
 1"ثقافة التدوین التاریخي في البحرین خالل الربع األول من القرن العشرین"
 

سعاً، انعكس بصورة واضحة على  شھدت البحرین في مطلع القرن العشرین حراكاً ثقافیاً وا
اإلنتاج الفكري والفني واألدبي، حیث ظھرت األسماء الكبیرة في مجال الشعر واألدب وعلى 
سم الشاعر الشیخ محمد بن عیسى آل خلیفة والشیخ إبراھیم بن محمد آل خلیفة، كما  سھا ا رأ

، وتأسdddddیس النادي األدبي 1913ترة تأسdddddیس نادي إقبال أوال بالمنامة سdddddنة شdddddھدت تلك الف
. وتزامن التطور األدبي مع نھضdddة تعلیمیة تمثلت في ظھور المدارس 1920بالمحرق سdddنة 

، ثم 1919الحدیثة بدیالً عن الكتاتیب؛ حیث تأسddسddت مدرسddة الھدایة الخلیفیة بالمحرق سddنة 
نامة برعایة اللجنة األھلیة المشdddddddرفة على التعلیم. وقد افتتحت مدرسdddddddة ثانویة أخرى في الم

نة  dddddddیة س یة الكبرى بظھور بواكیر الحركة الوطن قاف ھذه التطورات الث ، والتي 1919أذنت 
تأسddddddت بجھود الشddddddیخ عیسddddddى بن علي في مواجھة األطماع البریطانیة التي حاولت إحكام 

قانون المسdddddddت ھذه السdddddddیطرة على إیرادات الجمارك ومحاولة فرض  عمرات، حیث دفعت 
سیة  سیا شعور في األوساط ال التحدیات بالمثقفین للعمل على ترسیخ ھویتھم الوطنیة، وساد ال
والثقافیة بأن حركة التحدیث ھذه یجب أن تتزامن مع حركة موازیة تھدف إلى ترسdddیخ تراث 

ي تاریخ ة فالبحرین وتحدید معالم ھویتھا الثقافیة والتاریخیة، فظھرت مجموعة مؤلفات رائد
 البحرین، أھمھا: 

تناول ، الذي یالتحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیةمحمد بن خلیفة النبھاني؛  -
  1922.2تاریخ البحرین حتى عام 

قف ، الذي یتوقالئد النحرین في تاریخ البحرینناصdddر بن جوھر بن مبارك الخیري؛  -
  1923.3عند أحداث سنة 

 1923، الذي یتوقف عند أحداث سdddddddنة ل في تاریخ أوالعقد الآلمحمد علي التاجر؛  -
  1932.4مع بعض التعلیقات على أحداث تصل إلى عام 

ویحاول ھذا البحث إلقاء الضddddddوء على ھذه المصddddddنفات التاریخیة الثالثة باعتبارھا تمثل 
جزءاً ال یتجزأ من الحراك الثقddافي الddذي شdddddddھddدتddھ البحرین خالل الربع األول من القرن 
العشdddddddرین، وذلك من خالل تتبع الظروف التي ظھرت فیھا ھذه المؤلفات، والمقارنة بینھا 

 لتحدید معالم تطور التدوین التاریخي بالبحرین، ومن ثم تناولھا بالبحث والمقارنة.
 

                                                
 ، جامعة البحرین.2008، ینایر 21العدد مجلة ثقافات،  في: نشر ھذا البحث1 
ھاني (  2 فة النب یة) 1932محمد بن خلی تاریخ الجزیرة العرب یة في  ھان یة، التحفة النب عة المحمود ، المطب

صدر لدار إحیاء العلوم ببیروت باالشتراك مع المكتبة الوطنیة بالبحرین طبعتان من الكتاب:  القاھرة. وقد 
للمؤسسة  2004. وصدرت طبعة رابعة للكتاب عام 1999، والطبعة الثانیة عام 1986ولى عام الطبعة األ

 العربیة للدراسات والنشر باالشتراك مع المكتبة الوطنیة بالبحرین. 
، تقدیم ودراسdddddddة عبد قالئد النحرین في تاریخ البحرین) 2003ناصdddddddر بن جوھر بن مبارك الخیري (  3

 یر، مؤسسة األیام للنشر، البحرین.الرحمن بن عبد هللا الشق
، إعداد وتقدیم إبراھیم بشddddddمي، مؤسddddddسddddddة األیام عقد الآلل في تاریخ أوال) 1994محمد علي التاجر ( 4

 للنشر، البحرین.



 :التحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة 5= محمد بن خلیفة النبھاني؛
، لم یكن من أھddل البحرین إال أن مddادتddھ النبھOOانیOOةالتحفOOة على الرغم من أن مؤلف 

التاریخیة قد اعتمدت بصddورة أسddاسddیة على الروایات الشddفھیة التي حصddل علیھا من السddكان 
م، ومكث فیھا لمدة 1914ھـdddddddddddd/1332المحلیین، حیث قدم للمرة األولى إلى البحرین سddddddنة 

اریخ أن یدون تشddھرین وبضddعة أیام في ضddیافة الحاكم الشddیخ عیسddى بن علي الذي طلب منھ 
البحرین مع التركیز على فترة حكم آل خلیفة، وقد لبى المؤلف ھذا الطلب فاتصdddddddل بأعیان 
البحرین، ودون الكثیر من المعلومات التاریخیة التي أملیت علیھ من قبل علماءھا، كما أشdddار 

وغالب الظن أن  6.مجموع الفضOOOOائلإلى ذلك معاصddddره راشddddد بن فاضddddل البنعلي في كتابھ: 
لنبھاني كان قد أعد مسdddddودة قبل قدومھ عن جغرافیة البحرین وتاریخھا اإلسdddddالمي، ومن ثم ا

 12أضdddddاف إلیھا ما أملي علیھ في تاریخ البحرین الحدیث، وانتھى من تصdddddنیف الكتاب في 
، النبذة اللطیفة في الحكام من آل خلیفةم، وأسdddماه: 1914فبرایر  9ھـddddddddd/1332ربیع األول 

ى العراق لطباعتھ أشddddddار علیھ صddddddدیقھ أحمد جودت (صddddddاحب جریدة ولكنھ عندما رحل إل
المنیر البصریة) أن یتوسع في كتابھ ویجعلھ تاریخاً عاماً لجزیرة العرب، فاستحسن النبھاني 

التحفة ھذا الرأي، وأضdddddddاف إلى كتابھ مادة أخرى حول تاریخ الجزیرة العربیة وسdddddddماه: 
یة تاریخ الجزیرة العرب یة في  ھان نھ ، ومالنب بالبحرین بعنوا قد طبع الجزء الخاص  ع ذلك ف

، بعد أن أعاد تنسdddddddیقھ وتطویره التحفة النبھانیةالقدیم، ثم أعاد طباعتھ مرة أخرى ضdddddddمن 
زار المصdddddddنف البحرین خمس مرات خالل الفترة وتصdddddddحیح أخطاء الطبعة األولى، حیث 

عامي  ما بین  تدة  بھ بعض اإلشddddddddارات 1921و 1914المم تا ما وقع من ، وأورد في ك إلى 
أحداث سیاسیة خالل الفترة الممتدة ما بین إعداد المسودة األولى من الكتاب والنسخة المعدلة 

 1921.7التي أنجزھا سنة 
صdddddddفحة، یمكن  140في حوالي  التحفة النبھانیةیقع القسdddddddم الخاص بالبحرین في و

   8تقسیمھا على النحو التالي:
 فحة. ص 40وصف جغرافي شامل للجزر، في  -أ
 صفحة.  27تاریخ البحرین منذ دخولھا في اإلسالم، في  -ب
 73، في 1922حتى عddام  1783تddاریخ البحرین منddذ تولي آل خلیفddة الحكم فیھddا عddام  -ج

 صفحة. 
تاریخ البحرین في القرن  تدوین  نھ یعتبر أول جھد ل یة الكتاب من حیث أ تأتي أھم و

أكثر من شddddھرین وبضddddعة أیام خالل إعداد  العشddddرین. وحیث أن كاتبھ لم یمكث في البحرین
                                                

محمد بن خلیفة بن حمد بن موسddddى النبھاني، من طيء، مالكي المذھب، ولد ونشddddأ في مكة المكرمة، لھ  5
مؤنس العزب، تذییل سOOOOOOبائك الذھب في أنسOOOOOOاب ي غیره من العلوم، منھا: عدد من الكتب في التاریخ وف

. انظر: خیر 1950. توفي سddddddنة التذكرة النبھانیة، وقطف األزھار في معرفة المعادن واألحجار، والعرب
 .116، دار العلم للمالیین، بیروت، ص 6، ج7، طاألعالم) 1986الدین الزركلي (

، تحقیق حسن بن محمد مجموع الفضائل في فن النسب وتاریخ القبائل )2001راشد بن فاضل البنعلي ( 6
 .77، 68، 57بن علي آل ثاني، بدر للنشر، بیروت، ص. ص 

، ، مصدر سابقالتحفة النبھانیةانظر على سبیل المثال ما أورده المصنف تحت عنوان "شذرات"، من  7 
 .153-152ص.ص 

تم الرجوع في ھذه الدراسddddة إلى طبعة المؤسddddسddddة العربیة للدراسddddات والنشddddر باالشddddتراك مع المكتبة  8 
 .2004الوطنیة بالبحرین سنة 



المسودة األولى للكتاب، فإن مادة الكتاب تعتمد بصورة رئیسة على شھادات المعاصرین من 
أھل البحرین الذین أملوا علیھ المادة الخاصdddddddة بالفترة الحدیثة والمعاصdddddddرة، بحیث یمكن 

دمة د اعتمد النبھاني في المقاعتباره ممثالً للروایة الرسdddddddمیة في تاریخ البحرین الحدیث. وق
الجغرافیة للبحرین والتاریخ اإلسdddddddالمي لھا على مجموعة من المعاجم اللغویة مثل القاموس 
المحیط وتاج العروس، وعلى بعض المصdddddنفات الجغرافیة كمعجم البلدان لیاقوت، كما رجع 

ما سdddقالني، أفي قسdddم التاریخ اإلسdddالمي إلى أمھات كتب التراث؛ حیث نقل عن ابن حجر الع
بائك سOOفي التاریخ الحدیث فقد نقل عن بعض مصddنفات القرن التاسddع عشddر، حیث أشddار إلى 

 وإلى كتاب التحفة الحلیمیة لعبد الحلیم الفارسي.  9لعثمان بن سند البصري، العسجد
ولم یقتصر النبھاني فیما دونھ على ھذه المصنفات، بل اعتمد على المشاھدة والمعاینة 

عن المواضddع الجغرافیة والمواقع األثریة وفي وصddفھ لمھنة الغوص، حیث یكرر  في ما نقلھ
 من ذكر عبارة:

  10"وقد رأیت ما ذكرتھ بعیني".
 وعندما یتحدث عن مسجد الخمیس یقول: 

"فوصdddddلتھ وصdddddعدت المنارة الغربیة وكتبت اسdddddمي نحتاً في أعلى 
حجر في داخلھdddا، ووجdddدت عdddد درجھdddا إلى الdddدائر الثdddاني مdddائdddة 

  11درجة."
وكddذلddك لddدى حddدیثddھ عن تddاریخ ترمیم قلعddة البحرین المنحوت على أسdddddddوار القلعddة سdddddddنddة 

 م، یقول: 1586ھـ/994
 12"ورأیت ھذا التاریخ بعینّي مكتوباً في أربعة مواضع من القلعة."

وعلى الرغم من إشdddارة المصdddنف إلى رجوعھ إلى بعض المادة الوثائقیة التي أتیحت لھ من: 
اإلمارة المخزونة في دار األسdddفار"، إال أنھ ال یورد الكثیر من المادة الوثائقیة "سdddجالت دار 

أما في سddddرده لتاریخ  13أو یحیل بعض األرقام التي ذكرھا في ثنایا كتابھ إلى مصddddدر محدد.
البحرین تحت حكم آل خلیفة فإن المصddنف یعتمد التاریخ الشddفھي حیث أشddار في مقدمة كتابھ 

 روایات:  إلى أنھ استفاد من
"سمو العالمة الشیخ إبراھیم بن محمد آل خلیفة، وحضرة بدر العلماء وفخر 

  14التجار فضیلة الشیخ عبد هللا بن سعد بن شمالن."
كما تعرض في كتابھ للعدید من الروایات التي نقلھا عن شddیوخ آل خلیفة أثناء اسddتضddافتھم لھ 

سرده للمعارك التي خالل زیاراتھ للبحرین، ویظھر أثر ھذه الروایات ب صورة واضحة على 
 وقعت خالل فترة حكم آل خلیفة للبحرین.

كأحد مصdddddادر تاریخ البحرین الحدیث إال أن  التحفة النبھانیةوعلى الرغم من أھمیة 
مصddنفھ قد تعرض لالنتقاد بسddبب إعراضddھ عن ذكر تاریخ البحرین القدیم، حیث إنھ لم یلتزم 
                                                

 ، بومبي.سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق األسعد) 1897عثمان بن سند البصري ( 9
 .21) مصدر سابق، ص. 2004محمد بن خلیفة النبھاني ( 10
 .33ابق، ص المصدر الس 11
 .33المصدر نفسھ، ص  12
یورد المصdddddddنف جملة أرقام حول إیرادات البحرین من اللؤلؤ بالمقارنة مع األقالیم المجاورة من خالل   13

 .14-13الرجوع إلى مادة وثائقیة ولكنھ ال یذكر مصدرھا، انظر المصدر السابق، ص.ص 
 .11المصدر السابق، ص  14



بما أورده في مقدمة كتابھ التي ذكر فیھا بأنھ صمم على: "نشر مجمل تاریخھا القدیم ومفصل 
حلة اإلسdddddddالمیة والحدیثة؛ حیث یبدأ ولكنھ في الحقیقة لم یؤرخ إال للمر  15تاریخھا الحدیث"،

القسddم التاریخي من كتابھ في السddنة الثامنة للھجرة، وال یعرض للحدیث عن التاریخ القدیم إال 
تاریخي ألحداث الفترة اإلسdddddddالمیة  بل إن سdddddddرده ال قدیمة،  مدافن ال ثھ عن ال حدی من خالل 

ك العباسddddي للبحرین وتملوالتاریخ الحدیث قد جاء مختصddddراً بصddddورة مخلة؛ فلم یذكر الحكم 
القرامطة فیھا إال من خالل فقرات مقتضبة تنقصھا الدقة، وتتطلب المزید من التفصیل. ونتج 
عن ھذا اإلیجاز المخل وقوع المصdddddddنف في جملة من األخطاء العلمیة؛ فعندما یتحدث عن 

داد علماً بأن أول تع 16ألف نسdddddمة، 300یقدر تعدداھم بحوالي  1921سdddddكان البحرین سdddddنة 
نسddمة، وال شddك بأن مجموع  89970أثبت بأن عددھم یبلغ  1941سddكاني في البحرین سddنة 

 السكان قبل عقدین من ذلك سیكون أقل بكثیر مما أورده النبھاني.
لتغلیب  نیةالتحفة النبھاأما في القسdddم المتعلق بحكم آل خلیفة في البحرین، فقد انتُقدت 

ل الظروف السdddیاسdddیة واالقتصdddادیة واالجتماعیة خالل المادة المتعلقة بالمعارك، دون تفصdddی
تلك الفترة، مع أن الكثیر من المادة كانت متاحة للمصdddddddنف آنذاك من خالل روایات بعض 
معاصdddري أحداث القرن التاسdddع عشdddر، ولكنھ اختار سdddرد تاریخ البحرین الحدیث من خالل 

انطباع سdddddلبي حول أحداث  جملة المعارك التي وقعت في تلك الفترة مما سdddddاعد على إعطاء
 القرن التاسع عشر.

ویبدو أن منھج الكاتب في تغلیب االختصdddddddار على التفصdddddddیل قد أثر على مادة كتابھ حول 
أحداث القرن العشdddddddرین، فعندما یعرض المصdddddddنف للحدیث عن تطور الحركة الوطنیة في 

 تزل النبھانيالبحرین، وجھود الشdddddddیخ عیسdddddddى بن علي في مقاومة األطماع البریطانیة، یخ
 بقولھ:  1911أسباب التحرك الشعبي ضد بریطانیا سنة 

أمر معتمد بریطانیا بمنع بیع السالح والرقیق في البحرین  1329"وفي سنة 
  17فھاجت األھالي وماجت."

ولعلھ من غیر اإلنصdddاف اختزال دوافع تحرك رموز التیار الوطني بقیادة الشdddیخ عیسdddى بن 
یطانیا منع تجارة السالح والرقیق، فقد صدر ھذا المنع في القرن علي في معارضتھم قرار بر

التاسddع عشddر، وكانت الحركة الوطنیة تدافع عن ھویة البحرین وسddیادتھا واسddتقاللھا في وجھ 
 العدید من اإلجراءات االستعماریة التي حاولت بریطانیا فرضھا على أھل البحرین. 

إلى أن نبخس النبھاني حقھ، فقد كان جھده على أن ھذه المالحظات یجب أن ال تدفعنا 
رائddداً في مجddال التddدوین التddاریخي في البحرین إبddان مطلع القرن العشdddddddرین، وقddد نجح في 
اسddتنھاض ھمم المؤرخین المحلیین للقیام بجھود مماثلة تھدف إلى اسddتدراك ما أغفلھ النبھاني 

ر تاریخ البحرین الحدیث حتى تعد ضddddمن أھم مصddddاد التحفة النبھانیةفي تاریخھ، وال تزال 
 یومنا ھذا.

 

                                                
 .10المصدر السابق، ص  15
 .40در السابق، ص المص 16 
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 :قالئد النحرین في تاریخ البحرین 18= ناصر بن جوھر بن مبارك الخیري؛
الحظ ناصdddddddر بن جوھر بن مبارك الخیري، انعكاسdddddddات اإلیجاز المخل على مادة 

بھدف تفصیل  ،قالئد النحرین في تاریخ البحرین، فعكف على تصنیف كتابھ التحفة النبھانیة
أوجزه النبھاني ولتقدیم وجھة نظر أكثر محلیة حول تاریخ البحرین، حیث اسddتھل الخیري ما 

 ، قائالً: التحفة النبھانیةكتابھ بالتعلیق على 
"فلما تصdddddddفحتھ بعد طبعھ في بغداد ألفیتھ غیر واف بالمراد وغیر خال من 
 یخأغالط أدت إلیھا العجلة التي قیل ھي من الشddddddیطان، وطالما كانت التوار

  19مزلة األقالم ومزلقة األقدام، ومطلق الكمال لمن تفرد بالجالل".
ونتیجة لذلك فقد حرص الخیري على أن یقدم تاریخھ بمنھجیة مختلفة عن سddddابقھ، حیث عمد 
إلى تفصdddیل تاریخ البحرین القدیم واإلسdddالمي والحدیث، ومن ثم التعلیق على أحداث التاریخ 

، كما بذل جھداً ملحوظاً في تحقیق قدر أكبر من التوازن بین فیما یتوافق مع واقعھ المعاصddddر
قاً  مادة أكثر توثی ھد في الحصdddddddول على  تاریخیة التي مرت على البحرین، واجت األطوار ال

 وحداثة لتصنیف تاریخھ، قائالً: 
"ویعلم هللا كم عddانیddت في إیجddادھddا من تعddب، وكم تكبddدت في تنقیحھddا من 

ستخراج حوادثھا من مظانھا الموثوقة ومصادرھا  نصب، وكم جاھدت في ا
المعتمدة، وكم سdddھرت على تصdddفح الكتب والمجلدات للوقوف على األخبار 

 20الصحیحة والروایات المعتبرة الوثیقة".
 التي أحالت قالئد النحرینویظھر أثر الجھد الذي بذلھ الخیري بصddورة واضddحة في ھوامش 

معاجم اللغویة والموسdddddddوعات العامة، والمجالت إلى عدد أكبر من كتب التاریخ القدیم، وال
العلمیة والوثائق ومصdddادر التاریخ الشdddفھي، باإلضdddافة إلى مالحظاتھ الخاصdddة ومشdddاھداتھ، 
وذلك من خالل زیارة المدافن والمواقع التاریخیة، وإجراء بعض الحفریات األثریة بصdddddحبة 

عدم اإلشdddddddارة إلى المصdddddddادر  ینقالئد النحرالمنقبین. وعلى الرغم من ذلك فإنھ یؤخذ على 
 إشارة كاملة إال نادراً.

                                                
، ودرس في بدایة حیاتھ في الكّتاب، ثم انتقل إلى 1876ولد ناصdddddddر بن جوھر بن مبارك الخیري عام   18

مدرسddة الشddیخ أحمد بن مھزع لدراسddة اللغة العربیة وعلوم الدین، ثم التحق بمدرسddة اإلرسddالیة األمریكیة 
، واسddddتمر فیھا لمدة ثالث سddddنوات تعلم خاللھا اللغة اإلنجلیزیة 1894بالمنامة في بدایة تأسddddیسddddھا سddddنة 

عمل كاتباً لدى التاجر المعروف الحاج عبد هللا بن  1903سdddddنة تقریباً، وفي عام  22وتخرج منھا وعمره 
شیخ محمد بن عیسى آل خلیفة، وكان من نتیجة انخراطھ  شاعر ال جمعة اإلبراھیم، ثم التحق بالعمل لدى ال

عمل مع الشdddddddیخ محمد زیادة اھتمامھ بالثقافة واألدب حیث كان أحد مؤسdddddddسdddddddي نادي "إقبال أوال" في ال
تم توظیفھ في بلدیة المنامة، ثم اختاره الوكیل البریطاني المعتمد  1918، وفي عام 1913بالمنامة سdddddddنة 

عھ ذلك من كالیف دیلي للعمل في قسdddddddم القضdddddddایا الخاصdddddddة بالقضdddddddاء المدني في دار الحكومة، ولم یمن
، وكان لھ 1920االسdddتمرار في اھتماماتھ الثقافیة حیث أسdddھم في تأسdddیس "النادي األدبي" بالمحرق سdddنة 

صاحب مجلة المنار، واألستاذین فارس نمر  مراسالت مع مشاھیر عصره مثل الشیخ محمد رشید رضا 
عندما الزمھ  1924ویعقوب صروف صاحبي مجلة المقتطف، واستمر في العمل بدار الحكومة حتى عام 

ناصOOر الخیري ) 1982، لمزید من التفصddیل انظر: مبارك الخاطر (1925المرض الذي توفي بسddببھ عام 
 .20-17، وزارة اإلعالم، البحرین، ص.ص األدیب الكاتب

، تقدیم ودراسddddddة عبد قالئد النحرین في تاریخ البحرین) 2003ناصddddddر بن جوھر بن مبارك الخیري ( 19
 من المقدمة. 6 الشقیر، مؤسسة األیام للنشر، البحرین. ص الرحمن بن عبد هللا

 من المقدمة. 5المصدر السابق، ص  20



مفقوداً لفترة طویلddة من الزمddان، حیddث تحddدث المؤرخ  قالئOOد النحرینوقddد بقي كتddاب 
 البحریني مبارك الخاطر عن مسودة ھذا الكتاب: 

"التي لم نعثر علیھا حتى اآلن رغم ما بذلناه من جھد ووقت في سddبیل ذلك، ولم 
أن ناصddر قد كتبھا وأودعھا لدى السddید علي بن خلیفة الفاضddل نجن غیر القول ب

الذي غادر بھا إلى الكویت خوفاً من وقوعھا بید المسddتشddار بلكریف.. وقد أودع 
علي بن خلیفة الفاضdddل ھذه المخطوطة إلى صdddدیقھ وزمیلھ في الكفاح الشdddاعر 

ما نقلھ بعد خروجھ من البحرین أوا عام محمد الفرج، الذي نقلھ في جملة  خر 
 21إلى القطیف ثم إلى الكویت." 1928

وفي مطلع القرن الواحد والعشdddرین تمكن الباحث السdddعودي عبد الرحمن الشdddقیر من العثور 
لدى عائلة الفرج في الكویت، حیث تبنت مؤسddسddة األیام طبعھ بخط  قالئد النحرینعلى كتاب 
، وتجدر اإلشارة إلى أن النسخة التي تم نشرھا ھي النسخة التي قام المؤلف 2003مؤلفھ سنة 

صddفحة. وقد قام عبد الرحمن الشddقیر بدراسddة  140بتبییضddھا بناء على مسddودة سddابقة تقع في 
صفحة موزعة  437ى أن النسخة المبیضة قد جاءت في قیّمة لظروف نشر الكتاب، مشیراً إل

على ثالثة دفاتر، إال أنھا قد خلت من المقدمة وبعض المالحق التي تمت إضافتھا إلى الكتاب 
 من المسودة. ویقع الكتاب في جزءین:

صddddفحة تناول فیھ المؤلف جغرافیة البحرین (اإلقلیم) وتاریخھا  177الجزء األول: یقع في  -
 م). 1923ھـ (1342شعبان  18اإلسالمي، وتم الفراغ منھ في القدیم و

ثاني: یقع في  - نذ  260الجزء ال تاریخ البحرین (الجزر) م ناول  صdddddddفحة مع المالحق، ویت
العصdddور القدیمة وحتى عھد الشdddیخ عیسdddى بن علي، ومن ثم یفرد فصdddالً قصdddیراً عن مدن 

  22عض علماء البحرین وأدبائھا.البحرین وقراھا وملحقاً عن تاریخ الدول المجاورة وب
بتركیز الخیري على تفصdddیل األحداث بصdddورة أكبر ووقوفھ  قالئد النحرینویتمیز مصdddنف 

على تاریخ البحرین القدیم واإلسddالمي والحدیث بصddورة أكثر توازناً من سddابقھ، حیث توسddع 
یقیین ومن ثم لفینفي القسddم الجغرافي، ثم أسddھب الحدیث في تاریخ البحرین القدیم ابتداء من  ا

البابلیین واآلشddوریین والحمیریین والسddاسddانیین، قبل أن یفصddل في التاریخ اإلسddالمي ویذكر 
والة البحرین في العھد الراشdddddddدي واألموي والعباسdddddddي، و من ثم دولة القرامطة والزنكیین 

تھا ودقة یوالعصفوریین، وصوالً إلى التاریخ الحدیث الذي یقدم فیھ الخیري مادة تتمیز بشمول
 تفصیلھا. 

وباإلضdddافة إلى رجوعھ لكتب التراث اإلسdddالمي امتاز ناصdddر الخیري باعتماده على 
مصادر أكثر عصریة من النبھاني فنقل عن بحوث ودراسات تاریخیة في العدید من المجالت 
العلمیة كمجلة المؤید ومجلة الھالل ومجلة الھدایة ومجلة المقتطف، كما اسdddddddتفاد من بعض 

dddddقیة ، ورجع إلى مادة وثائبالد العرب الجنوبیةنفات األجنبیة ومن أبرزھا كتاب بینیت: المص
 23."1912-1907نقلھا من: "التقاریر السنویة اإلنجلیزیة لسنوات 
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یمكن مالحظة رجوع المصنف إلى مادة وثائقیة خاصة في ما نقلھ من نصوص ومعاھدات ومراسالت  23
 على سبیل المثال ال الحصر. 430-420و 337-336و 180رسمیة، في الصفحات: 



ولم یقتصdddddر الخیري على سdddddرد األحداث فحسdddddب، بل قام بالتعلیق علیھا مقارناً بین أحداث 
قاده  قافة في الماضdddddddي مع واقع عصdddddddره، ومن ذلك انت عامة الناس عن العلم والث لعزوف 

 عصره، ومالحظتھ على بعض الفقھاء ورجال الدین إعراضھم عن المؤلفات العصریة قائالً:
"ویمقت بعض الفقھاء مطالعة الجرائد والمجالت العلمیة، ویكرھون جمیع 
الكتب العصریة على اختالف أنواعھا ومشاربھا، ویسمون أصحابھا مبتدعة 

ي التألیف عما ألفوه من قدیم، ویغالي بعضddddھم بتكفیر من یقرأھا لخروجھم ف
وتفسdddddیقھ، ولكن حوادث القرن الحاضdddddر لطفت بعض الشdddddيء من حدتھم، 
صائرھم، وجعلتھم ینظرون إلى ھذه الجھود  وفتحت بعضاً من أبصارھم وب

 24بغیر نظرتھم السابقة."
ر أھم ، وفصddddل في ذكئد النحرینقالوقد قام عبد الرحمن الشddddقیر بتقدیم دراسddddة وافیة لكتاب 

ممیزاتddھ، بddاإلضddddddddافddة إلى مالحظddاتddھ التي تتلخص في وجود العddدیddد من األخطddاء اللغویddة 
  25والنحویة واإلمالئیة فضالً عن األخطاء التاریخیة.

والبد من التنبیھ إلى أن األھمیة التاریخیة للكتاب تنبعث من كون المؤلف قد عاصddddddر 
ین في نھایة القرن التاسddddع عشddddر ومطلع القرن العشddddرین، وھو حقبة مھمة من تاریخ البحر

بذلك مصdddدر أصdddیل ألحداث ھذه الفترة، أما المراحل التي سdddبقت عصdddر المؤلف فإن أھمیة 
الكتddاب تكمن في التعلیقddات التي أوردھddا المصdddddddنف على بعض ھddذه األحddداث، ونظراً ألن 

؛ بالصddورة التي كان یرتضddیھا الخیريالمسddودة التي عثر علیھا الشddقیر لم تكن جاھزة للطبع 
فإنھ قد ورد في ثنایا الكتاب عدد من المسdddddddاحات الفارغة، والتي كان المصdddddddنف قد تركھا 

التوسع في الحدیث عن عھد الشیخ عیسى كما أخذ علیھ عدم  26الستكمالھا في مرحلة الحقة.
الل الفترة بن علي مع أنھ كان شddddddاھداً على معظم أحداث حكمھ، حیث عاصddddddر الخیري (خ

) مرحلة ھامة في تاریخ البحرین ولكنھ 1925ووفاتھ سddنة  1876الممتدة ما بین والدتھ سddنة 
 لم یوف ھذه المرحلة حقھا في كتابھ، وباألخص منھا الربع األول من القرن العشرین.

، ومن ثم الصdddddیغة التي نشdddddر فیھا الكتاب بخط قالئد النحرینولعل طول فترة غیاب 
تحقیق یذكر، قد كان من ضdddمن األسdddباب التي حدت من انتشdddاره واسdddتفادة  المؤلف دون أي

وال شdddddك بأن مشdddddروع إعادة نشdddddر ، عقد الآللو التحفة النبھانیةالباحثین منھ بالمقارنة مع 
 الكتاب في نسخة مطبوعة ومحققة سیسھم في إثراء البحث التاریخي المعاصر.

 
 : أوالعقد الآلل في تاریخ  27= محمد علي التاجر؛
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 سبیل المثال ال الحصر.، على قالئد النحرینمن  289و 13انظر الصفحات  26
محمد علي بن أحمد بن عباس التاجر: ینتسdddddddب إلى بیت من بیوت العلم في البحرین، درس في مطلع   27

حیاتھ لدى بعض المعلمین، وتنقل مع والده ما بین البحرین والھند حیث كان والده من كبار تجار اللؤلؤ، 
مكتبة وجعلھا ملتقى أدباء المنامة، كما كان أحد حیث فتح  1911إلى أن اسdddddتقر بھ المقام في البحرین عام 

، ویعد من مؤسddddسddddي دائرة األوقاف 1946أعضddddاء مجلس إدارة المدرسddddة الجعفریة لدى تأسddddیسddddھا عام 
عقد الآلل في تاریخ ) 1994. انظر: محمد علي التاجر (1967الجعفریة ودائرة أموال القصر. توفي سنة 

 .7-5ؤسسة األیام للنشر، البحرین. ص.ص ، إعداد وتقدیم إبراھیم بشمي، مأوال



كانت مشddكلة فقدان النسddخة الموسddعة من كتاب ناصddر الخیري ھي المأخذ األسddاسddي 
في  عقد الآللالذي أخذه محمد علي التاجر على كتاب الخیري عندما شرع في تصنیف كتابھ 

 ، حیث أشار إلى أن سابقھ الخیري قد بذل جھداً كبیراً في تصنیف كتابھ، ولكن: تاریخ أوال
  28 جوانحنا إننا لم نقف إال على بعض مسوداتھ األولى"."نقول واألسف مأل

أكثر حدة من سdddddابقھ، حیث أشdddddار إلى أنھ على  التحفة النبھانیةوقد كان موقف التاجر تجاه 
 الرغم من االعتراف بفضل السبق للنبھاني في تدوین تاریخ البحرین إال أنھ: 

سلم في تألیفھ من مواضع االنتقاد كحشوه بالتملق ي مثل ات الغیر الزمة ف"لم ی
ھذا الفن الذي یجب تنـddddddddddddزیھھ، وبعض األغالط التاریخیة، وتشddddddویھ بعض 

  29الحقائق سواء كانت عمداً أو سھواً".
محاوالً تصdddحیح ما وجده من أخطاء في  عقد الآللونتیجة لذلك فقد عكف التاجر على تألیف 

في ھذه  م متتبعاً نسdddق الخیريكتاب النبھاني، حیث حرص على اسdddتیفاء تاریخ البحرین القدی
الفترة، ثم عرج على تاریخ البحرین اإلسddddالمي مبدیاً جملة من التحفظات على ما ذكره "ابن 
نبھان"، ومن ذلك تشكیك التاجر في صحة نسبة بناء مسجد الخمیس إلى الخلیفة األموي عمر 

فاة  30بن عبد العزیز، عد و ھل البحرین ب فھ عند مرویات ردة أ یھ  ومن ثم توق الرسdddddddول عل
 الصالة والسالم، حیث رأى التاجر بأن غالبیة أھل البحرین قد ثبتوا على إسالمھم، ولكنھم: 

 31"عارضوا الخالفة التي تمت على غیر ما یرون." 
سرد أحداث الفترة  ولدى الحدیث عن تاریخ البحرین الحدیث، یعتمد التاجر نسق النبھاني في 

بارات التي تنتصdddddddر لجھة دون أخرى أو تذكر خصdddddddوم الحدیثة ولكنھ یعمد إلى حذف الع
العتوب بشيء من النقد أو االنتقاص، كما یضیف بعض التواریخ والمالحظات على ما أورده 

 النبھاني. 
، والتي 1923ویتمیز التاجر عن سddddابقیھ (النبھاني والخیري) بتفصddddیل أحداث سddddنة 

ك لمعتمد كالیف دیلي، معتمداً في ذلاندلع فیھا الخالف بین الشddddیخ عیسddddى بن علي والوكیل ا
بھ ملوك العرب، تا حاني في ك ما أورده أمین الری یة   32على  dddddddخصdddddddتھ الش ولیس على روای

 لألحداث.
فقد ذكر  ،قالئد النحرینكثیراً عن قصة العثور على  عقد الآللوال تختلف قصة العثور على 

تاب بعد جھد طویل لدى أحد مقدم الكتاب ومعده: إبراھیم بشمي بأنھ قد عثر على مخطوط الك
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، شملت: الحجاز والعسیر والیمن 1922قام أمین الریحاني برحلة في أنحاء الجزیرة العربیة خالل عام  32
صddddفحة من  90وعربسddddتان والعراق، وقد أفرد للبحرین حوالي ولحج ونجد والحجاز والكویت والبحرین 

كتابھ، تحت سddddتة عناوین رئیسddddة تعرض من خاللھا للحدیث عن تطور مھنة الغوص وفصddddل في تاریخ 
البحرین اإلسddالمي والحدیث وخاصddة فترة حكم آل خلیفة، ثم عرج على األوضddاع السddیاسddیة والثقافیة في 

وقد قابل الریحاني أثناء إقامتھ في البحرین الشddddddیخ عیسddddddى بن علي  البحرین في مطلع القرن العشddddddرین،
وعدداً من وجھا البحرین وأدبائھا، وقدم وصdddddفاً ممتعاً لمدنھا وأسdddddواقھا والحركة العمرانیة فیھا، وتحدث 
عن وجود نھضdddddddة أدبیة واجتماعیة فیھا من خالل ما شdddddddاھده في مجالس الثقافة واألدب. أمین الریحاني 

 ، دار الجیل، بیروت.لوك العربم) 1924(



المھتمین بأدب وتاریخ المنطقة في مجلس من مجالس الثقافة واألدب في الشdddارقة، وقد تولت 
من أھم الكتب التي ألفھا محمد علي عقد الآلل . ویعتبر 1994مؤسddddddسddddddة األیام نشddddddره عام 

ظ حیث الح التاجر، ویبدو أن الكتاب قد طبع عن مسddودة لم یكملھا المؤلف ألسddباب مجھولة،
المقدم بأن التاجر قد دون العدید من التواریخ التي ترك عندھا فراغاً ولم یستكملھا على الرغم 

 من أنھ عاش لفترة طویلة بعد إنجاز مسودة الكتاب. 
وقد رتب المصddنف مواضddیع كتابھ في فصddول وأبواب عدیدة، معتمداً تقسddیم الخیري 

لتفصdddddیل في تاریخ البحرین القدیم واإلسdddddالمي، في الحدیث عن جغرافیة البحرین، ومن ثم ا
خاتمة حول  ویفرد القسdddddddم الرابع للحدیث عن تاریخ البحرین منذ تولي آل خلیفة الحكم مع 

 . 1923أحداث عام 
 وقد اعتمد التاجر في كتابھ على عدة مصادر من أھمھا: 

) الذي: "لبث مدة مدیدة ال یمر 1925ما دونھ أخوه الشdddddddیخ عباس بن سdddddddلمان (ت  -
 بشاردة وال واردة تتعلق بالموضوع إال قیدھا". 

ما دونھ: "حضرة األدیب الفاضل المحقق المدقق المرحوم ناصر بن مبارك الخیري،  -
التحقیق  ھفإنھ والحق یقال قد أجھد نفسھ من سنین في تألیف تاریخ البحرین وتوخى فی

 والتدقیق والتنبؤ، فأجاد وأفاد". 
ما كتبھ: "صاحب السبق، واضع حجر األساس فضیلة الشیخ محمد بن خلیفة النبھاني  -

المكي، حیث فاز بالسبق في تألیف تاریخ البحرین، وإن لم یسلم في تألیفھ من مواضع 
 33االنتقاد".

إال أن المقارنة بین ما كتبھ التاجر من جھة، وبین النبھاني والخیري من جھة أخرى تدفعنا 
قد التزم طریقة مختلفة في التصdddddنیف؛ حیث تتسdddddم غالبیة  عقد الآللللتنبیھ إلى أن مصdddddنف 

فقرات الكتاب بالنقل الحرفي من النبھاني والخیري والریحاني، دون تحدید الصفحة أو الفقرة 
سھا، ومن ثم یضیف التاجر عبارات من عنده للتفصیل أو التصویب، مما یؤدي  التي تم اقتبا

إلى وقوع لبس لدى القارئ بین ما ھو منقول عن مصddddادر أخرى وما ھو من إضddddافة التاجر 
أو تصddddویبھ. وكما ھو الحال لدى الخیري فقد ترك التاجر الكثیر من المسddddاحات الفارغة في 

ویعود السddddبب في ذلك إلى أن الكتاب ال یتعدى أن یكون مسddddودة  34كتابھ دون أن یسddddتكملھا،
كان التاجر یمني نفسddھ بتبییضddھا ولكن لم یتم لھ ذلك، ونتیجة لتكرر االقتباس من سddابقیھ فإن 

یالحظ بأن التاجر ال یقدم الكثیر من المادة اإلضdddddddافیة على ما  عقد الآللالمتتبع لما ورد في 
في مالحظات یسddیرة، بل إن ما یضddیفھ في كثیر من األحیان ال  أورده النبھاني والخیري، إال

یعدو الرجوع إلى بعض مرویات (یضdddddddعفھا بنفسdddddddھ بعد سdddddddردھا) حول الفترة األمویة في 
ضمن تراث القصص الشعبي  35البحرین، ومرویات أخرى مجھولة المصدر یمكن تصنیفھا 

 الذي ال یرقى إلى مستوى الروایة التاریخیة. 

                                                
 .12-11) مصدر سابق، ص.ص 1994التاجر ( 33
 على سبیل المثال ال الحصر. عقد الآلل، من 27-26و 20-19انظر ص.ص  34
حیث ینقل المصنف قصة حول مقاتلة عبد الملك بن مروان ألھل البحرین، ومن ثم یقتبس تعلیق الشیخ  35

یوسdddف البحراني بأن ھذه الروایة: "ال تخلو من ركاكة في التعبیر وخلل في التحبیر". المصdddدر السdddابق، 
 .39-38ص.ص 



، ووقع كاتبھا قالئد النحرینقد اعتمدت بصdddddddورة كبیرة على  عقد الآلل ومع أن مادة
في معظم األخطاء التاریخیة التي وقع فیھا سddddddابقھ، إال أن التاجر یتمیز بمنھج مختلف بعض 
الشdddيء؛ فھو ال یھتم بنفس القدر من التعلیق على األحداث كما كان یفعل ناصdddر الخیري، بل 

ر، وتزداد أھمیة الكتاب كمصdddدر أصdddیل لتاریخ البحرین یعتمد أسdddلوب السdddرد بصdddورة أكب
المعاصddر وخاصddة لدى الحدیث عن عھد الشddیخ عیسddى بن علي، كما ینفرد التاجر باالعتماد 

ملوك على مصdddادر أخرى لم یرجع إلیھا النبھاني والخیري من أھمھا: كتاب أمین الریحاني: 
دیوان السdddddddیddد عبddد الجلیddل واقتبddاسddddddddھ من   36، وكddذلddك مؤلفddات یوسdddddddف البحراني،العرب

 37الطباطبائي.
 

عمدت ھذه الدراسdddddddة إلى مقارنة ثالثة من المصdddddddنفات التاریخیة التي ظھرت في 
البحرین إبان الربع األول من القرن العشdddddddرین، وتحدید طبیعة العالقة بینھا، والعوامل التي 

ن مؤرخي البحریدفعت بمصdddddنفیھا لبذل ھذه الجھود العظیمة التي خلدت أسdddddمائھم بین أبرز 
قد اعتمدت  -على الرغم من أھمیتھا-في تاریخنا المعاصdddddddر، ویمكن القول بأن ھذه الجھود 

بصdddddفة أسdddddاسdddddیة على كتب التراث والروایات الشdddddفھیة دون االسdddddتفادة مما كان متاحاً من 
وذلك على الرغم من اعتراف النبھاني بأن الشdddddیخ عیسdddddى بن علي قد  38مجموعات وثائقیة،

جال االسdddddddتفادة من الوثائق المتوفرة لدى حكومة البحرین آنذاك. وباسdddddddتثناء بعض فتح لھ م
االقتباسات المحدودة في كتاب الخیري فإن جھد توثیق مادة المصنفات التاریخیة التي ظھرت 

 في مطلع القرن العشرین كان محدوداً للغایة.
تاریخیة في البحرین في مطلع  بات ال تا یة الك القرن العشdddddddرین وعلى الرغم من أھم

كمصddddادر أسddddاسddddیة لكتابة تاریخ البحرین في عھد الشddddیخ عیسddddى بن علي، إال أن ید البحث 
العلمي لم تطلھما بكثیر من العنایة واالھتمام، حیث إن ھذه المصddddادر قد نشddddرت في طبعات 
غیر محققة، وتحتاج إلى بذل جھد كبیر یھدف إلى تحقیق التوازن بین المصdddادر الغربیة التي 

ذل أصdddddحابھا عقوداً طویلة في جمعھا وتحقیقھا ونشdddddرھا، وبین المصdddddادر المحلیة التي ال ب
                                                

البحرین في اإلجازة لقرتي لؤلؤتي ) كتابي: 1773نشdddddddر لیوسdddddddف بن أحمد الدرازي البحراني (ت   36
، 1966، الذي یحتوي على تراجم وأسddddddانید لعدد من علماء البحرین وطبع في مطبعة النجف سddddddنة العین

انظر: علي أبا حسdddین: "حركة التألیف في  لمزید من المعلومات حول مؤلفات البحرانيالكشOOOكول. وكتاب 
 ، مركزات الخلیج العربي في جامعة البصOOOOOOOرةالندوة العلمیة العالمیة الثانیة لمركز دراسOOOOOOOالبحرین"، 

 .297-270، ص.ص 1، ج1977دراسات الخلیج العربي، 
سمھ  37 سلمان وعبد هللا، فقد ظھر ا شیخین  سیة في عھد ال سیا كان عبد الجلیل الطباطبائي من أھم رجال ال

ة ئق البریطانیفي المصdddادر العمانیة كأحد رجال الوفد المفاوض لسdddلطان مسdddقط، كما ورد اسdddمھ في الوثا
عندما وقع معاھدة السdddالم العامة في صdddیغتھا األولیة نیابة عن حاكمي البحرین، وقد نشdddر لھ  1820عام 

شعر عام  ، تحقیق یاسین الشریف. لمزید من التفاصیل حول روضة الخل والخلیل، بعنوان: 1964دیوان 
) "البحرین والزبارة تواریخ وأحداث، 1998دیوان شعر السید عبد الجلیل انظر: عبد الزھراء العویناتي (

 .27-14، ص. ص 1998، یولیو 34، ع الوثیقةدیوان السید عبد الجلیل الطباطبائي"، 
 ، والذيتاریخ البحریة الھندیةأھم المجموعات الوثائقیة التي كانت متاحة آنذاك: مجموعة س. لو في  38 

الخلیج العربي، وكذلك مجموعة نویل كان مصdddddddدر معلومات ھام عن النشdddddddاط البحري البریطاني في 
)، وسجالت شركة الھند الشرقیة التي نشرھا فوستر 1884-1878ساینزبري الوثائقیة التي تغطي الفترة (

، ودلیل الخلیج 1908 -1903. فضddddالً عن ملخص الخلیج لسddddلدانھا خالل األعوام 1889وبیردوود سddddنة 
 .1908الذي نشره لوریمر ألول مرة سنة 



تزال تعاني إلى حد كبیر من اإلھمال والنسddddیان، وال یزال األمل معقوداً في صddddدور مؤلفات 
جدیدة في تاریخ البحرین تحقق االسdddddddتفادة الكاملة من ھذه المصdddddddادر وتعطیھا حقھا العلمي 

 المنشود.
تاریخیة من خالل جھود  تدعم إصdddddddدار أعمال  كانت االمبراطوریة البریطانیة  لقد 

ضخمة تھدف إلى تخلید ذكر الوجود البریطاني في الشرق، بینما كانت   -تزال وال-مؤسسیة 
أغلب المصddddنفات التاریخیة المحلیة تعتمد على جھود فردیة، وما أحوج البحرین، مع إطاللة 

إلى جھد مؤسسي مواز یجمع شتات المصادر والمؤلفات التاریخیة القرن الواحد والعشرین، 
وكتب التراث، في سdddddddفر علمي مؤصdddddddل یھدف إلى تحقیق المواكبة بین حركة النھضdddddddة 
المعاصddرة مع التوثیق التاریخي لھا في جھد أكادیمي یرسddخ الھویة الوطنیة ویخلد ھذه الفترة 

 الھامة في صحائف التاریخ. 
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