربية.34 كما عثر في موقع في فريحة 

بقطر على نق�ص يذكر ‘نو�ه تامتوم’ بمعنى ‘مركز �لبحر’.35

�صوريين �لمتاأخرين ن�ص غريب  �أزمنة �لآ وقد ورد من 
�لكلد�نيين  عند  �لتنجيم  علم  حول  در��صة  �صمن  ن�صر 
تذكره  ل  دلمون  ملوك  من  لملك  بكارثة  نبوءة  تت�صمن 
بك�صوف  مختلفين  ملوك  م�صير  �لنبوءة  وتربط  بال�صم 
ق�صام ذ�ت �ل�صلة من �لن�ص  �لقمر في �صهور مختلفة ترد �لأ

كما يلي: 

دلمون،  بملك  خا�ص  قر�ر  �صي�صدر  ك�صوفه  ‘تاأمل 
�صخ�ص ما �صيقتل ملك دلمون خالل تمرد و�صيعتلي �لعر�ص 
رجل غريب و�إذ� حدث �لك�صوف في �ليوم �لخام�ص ع�صر 
ا ما �صيقتل ملك دلمون خالل تمرد ويعتلي �لعر�ص  فاإن �صخ�صً
�ل�صاد�ص ع�صر  في  �لك�صوف  �إذ� حدث  �أما  رجل غريب. 
�لعر�ص رجل  و�صيعتلي  �أثناء موكب،  �لملك  يقتل  ف�صوف 

�أحمق’.36

�لروماني  �ليوناني  �لع�صر  خالل  تالية  مرحلة  وفي 
معبد  مدخل  في  �لكبير  �ليوناني  �لنق�ص  على  للعثور  كان 
�لمعروفة  �ليونانية  �لكتابات  تلك  وبالمثل  فيلكا5، 37 
حيث  فيلك،  جزيرة  من  �صوتيلو�ص’  �لبحار  ‘حجر  با�صم 
زيو�ص  له  لالإ وتعظيم  �صكر  �لكتابات �صالة  تلك  ت�صمنت 
من  �أنجاه  �لذي  �ليونانيين-  عند  �لبحر  -�إله  )�لم�صتري( 
لهين بوزيدون و�أرتيمي�ص،38  �إلى كل من �لإ ا  �لغرق و�أي�صً
وبع�ص �لعمالت تظهر �أهميتها بما ت�صمنته �أحياًنا من بع�ص 
�صماء �أعالم،  �لكتابات �أو �لعالمات �ل�صوتية �لتي �أ�صارت لأ
طار  �لإ خارج  هو  مما  �لعملة  ل�صرب  �أماكن  �أو  �آلهة،  �أو 

�لزمني للبحث محل �لدر��صة.

�ضكل رقم )4( الن�ش المدون عليه ا�ضم قبيلة اأجاروم.
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يبالئية واأخرى عن دلمون الن�سو�ص الإ
من  متنوعة  ن�صو�ص  في  دلمون  �إلى   �إ�صارة  وردت 
ا  دبية. كما ُتظهر �أي�صً �إيبال وفي �لن�صو�ص �لمعجمية و�لأ
دلمون  قيثار  مثل  �ل�صلع  بع�ص  �أ�صماء  في  ا  هامًّ عن�صًر� 
Dilmun-Balag وخبز دلمون nage-dilmun، ونحا�ص 

دلمون   �صيكل  لفظ  ورد  كما   .urdu-dilmun دلمون 
Dilmun –shakle على وحدة �لوزن �لقيا�صية �لم�صتعملة 

هناك نحو �صنة 2500 ق.م �إحدى �أهم  �لنقاط في مو�د 
�إيبال.39

عالقات  �إلى  �إ�صار�ت  ماري  ن�صو�ص  ت�صمنت  كما 
عبر  دلمون  بجزيرة  �لعربي  �لخليج  ربطت  دولية  تجارية 
�لبحر  حتى  �لعا�صي  نهر  وو�دي  وحلب  �لفر�ت  نهر 
�لمتو�صط، و�أن ماري ربما كانت محطة و�قعة على طريق 

تجارة �لق�صدير بين �آ�صيا و�لبحر �لمتو�صط.40

ومن �لملفت للنظر �أن د�نيال بوت�ص ي�صير �صر�حة �إلى 
عدم وجود نحا�ص �أو ق�صدير في �أي من �لمنطقة �ل�صرقية 
من �صبه �لجزيرة �لعربية )من �ل�صعودية �لحالية( �أو في جزر 
�لبحرين، و�أن بلد من�صاأ �لق�صدير ربما تخميًنا من �أفغان�صتان 
تم نقله على مر�حل عبر بلد �ص�صتان �أو كرمان قبل  و�صوله 
�لنحا�ص  �لعربي. وتظل �حتمالية كون مناجم  �لخليج  �إلى 
للنحا�ص �لمجلوب  �أوليًّا  في �صلطنة عمان �لحالية م�صدًر� 

�إلى بالد �لر�فدين و �إيبال قائمة.41

الن�سو�ص العربية الجنوبية

مجموعة  من  ��صتنباطه  يمكن  ما  �أهم  بين  من  لعل 
�لن�صو�ص �لعربية �لجنوبية في خطوطها �ل�صبئية، و�لقتبانية، 
�لمالمح  بع�ص  �إليه من  �أ�صارت  ما  و�لمعينية، و�لح�صرمية 
�لمكان  ح�صار�ت  عن  و�لدينية  و�لقت�صادية،  �ل�صيا�صية، 
لف  �لأ في  �لمجاورة  �لح�صارية  �لمناطق  مع  وعالقاته 
مالمح  �لن�صو�ص  تلك  عك�صت  وقد  �لميالد.  قبل  ول  �لأ
مزود/  )مكرب-  �لثيوقر�طي/�ل�صيا�صي  �لحكم  نظام 

خالله.  جنبية  �لأ �لوفود  وم�صاركة  �لتتويج  وفكرة  ملك( 
�ل�صوء عليه  �ألقت  فقد  �لقت�صادية؛  بالمالمح  يتعلق  وفيما 
وخطوط  �لقت�صاد  ع�صب  باعتباره  �لبخور  �أهمية  من 
)قناأ  بذلك  �لمرتبطة  و�لمو�ني  و�لبحرية  �لبرية  �لتجارة 
بفكرة  تعلق   ما  خا�صة  �لدينية  �لمالمح  وبع�ص  و�لوجه( 
�لثالوث �لمقد�ص ودور �لمعبد �لديني في �لمجتمع �لعربي 

�لجنوبي.42

�أخرى(  )نقو�ص  ن�صو�ص  من  تاريخية  مدلولت 
�لع�صر  نهاية  �إلى  �لغربي  �ل�صاحل  بمو�قع  عليها  عثر 

�لحديدي

رامية من جزيرة فيلكا النقو�ض الآ  -1
كما كان للعثور على ن�ص �آر�مي في موقع تل �لخزنة 
من جزيرة فيلكا ونق�صين بلغة عربية جنوبية عثر عليهما 
رد�ت )�لك�صر �لفخارية( �لمه�صمة بالمكان ما  بين �ل�صِّ
يعك�ص �أهميته �لتاريخية، و��صتمر�رية �لوجود بالمكان 
�لميالد  قبل  �ل�صاد�ص  �لقرن  من  ��صتمرت  زمنية  لفترة 

�إلى �لقرن �لثالث قبل �لميالد.43

خمينـية النقو�ض الأ  -2
ت�صمن �لنق�ص �لتذكاري من عهد قور�ص �لعظيم 
و�نهيار  بابل  على  �نت�صاره  ق.م(   529  -559(
)�إير�ن  خمينية  �لأ �ل�صيادة  وبدء  �لكلد�نية  �لح�صارة 
مرحلة  في  �لقديم  دنى  �لأ �ل�صرق  على  �لقديمة( 

تالية: 

�أو �لكامل(  �لتام  �لعالم �لمعروف )�أو  ‘كل ملوك 
�لبحر  �إلى  �لمتو�صط(  )�لبحر  �لعلوي  �لبحر  من 
�أولئك �لذين هم  دنى( )�لخليج �لعربي(،  �ل�صفلي )�لأ
جال�صون في �صالت عرو�صهم، �أولئك �لذين يعي�صون 
)في �أنو�ع �أخرى من �لمباني( �إ�صافة �إلى ملوك �أر�ص 
�صر�ئبهم  �أح�صرو�  �لخيام،  في  يقطنون  �لذين  �لعرب 
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في  قدمي  وقبلو�  �لثمينة(  )�أو  �لكبيرة  جزيتهم(  )�أو 
بابل’44

خاتمة البحث

من  مدونة  م�صادر  على  �لعثور  عدم  من  بالرغم 
�أهلها  �لعربي من  �لخليج  �لغربي من  �ل�صاحل  ح�صار�ت 
لتاأثيرها  كان  وما  �لميالد  قبل  �لثالث  �لقرن  نهاية  حتى 
�ل�صلبي ذلك في نق�ص �لم�صدر �لن�صي �لمحلي من تلك 
من  فاإنه  �لمتعددة،  ع�صورها  عبر  �لدلمونية  �لح�صار�ت 
ثري  ف عنه خالل �أعمال �لم�صح �لأ خالل بع�ص ما ُك�صِ
ثارية على �ل�صاحل  �أو �لحفائر �لفعلية في بع�ص �لمو�قع �لآ
في  �لح�صارة  مو�قع  من  �أو  �لعربي  �لخليج  من  �لغربي 
تلك  مالمح  بع�ص  على  �لتعرف  تم  ذ�ته،  �لر�فدين  بالد 
لبع�ص  فهم  من  بذلك  �رتبط  وما  �لدلمونية،  �لح�صارة 
عبره عن  �لمنقولة  �أو  �لمحلية  �لمكان، ومنتجاته  �أ�صماء 
بالمكان  �لمعبودة  لهة  �لآ و�أهم  �أخرى،  ح�صارية  مو�قع 
�أو  فر�د  عالم لأ �أ�صماء �لأ �أ�صهر  �أو �لم�صتقدمة له، وبع�ص 

ل�صلطة حاكمة.
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