
 1"الوطنیة جذور الھویةجھود التنقیب و"
 

ى كتابات عل تي ال تزال تفرض نفسھاارتبط تاریخ البحرین القدیم بمجموعة من األساطیر ال
ً واالمعاصرة  تجد الكتابة الرومانسیة إذ؛ المؤرخین المحدثین ً في التأریخ للعصوأفقا ر سعا

، "أرض الفردوس" ائد:قصمروراً ب ،"زھرة الخلود" :ین ابتداء من أسطورةالبحرالقدیمة في 
خیة الكتابة التاری، وغیرھا من القصص التي أصبحت جزءاً من "بیر محابروایات: "وانتھاء ب

 المعاصرة. 
 
التذكیر إال أنھ ال بد من ، سرد التاریخيمن ال "األسطورة"إلغاء على الرغم من استحالة و

 ، بدالً من السماحالطبیعي في منظومة القصص الشعبي مكانھااألساطیر ذ بضرورة أن تأخ
  أن تتربع على عرش المصدریة التاریخیة كأساس لكتابة تاریخ البحرین القدیم.ھا ل
 
ى بروز إل لتدوین التاریخيالتھاون في السماح لألسطورة أن تنمو كمصدر لقد أدت إشكالیة ل

االنفصام بین علم اآلثار وعلم ، ومن أبرزھا: ة المحلیةظواھر سلبیة في المدرسة التاریخی
 .تاریخیة المعاصرة من جھود المنقبینقلة استفادة الكتابة الالتاریخ، و

 
ألسطورة بدالً من المساعدة لویج ترالأسھمت في قد جھود التنقیب المبكرة الحقیقة ھي أن و

ن الغربیون فالمنقبو ي البحرین؛نشوء الحضارة وتطورھا فتوفیر الحقائق التاریخیة حول على 
لم لم یكونوا متخصصین في ع )في نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین(األوائل 
 إما ھواة أو عسكریین ومنھم على سبیل المثال ال الحصر: بل كانوا اآلثار، 

الذي قام  )،العربي (المساعد األول للمقیم السیاسي في الخلیج ندادیورالضابط البریطاني  -
ن في فتح تلین كبیریلدیھ أعمال التنقیب انحصرت و، 1879ثار البحرین عام متعجلة آلبدارسة 

 دثھ انفجار الدینامیت من دماردون االلتفات إلى ما یمكن أن یح( بعالي باستخدام الدینامیت!
لجمعیة ا في التقریر الذي قدمھ إلى واسع في محتویات تلك المقابر)، لیخرج دیوراند بعد ذلك

 ، بأسطورة نسبة آثار البحرین القدیمة إلى الفینیقیین!1880لندن عام في الملكیة اآلسیویة 
، ارندأكثر تخصصاً من سابقھ العسكري دیوالذي لم یكن ثیودور بینیت أما المنقب الثاني فھو:  -

ً كاتبفقد كان بینیت  ً صحفی ا ً أمریكی ا البحرین  لىقدم إوحضارات الشرق، في البحث من ھواة  ا
أكد على ومن التالل الكبیرة بمنطقة عالي، تلة جنائزیة قام بالتنقیب في حیث ، 1889عام 

 األصل الفینیقي لبناة ھذه القبور!
 
بزیارة للبحرین، وبعد دراسة المنقب الفرنسي جاك دي مورجان قام  1903وفي سنة  -

ن بأنھ: "ال تضیف المداف ادعىمستفیضة لبعض آثارھا، خرج بنتائج أغرب من سابقیھ، إذ 
 القدیمة التي ھي محور اھتمامنا"! القدیمة في البحرین إلى معلوماتنا أي شيء حول العصور

یم (المق بریدوإف بي نیت ومورجان سار الضابط البریطاني الكولونیل یوعلى خطى ب -
-1905 ي:، في التنقیب على قبور عالي عام)1906السیاسي البریطاني في بوشھر عام 

                                                
 .16، البحرین. ص. 2009مارس  16، 1192، العدد 4، السنة صحیفة الوطن ذا المقال في:نشر ھ 1

 



وفي لحظة  إلى الفینقیین، رضیة نسبة القبور التلیةفالمضنیة بتأكید  هإذ انتھت جھود، 1906
 البحرین تغطي بقایا آثار احتمال أن تكون أطالل موقع قلعةأضاف بریدو عجیبة من التأمل 

 بابلیة!
 
الذي قام بالمزید من أعمال ابتعثت السلطات البریطانیة إرنست مكاي  1925وفي عام  -
تنقیب في قبور عالي، وشرع بعد ذلك في الترویج لفرضیة أن بناة القبور التلیة أتوا من ال

صبحت أناء على ما نشره مكاي الجزیرة العربیة واستخدموا جزیرة البحرین كمدفن مقدس! وب
أن البحرین كانت محجورة على موتى الحضارات المجاورة شدیدة التي تنص على فرضیة ال

 الرسوخ.
 

جملة من لى ذیوع إبھا مجموعة من ھواة الغربیین  تعمال التنقیب التي قاملقد أدت أ
آثار الحضارة بالبحرین إلى البابلیین والفینیقین، مستبعدین وجود أي حضارة كنسبة ، یرطااألس

 محلیة على اإلطالق، لتتحول بذلك "أرض الخلود" إلى "مقبرة للموتى"!
 

مكننا یلما تحدثنا عن الظواھر السلبیة في مجتمعاتنا، وكالغرب یحلو لنا أن نرمي بالالئمة على 
ھا، التي خرجوا بالخاطئة النتائج عن الحدیث عن أخطاء المنقبین الغربیین و أن نسھب في

یقة ، ولكن ال بد من تقریر حقتقدیم الحقائق التاریخیةودروھم في ترسیخ األساطیر بدالً من 
 نتائج مھمة عبر أكثر من قرن ار البحرین قد آتتھامة وھي أن أعمال البحث والتنقیب في آث

) في تحدید موقع دلمون، 1983-1953فالمنقبون الغربیون قد نجحوا (إبان الفترة:  ؛من الزمان
ثة نتائجھا على األخرى حتى ثم تمكنوا من كشف أسرارھا بتدرج وخطى وئیدة، وبنت كل بع

ب، ن اآلثار واللقى، لیس في المدافن فحسلدینا في مطلع األلفیة الثالثة كمیة كبیرة م أصبح
وإنما في المعابد والقالع، وفي األختام التي نقلت لنا صورة حیة عن المجتمع الدلموني، وأثبتت 

فاعتمدت على  ؛ھذه األعمال وجود حضارة مزدھرة تمیزت بتعدد وسائل اإلنتاج االقتصادي
والتسامح بحیث أصبحت ملتقى  وتمیزت بالتعددیة ،الزراعة والصناعة والغوص والتجارة

للحضارات، وأثبتت البحوث بأن المقبرة التاریخیة الضخمة في البحرین ھي مقبرة لشعب 
 عاش وتناسل وتطور فیھا.محلي 

 
ي: عدم ظھور مدرسة تاریخیة محلیة تتمثل فأخطاء المنقبین األوائل اإلشكالیة األكبر من إن 

ھم الستفادة منھا في فبھدف ا دلمونعالم حضارة تسعى إلى تقصي ممرادفة لجھود المنقبین، 
 واستشراف المستقبل.الواقع 

 
البناء  سھویة التاریخیة وأسوالخلوص إلى نتائج حول المن آثار البحرین فتحقیق الفائدة الحقة 

شاعر میجب أن تنبع من المحلیة ، لیست من وظائف المنقبین الغربیین، بل ھي مھمة الحضاري
 وأصول االنتماء. تھدف إلى البحث عن جذور الھویة الوطنیةالتي المخلصة وطنیة ال

إن ظھور الحضارة البشریة في البحرین منذ أقدم العصور، وتوفر عناصر التجانس البشري 
فیھا، باإلضافة إلى ازدھار الحیاة االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة؛ لھي حقائق جلیة 

تالي لیست أساطیر یتم تداولھا في تراث إنكي وجلجامش. وال تدعمھا اآلثار واللقى، وھي بال



لنشر دراسات علمیة جادة حول ھذه العناصر التاریخیة من مصادرھا أكبر بد من بذل جھود 
ا وتحدد األسس التي قامت علیھ ،األصیلة باعتبارھا تمثل جذور الھویة البحرینیة المعاصرة

  .تلك الحضارة المزدھرة
 

 معتمدة ا ما دامتتطویر نفسھعاجزة عن المحلیة عالة على العنصر الخارجي، وستبقى الثقافة 
على جھود الغربیین، وغیر قادرة على تأسیس مدرسة تأریخیة ردیفة تسعى إلى تقصي سبل 

 الرقي وعناصر التحضر التي صنعت حضارة واسعة قبل ما یربو على خمسة آالف عام.
ھود التقلیل من جیجب أن ال یؤدي بنا إلى السابقة  ئقالحقاوال بد من التنبیھ إلى أن إیراد 

الجمعیات التاریخیة والمؤسسات الرسمیة وكتابات المؤرخین المحلیین الذین ظھرت لھم 
بل الھدف مما سبق ذكره ھو الحث على ضرورة عشرات المصنفات في تاریخ البحرین القدیم، 

لى أفق إعمال النظریات التاریخیة، الخروج من بوتقة النمط الوصفي واألعمال المترجمة إ
 وتوفیر المادة التحلیلیة التي یمكن االستفادة منھا في الواقع العملي.

 
وم ن لحضارة دلمون الیی"ما ینقص الدارس:بقولھ من مسامححوقد أكد على ھذه الحقیقة عبد الر

ھو وجود الكتابات التي أظھرت جوانب كثیرة من الحضارات األخرى كحضارة مصر 
قدیمة، وحضارة وادي الرافدین على سبیل المثال، فحجم الكتابات التي اكتشفت في البحرین ال

حتى اآلن ما یزال ضئیالً جداً إذا ما قیس بذلك الحجم الھائل من الكتابات في كلتا 
  2الحضارتین".
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