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 ٤٦٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

  

  سليمان سعدون البدر  ثـــــاسم الباح
  والحضارات العربيدراسة تاريخية لمنطقة الخليج       ثــــعنوان البح

  م.نمت على شواطئه أثناء األلف الرابع قالتي 
  اإلسكندرية  ةـــــــجامع

  كلية اآلداب  ةــــــــكلي
  التاريخ  مــــــــقس

  )م١٩٧٢(ماجستير   ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث

  هدف الدراسة 
 منطقة الخليج هي العربيوطننا  في  تخص هذه الدراسة منطقة هامة

تعتبر من أهم  التي تمثل جزءاً من منطقة الشرق األدنى القديم التي العربي
لورت التعاليم العالم ففيها نشأت الحضارات األولى وتب في المناطق الحضارية

المثلى فأصبح الشرق منبعاً للحضارة المادية والقيم الفكرية والروحية 
إلى اختيار موضوع الباحث  وقد اتجه .والنظريات العلمية والمظاهر الفنية

 الدكتور رشيد هأستاذ عن منطقة الخليج بعد التشاور وتبادل اآلراء مع هبحث
 على اختيار هذا هشجع ولقد .الناضورى المشرف على هذه الرسالة

 الرأي ولهذا استقر .الموضوع كونها منطقة بكر لم يطرقها أحد من أبنائها
يث تناولت بحث الباحث ح ةلدراس ميداناً العربيعلى أن تكون منطقة الخليج 
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منطقة الشرق  في حضارة المنطقة منذ أقدم عصورها ومكانتها التاريخية
  .األدنى القديم

  منهج الدراسة 
 منهج البحث إتباع إلىختيار موضوع البحث لباحث في ااتجه ا

جمع المادة الخاصة به وذلك باالطالع على ما كتب حول ب فبدأ التاريخي
 الخاصة بالتقارير والكت في منطقة الخليج مباشرة وتتوفر هذه الكتابات

أشارت ضمنا  التي المصادر والمراجع في  كذلك اتجه إلى البحث،والعامة
م باستخالص ا وبعد أن تمكن من جمع المادة العلمية الخاصة ق.إلى المنطقة

 .الحقائق التاريخية وتدوين النتائج ثم تقسيمها ومقارنتها مع بعضها البعض
 بدراسة عملية حيث أتيحت امواستكماال لهذه الدراسة النظرية للبحث ق

 أوال  بدأ.شملها البحث التي معظم البلدان في الفرصة لدراسة اآلثارللباحث 
م بالتعرف على بعض المواقع األثرية ودرس ابزيارة دولة الكويت حيث ق

األختام والمنازل في الحجرية وو الفخارية األواني في المادة األثرية المتمثلة
كما تدارس مع بعض المسئولين هناك المادة العلمية الخاصة بموضوع 

 باالطالع على دولة الكويت في وقد اتبعت هذه الدراسة العملية ،البحث
قدمه األستاذ الدكتور رشيد الناضورى إلدارة اآلثار الذي  العلميالتقرير 

 هناك  خالل األثريوالمتاحف بوزارة األعالم بعد قيامه بمهمة االستطالع 
م ابزيارة إلى بغداد حيث قالباحث م ا وكذلك ق.١٩٧٢شهر فبراير عام 

م بمراجعة بعض ا وقراقيالعالمتحف  في بفحص المادة األثرية المعروضة
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ر المتاحف ا بعد ذلك اتجه إلى طهران وشيراز فز.مكتبة المتحف في التقارير
درس بعض ولبحرين زار ا ثم .ودرس اآلثار المتعلقة بموضوع البحث

متحف  في  على المخلفات األثريةطلعاالمواقع األثرية على الطبيعة كما 
 للمملكة العربية السعودية حيث الشرقيالساحل زار الباحث  وأخيرا ،البحرين

  .درس بعض المواقع األثرية هناك ومنها إلى دولة قطر

  ستنتاجات اال
 في  لعبت دوراً هاماًالعربييتبين من الدراسة المقدمة أن منطقة الخليج 

حضارة وتاريخ منطقة الشرق األدنى القديم خالل عصور ما قبل التاريخ، 
أقسام منطقة الخليج تؤدى دورها جميع  في وكانت المراكز الحضارية

نفس  في اتصالها مع المراكز الحضارية األخرى في  سواءالحضاري
ويرى الدارس أن . الذاتيكيانها  في المناطق األخرى أوفي المنطقة و

جميع أقسام منطقة الخليج ويبدأ بمنطقة رأس  في اإلنسانييستعرض النشاط 
  .ثل منطقة جنوب بالد الرافدينسبق وأن بين الباحث أنها تم التي الخليج

 التي وقبل نهاية هذا البحث يرى الدارس أن يشير إلى الدراسة الميدانية
قام بها استكماالً للدراسة النظرية المتعلقة بجمع المادة الخاصة بموضوع 

 إرشادات وقد بدأ الباحث القيام بهذه المهمة العلمية بناء على .البحث
، وعرض الباحث استنتاجاته في رشيد الناضورى الدكتور األستاذوتوجيهات 

  :اآلتي
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 في بدأت أوالً بزيارة دولة الكويت حيث قمت بفحص المادة األثرية
 في  وقد اطلعت.متحف الكويت وتدارست مواضيعها مع المسئولين هناك

نشرتها البعثة الدنمركية والخاصة بمنطقة  التي مكتبة المتحف على التقارير
قمت بزيارة إلى جزيرة فيلكا حيث اطلعت على المخلفات  و.العربيالخليج 
 كما قمت بزيارة المواقع ،المخازنفي المتحف الخاص بالجزيرة و في األثرية
تقوم به الذي  العلميمعرفة النشاط  في  وقد استفدت من زيارتى هذه.األثرية
 للمنطقة كما استفدت من دراسة الحضاريمجال التاريخ  في اإلعالموزارة 

  .قاعة األختام في عض األختام المعروضةب
تمثلها انطباعات أختام فيلكا أنها تحمل طابعاً  التي ويتضح من األشكال
التعبير عن معتقداته المتعلقة  في محاولة اإلنسان في دينياً وفكراً إنسانياً يتمثل

العديد من االنطباعات وهذا  في بقوى الخير وقوى الشر ويالحظ تكرار رمز
  .تحمله قاعدة مربعة تحمل خطوطاً مستقيمة ومتقاطعةالذي هو اإلطار الرمز 

 اآلثار ةرييبعد ذلك قمت بزيارة إلى بغداد حيث تم االتصال مع مد
العامة كما تم االتفاق على زيارة بعض المواقع األثرية وزيارة المتحف 

المكتبة اطلعت على بعض التقارير الهامة والمنشورات في و. والمكتبة
 العراقي فالمتح في ورية كما اطلعت على المادة األثرية المعروضةالد

   . الفخارية المنتمية إلى مختلف العصور الحضاريةوانياألفاطلعت مثال على 
وبعد ستة أيام غادرت بغداد إلى طهران وهناك حصلت على بعض 
التقارير والكتب الهامة والمتعلقة بحضارة وتاريخ إيران وبالذات ما كان 

 وقمت أيضاً بزيارات متكررة إلى . فارس وحضارة باكونبإقليمعلق يت



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٤٦٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

 ثم .متحف طهران حيث شاهدت بعض المخلفات األثرية وقمت بتصويرها
ذلك الوقت تمر  في بعد ذلك غادرت طهران إلى شيراز وكانت البالد

 سنة على ٢٥٠٠ بمناسبة مرور اإلمبراطوريةبظروف خاصة باحتفاالت 
  . إلى المواقع الحضارية القريبةزيارتيدون إنشائها مما حال 

وزارة  في ثم اتجهت بعد ذلك إلى البحرين حيث قابلت المسئولين
 فزرت المتحف عدة مرات ،أعدت مشكورة برنامجاً خاصاً التي التربية

 القديم الحجريوشاهدت اآلثار الخاصة بحضارة باربار وحضارات العصر 
 قمت بزيارة للمواقع األثرية حيث  هذه اآلثار ثمضبتصوير بعكما قمت 

 فمتح في التجوال والدراسة مع أحد المسئولين في أمضيت يوماً كامالً
 للبحرين حيث جمعت مادة تاريخية زيارتي وقد استفدت كثيراً من ،البحرين

  .هامة كما حصلت على تقارير أولية ألبحاث متحف البحرين
رة العربية فبدأت بعد ذلك غادرت البحرين إلى منطقة شرق الجزي

بزيارة الظهران وشاهدت التالل األثرية كما قمت بزيارة بعض الموقع 
 ثم سلكت  طريق البر من الظهران إلى .كتاروت ودارين وجبيل والمقير

يبلغ نحو الذي قطر حيث شاهدت التالل األثرية المنتشرة على طول الطريق 
ى بعض التقارير وحصلت علالمتحف قطر زرت في  و.أربعمائة كيلومترا

  .األصلية الخاصة بقطر
استغرقت قرابة الشهر فعدت ثانية  التي وهكذا تمت هذه الرحلة العلمية

 حصيلة ال بأس بها من المعلومات الخاصة معيإلى الكويت وقد حملت 
  .بالمنطقة وكذلك جمعت عدة مصادر أساسية وكتب عامة


