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صورة ألختام دلمونیة ُعثر علیھا في جزیرة فیلكا



لقد تطرقنا في لى تاریخ دولة الكویت من خالل المخّلفات العددین السابقین إ
األثریة والبقایا البشریة والمعماریة التي تعكس استیطان اإلنسان في أرض 

الكویت منذ آالف السنین، ولعل معظم تلك المواقع التي تحدثنا عنھا تشیر إلى 
استیطان مؤقت ألرض الكویت في فترة ماقبل العصر البرونزي، ولعل ھذا 

صحیح بسبب قلة األعمال األثریة التيالتفسیر غیر  تركز على فترة ما قبل 
العصر البرونزي لذلك یعصب تفسیر وظیفة الموقع األثري في فترة العصر 

، "ترانزیت"الحجري القدیم على سبیل المثال على أنھا موقع دائم أو محطة 
والعصر ا قبل المیالد والتي فیھ 1000إلى  3000البرونزي ھو الذي یمتد من 
تعرف اإلنسان إلى معدن البرونز واستخدمھ في صناعة أدواتھ كمرحلة متقدمة 
بدال من األدوات الحجریة، وتكمن أھمیة الكویت خالل ھذا العصر في وجود 
العدید من المواقع التي تشیر إلى استیطان اإلنسان في ھذ المنطقة، بل وتؤكد 

الدراسات أن ھذه التجمعات كانت دائمة مستوطنات قامت فیھا وعبارة عن 
حضارات معروفة كالحضارة الدلمونیة التي كان مركزھا البحرین، والتي 

لعبت دورا كبیرا في عملیة التبادل التجاري بین الحضارات الكبرى القائمة 
آنذاك، كالحضارة الھندیة وحضارة بالد الرافدین، ونتیجة للتفاعل الجغرافي

كانت أرض الكویت مشھدا لھذا  والثقافي والتجاري بین تلك الحضارات
التداخل في النشاط اإلنساني، حیث عثر على مستوطنات سكنیة ومعبد ومیناء 

یرجع الى ذلك العصر إلى جانب العدید من األدوات البرونزیة والمخّلفات 
البشریة التي كشفت عنھا البعثة الدنماركیة ، ومن بعدھا باقي  1958في سنة 

ة واألمریكیة والسلوفاكیةالبعثات كالبعثة الفرنسی  .والبریطانیة

العصر البرونزي  (الدلموني)

عثر في الكویت على آثار تنتمي إلى ھذا العصر في جزیرتي فیلكا وأم النمل، 
وتتمثل المكتشفات بمجموعة من الجرار الفخاریة تتمیز باللون األحمر 

وبحواف ناتئة ، وھي مختلفة األحجام متنوعة ھا ما ُیستخدم الوظائف ، فمن
لخزن الحبوب أو لحفض الماء أو لصنع الشراب، وقد ساعد على ھذا التنوع 

التقنیات المتقدمة في صناعة الفخار كالحرق باألفران واستخدام  .الدوالب



ویمكن تقسیم ھذا :العصر بمنطقة الكویت إلى مرحلتین حضاریتین ھما

  م.ق1500-2000)( حضارة دلمون-1

تشمل فیلكا والبحرین وساحل شرقي الجزیرة العربیة، كانت حضارة دلمون
فیلكا إلى وجود مستوطنة تعود حسب أرجح وتشیر نتائج الكشف األثري في

استنادا إلى المكتشفات األثریة التي سنة قبل المیالد، وذلك 2000اآلراء إلى 
الكبیرة، وأواني وأختام الحجر تم العثور علیھا، كجرار الخزین الفخاریة

 .صابوني، ومخّلفات معدن البرونزال

وحسب إشارات وردت في نصوص رافدیة مبكرة كانت دلمون تتمتع بمركز 
ھام ضمن شبكة من النشاطات التجاریة، حیث بلغت ثروة جزیرة فیلكا ذروتھا 
في النصف األول من األلف الثاني قبل المیالد، أي ، وذلك . م.ق 1750حوالي 

منطقة الخلیج العربي بین كل من في فترة النشاط التجاري في دلمون وعمان 
ووادي الرافدین وإیران، ورغم التدھور الذي) ملوخا(ووادي السند ) ماجان(

لحق بتجارة دلمون فقد ظلت حضارتھا سائدة في المنطقة حتى حوالي منتصف 
األلف الثاني  .قبل المیالد

ومن البقایا األثریة فیلكا أواني كاملة  في ھذا العصر التي وجدت في جزیرة
وكسر من الحجر الصابوني، الذي یتكّون من مادة التراب الطبیعي، ویكون 
على ھیئة صخور أو كتل بین طبقات األرض، ویوجد الحجر الصابوني في 
الجزیرة العربیة والیمن وعمان ومناطق أخرى في العالم، تبدأ عملیة صنع 

وتضاف إلیھ شوائب كالتبن األواني بدق الحجر حتى یصبح مسحوقا ثم یعجن 
كي تعطیھ صالبة وتماسكا ألنھ سھل االنتشار، تزداد العجینة صالبة بالحرق، 

ویكون السطح لمـّاعا صابوني الملمس، واللون رمادیا أو أسودا، استخدم 
األقدمون الحجر الصابوني في صنع الخرز والتماثیل والقدور واألختام 

 .وغیرھا



صورة لمجموعة من األدوات البرونزیة التي ُعثر علیھا في فیلكا

أسفرت سلسلة الحفریات م في 1958/ ھـ  1379ذ العام األثریة التي بدأت من
دولة الكویت، وبالذات في جزیرة فیلكا، عن مجموعة كبیرة من األختام عثر 

علیھا خالل أعمال التنقیبات التي أجرتھا البعثات األجنبیة بالمشاركة مع فریق 
من متحف الكویت الوطني، یقارب عدد األختام الستمائة ختم، وجدت في تالل 

، 5، تل ف  3ون على تسمیتھا تل ف أثریة، تعارف المنقب : ف( 6وتل ف 
، ویعود أقدم ھذه األختام المكتشفة إلى فترة األلف الثاني قبل)فیلكا  .المیالد

ُصنعت معظم األختام المكتشفة في جزیرة فیلكا من الحجر الصابوني، 
واتخذت الشكل الدائري الشبیھ بالزر المقبب من الخلف، وھو الشكل الممیز 

أختام الخلیج"م المنطقة التي تعرف بـ ألختا ، "األختام الدلمونیة"أو " العربي
ویوجد ضمن المجموعة عدد قلیل من األختام االسطوانیة التي تتمیز بھا 
حضارة وادي الرافدین، واألختام المربعة التي تمیز حضارة  .وادي السند

لقد استخدمت األختام ف السادس قبل عند الحضارات القدیمة منذ نھایة األل
المیالد، ویدل شیوعھا على التوجھ نحو االھتمام بالملكیة الخاصة حیث 

استخدمت للتعرف على الممتلكات الشخصیة، وختم المقتنیات الثمینة لحفضھا 
من السرقة، وكذلك ختم العقود والبضائع التجاریة، وكان صاحب الختم یحمل 

و متدلیا من حزامھختمھ الخاص في العادة إما معّلقا على صدره أ . 



تنوعت المواضیع الزخرفیة التي حفرت على وجھ األختام ، فتراوحت مابین 
الخطوط واألشكال الھندسیة البسیطة وبین المشاھد الطبیعیة ورسوم األشخاص 

ُصنعت األختام من مواد. والحیوانات وھو األكثر (متنوعة كالحجر الصابوني 
ور الصخري،، والفخار، والزجاج ، والبّل)شیوعا والعقیق وغیرھا من المواد، 

كما تعددت أشكالھا بین الدائري ، واألسطواني ، والمربع ، والستطیل ، 
.والخنفسي الشكل

 (م.ق 1200-1500)الفترة الكاشیة2-

في ھذه المرحلة تغیرت صور الحضارة في جزیرة فیلكا، ونشطت أعمال 
البناء بعد فترة ركود، وشیدت بیوت سكنیة ق البیوت القدیمة وفق طرز فو
معماریة تختلف عن الطرق السابقة، واستبدلت األختام الدلمونیة المستدیرة 

بأختام أسطوانیة ُصنع معضمھا من الفخار البسیط، وقد ترك الكاشیون خلفھم 
 .في جزیرة فیلكا أختاما وأواني فخاریة وغیرھا العدید

عرفت ھذه المرحلة ین، وھم إحدى القبائل التي سكنت بالكاشیة نسبة إلى الكاشی
المنطقة الجبلیة شرقي ، .م.ق 1580بابل، استولى الكاشیون على بابل عام 

وأّسسوا أسرة حاكمة استمرت بضعة قرون، وحكموا جنوب العراق حتى عام 
م.ق 1160 . 

)الدلموني(البرونزي مواقع العصر

:جزیرة فیلكا

:ةالمدینة الدلمونی)3ف  (تل سعد-1

یقع في الجزء الجنوبي الغربي من الجزیرة بالقرب من عبارة عن تل مرتفع
 .ساحل البحر



المنطقة السكنیة التي كشف عنھا في ھذا الموقع معاصرة تشیر التقاریر أن
 .في مملكة البحرینللطبقات السكنیة التي كشف عنھا

 –ـن ھذا الموقـع في الجھة الجنوبیة الغربیة م –األثري كشفـت أعمال التنقیب
 3×3متزاحمة، یبلـغ متوسط مساحة الغرفة عن بقایا بیوت وحجرات كثیرة

بالجص والحجر ومجّصصة من متر مربع تقریبا، وجدران ھذه البیوت مبنیة
بالقار وجدارًا الخارج في بعض أجزاءھا، كما أن ھناك بعض الجدران مطلیة

اخل ألبواب لھا عتبة أوآخر علیھ قلیل من الصبغ األحمر، وكشف عن مد
أكثر، بھا موضع الرتكاز الباب، تؤدي ھذه المداخل إلى حجر متجاورة 

البعض، ویشیر ذلك إلى أن مجموعة من الحجرات ومترابطة مع بعضھا
، ومن المحتمل أن كل )وحدة سكنیة(واحدًا المتصلة باألبواب كانت تؤلف بیتًا

ذلك من األواني واألوعیة حجرة كانت تستخدم لغرض معین، ویستدل على
منضدة التي عثر علیھـا في الحجرات، فقـد عثر في أحد الحجرات على

حجریة مجصصة، علیھا آنیة حجریة وأخرى فخاریة، وھاون من الحجر، كما 
عن حفرة في المنضدة؛ من المحتمل أنھا حوضًا صغیرًا، وكشف تم الكشف

 .مبنیة من الطین والحجرفي الغرف األخرى عن أفران

البیوت التي كشف عنھا على آبار غیر عمیقة كان یؤخذ عثر في خارج أكثر
وفي الجھة الجنوبیة من الموقع كشف عن أربع أفران مبنیة منمنھا الماء،

الحجـر ُتستخدم لحرق األواني الفخاریة، وقد شغرت ھذه األفران الساحة 
جارة المربعة ومادة القار، وكانت توقد البیوت، وبنیت من الحالخارجیة من

 .فتحة مربعة بالجھة الجنوبیة من الفرنفیھا النیران من خالل

 200من األفران كشف عن ساحة كبیرة مكشوفة مساحتھا وفي الجھة الشمالیة
عن ثالثة مذابح، وخمسة أعمدة مكعبة من متر مربع تقریبا، كشف في داخلھا
مثبتة على قواعدھا، –األعمـدة الخمسة -تأصل ستة في وسطھا، حیث وجد

عثر على مذبح أما العمود السادس فلم یعثر إال على القاعدة الخاصة بھ، كما
لضفدع آخر مستدیر الشكل بالقرب من الجدار الغربي للبناء، عثر على تمثال

 .صغیر من البرونز فوق أحد األعمدة، وخرز من العقیق

موقع إلعادة البناء والترمیم في ثالث فترات ھذا اللقد خضعت المباني في
كشف عنھا فإنھا تعود إلى المرحلة الثانیة من تاریخیة مختلفة، أما المذابح التي



المسماریة التي عثر علیھا إلى أن ھذا البناء البناء والترمیم، وتشیر الكتابات
 .آلھة دلمونالمكشوف ھو معبد اآللھة إنزاك؛ كبیر

الدلمونیة المستدیرة المدببة من أھم ما عثر علیھ في ھذا ملقد كانت األختا
، )حجر االستیاتات(مصنوعة من الحجر الصابوني الموقع، إضافة إلى أواني

.التماثیل واألواني الفخاریةوكذلك بعض األدوات البرونزیة، وعدد من

المعروف بمعبد أنزاك 3صورة لموقع ف 

)كمالحاقصر( 6موقع ف -2

المدینة (في الجھة الشمالیة الشرقیة من موقع تل سعید یقع ھذا التل األثري
 .متر تقریبًا 200یبعد عنھ مسافةو) الھلنستیة

في ھذا الموقع أسمى تأثیرات العصر االستكشاف األثريلقد أظھرت أعمال
فیلكا، كما كشفت الحفریات عن مبنى كبیر الحجم البرونزي وبناءه في جزیرة

عدیدة في الجزء الغربي منھ، متر تقریبا، یحتوي على غرف 18×20طولھ 
منھ، كما تم ساحة، وغرف في الجزء الشرقيكما كشف عن أربع أعمدة، و

الكشف عن فرنین مستدیرین مبنیین من جدران حجریة، ربما كانا أحدث عھدًا
من المبنى الكبیر، وفي الجھة الغربیة من المبنى كشف عن أرضیة مجّصصة 

في الجھة الشرقیة منھا، وتشیر الدراسات إلى احتمـال أن تعرضت للتدمیر



الموقع كان مقر الحكم اإلداري للجزیرة خالل عنھ في ھذاالمبنى الذي كشف 
، وكانت "قصر الحاكم"أیضًا اسم تلك الفترة التاریخیة، كما أطلق علیھ

الرئیسي یقع في متر تقریبا، والمدخل 18×25المساحة اإلجمالیة للقصر 
الجھة الجنوبیة، ویؤدي إلى مقدمة القصر التي تشكل نصف المبنى، وتضم

بما استخدمت لالستقبال واإلدارة، ویتوسط الجزء الخلفي للقصر ساحة غرفًا ر
أربعة أعمدة، من المحتمل أنھا دعامات لسقف الرواق المحیط كشف بھا عن

المحیطة بھذه الساحة فقد استخدمت للسكن والتخزین، بالساحة، أما الغرف
جھة مخزن للجرار الفخاریة، وفي الحیث عثر أثناء أعمال التنقیب على

الشكل، وثالثة أحواض الغربیة من القصر كشـف عن وحدات بنائیة مربعة
المحتمل أن دائریة الشكل ُعثر في داخلھا على كمیة من قطع البرونز، ومن

 .ھذا الجزء من الموقع كان ورشة عمل لصناعة األدوات البرونزیة

م الدلمونیة عثر علیھ في ھذا الموقع ھو مجموعة من األختالقد كان من أھم ما
 - المؤرخ بالعصر البرونزي –موقع تل سعد الشبیھة بالتي عثر علیھا في

فخاریة عدیدة أّرخت وكذلك عثر على مخزن لألواني الفخاریة، وجرار
التي عثر بالفترة المتأخرة من العصر البرونزي، وتؤكد األختام األسطوانیة

نت قائمة بین جزیرة فیلكاعلیھا في ھذا الموقع إلى الصالت الحضاریة التي كا
  .وحضارة بالد الرافدین

:البرجيالمعبد) 6ف (موقع  -3

 50ویبعد عنھ مسافة ) قصر الحاكم( 6الشرق من موقع ف یقع ھذا الموقع في
التنقیب األثري عن بناء مربع الشكل تقریبًا، مترًا تقریبًا، وقد كشفت أعمال

الجھة الجنوبیة منھ،  فيیضم في داخل محیطھ حوضین مربعي الشكل
المقابلة لھما، لكن یشتركان بجدار یفصل فیما بینھما، وحوض آخر في الجھة

ھذا الحوض تعرض للتدمیر، ومسحت أرضیات ھذا المبنى بالجص، كما
یوجد للمبنى قناة تصریف تحیط بسوره الخارجي مبنیة من الحجارة جیدة 

للدمار إبان العصر  الدراسات إلى أن المبنى قد تعرضوتشیر. القطع
واستخدمت في بناء القلعة الھلنستیة، لقد الھلنستي، حیث سرقت أغلب الحجارة

 .الحجارة من أماكنھاوضحت آثار المعاول التي استخدمت في اقتالع



عثر علیھ في ھذا الموقع ھو مجموعة من األختام لقد كان من أھم ما\
على شكل أقدام لحیوان، وكذلك  قوائمالدلمونیة، وحامل من البرونز ذو ثالث

إلنسان، وذلك في الطبقة الثانیة عثر على جرة فخاریة في داخلھا ھیكًال عظمیًا
.(قبل المیالد 750)من الموقع، أّرخت ھذه الجّرة بالعصر البابلي الحدیث

موقع الخضر -4

الخضر بالعدید من المصادر والمراجع التاریخیة ال سیما لقد ورد اسم موقع
موقع الخضر بجزیرة فیلكا ارتباطا وثیقا نظرا األثاریة منھا، فقد ارتبط اسم

 .من الناس تضرعا هللا سبحانھ وتعالىالعتباره مزارا أو مرقدا یقصده الكثیر

أن موقع الخضر ُیعّد " تاریخ الكویت"عبدالعزیز الرشید بكتابھ فیذكر المؤرخ
األدعیة وطلب العالج وقضاء فیذبحون لھ ویبتھلون بمزارا یقصده العامة

 .الغائبالحاجات ویستغیثون بھ في رد

جزیرة فیلكا "بأمور جزیرة فیلكا خالد سالم محمد بكتابیھ وقد سّمى الباحث
موقع " الحیاة القدیمة في جزیرة فیلكاصور من"و " صفحات من الماضي

صدھا الناس األماكن التي كان یقالخضر بمقام الخضر، والذي كان ُیعّد من أھم
الكاتب أن المقام تم تشییده وذلك لقضاء نذورھم وطلب الحاجة من اهللا، ویروي

والتي كانت تعد أواخر القرن التاسع عشر من قبل امرأة سعودیة تدعى شاھة
فنارا من األعیان بالجزیرة آنذاك، وكان المقام عبارة عن تل حجري غرضھ

دة، وكان یتكون من دورین وعدة إلرشاد السفن نظرا لوقوعھ قرب میناء سعی
وذلك الستراحة البحارة عند ُرسّوھم بالجزیرة، وفي أوائل القرن غرف

  .أخرى بتحویل ھذا المكانالماضي قامت امرأة

موقع العوازم-5

الشمالي من الجزیرة عند التقائھ مع الساحل الشرقي، ویبعد یقع على الساحل
الموقع عبارة عن تل أثري مرتفع، الساحل، ومترًا عن 70الموقع مسافة 

تقریبا، یبرز على الجزء مترًا 20اتجاھھ من الشرق إلى الغرب، طولھ 
حوضًا الشرقي من الموقع مجموعة من الصخور المبنیة بشكل عمودي تشكل

صخریًا، ویبرز إلى الغرب من ھذا الحوض بعض الظواھر المعماریة، 
التي ترجع إلى العصر البرونزي الموقع الكسر الفخاریة وینتشر على سطح



الفخاریة المنتشرة على سطح موقع الخضر، الوسیط، وھي مشابھة للكسر
المتناثرة والتي من المحتمل یوجد في الجنوب من ھذا الموقع بعض الصخور

المتأخرة، وتشیـر أنھا تمثل وحدات استیطانیة ترجع إلى الفترة اإلسالمیة
ھناك سنة، وربما 5000ع العوازم یرجع إلى المصادر التاریخیة إلى أن موق

  .مدینة أثریة مطمورة تحت الرمال

  

جمیعانموقع بكشة-6

.م.قسنة 2000الكاتب في الموقع الدلموني الذي یعود لـ 

 :جزیرة ام النمــــــل

الفخار یعود إلى العصر البرونزي ومزار یعود إلى عثرعلى فرن كبیر لشوي
 .قبل المیالد 1500العصر الكاشي 

الكویت قد انضمت إلى جانب الحضارات القدیمة في وبذلك تكون أرض
تجاریا كبیرا وتبادال ثقافیا عكستھا من ر البرونزي التي شھدت نشاطاالعص

عنھا البعثات األثریة في جزیرة خالل المخلفات والمواقع األثریة التي كشفت
النشاط في الفترة التالیة فیلكا وكذلك في منطقة الصبیة، وربما یتراجع ھذا



 300(الھیلینستیة ةوھي الفترة المعروفة بالعصر الحدیدي حتى جاءت الفتر
خالل ، والتي لعبت فیھا أرض الكویت نشاطا ملحوظا وذلك من)قبل المیالد

 .العثور على مواقع تعود إلى تلك الفترة والتي سوف نتحدث عنھا فیما بعد

…العصر الھیلینستي والبارثي :یتبع في العدد القادم


