
 نقد الدیموقراطیة المعاصرة في الفكر الغربي
 

ضل ألنھ یمنحھم أف - الذي تحبھ الجماھیر -"یروق للسیاسیین استخدام مصطلح الدیمقراطیة 
فرصة لتجنب المسؤولیة، ویمكنھم من سحق خصومھم ... باسم الشعب" [جوزف شمبتر 

]1.[[ 
یتمیز الفكر الدیمقراطي بأنھ نشأ في عصر سابق للفترة التي نشأت فیھا اإلیدیولوجیات 

قد استخدم فاألوروبیة كالقومیة والرأسمالیة واللیبرالیة خالل القرنین الثامن والتاسع عشر. 
] لدى فالسفة الیونان خالل القرن الخامس قبل المیالد، للتعبیر عن 2مصطلح "الدیمقراطیة" [

نظام یمنح الشعوب حق حكم نفسھا وتقریر مصیرھا. ویعتبر المؤرخون بأن ظھور ھذه الفكرة 
طیة) ایمثل ردة فعل لألنظمة السائدة في ذلك العصر والتي تقوم على نفوذ النبالء (األرستقر

 وتسلط األقلیة (األولیجاركیة) وحكم الفرد (الملكیة).
وقد قامت الدیمقراطیة على افتراض أن الشعوب ال تحتاج إلى وصایة أقلیة للقیام بأمرھا، وال 

من الثقة المطلقة بقدرة الشعوب على القیام بأمر الحكم وتحقیق  -لتبني ھذا االفتراض  -بد 
رار ببعضھم البعض، وأن أفراد الشعب متساوون في المصلحة المشتركة، وتجنب اإلض

حقوقھم السیاسیة ولكل واحد منھم حق المشاركة الفعلیة في اتخاذ القرار وصیاغة السیاسات 
 التي تحقق األمن والرخاء للمجتمع.

) من أبرز مفكري القرن الثامن عشر، الذین نادوا 1778 - 1712وكان جان جاك روسو (
الحقة حسب أصولھا الیونانیة، والتي نصت على ضرورة المشاركة بتطبیق الدیمقراطیة 

الفعلیة لجمیع أفراد المجتمع الدیمقراطي في سائر جوانب الحیاة العامة. وقد جاءت جدلیات 
 روسو لتبین حجم التباین بین النظریة والتطبیق في الممارسة الدیمقراطیة في أوروبا الحدیثة.

ز نقاط الخالف بین أصول الفكر الدیمقراطي وتطبیقاتھا خالل وتحاول ھذه الدراسة تبیین أبر
القرنین الماضیین. وقد استخدم المثال البریطاني ألنھ یمثل أقدم دیمقراطیة في العالم الغربي، 

 ویعتبر مثاالً یحتذى في التطبیقات الدیمقراطیة المعاصرة.
 بین النظریة والتطبیق:

ثامن عشر وبدایة التاسع عشر باھتمام فئة من مثقفي حظیت الدیمقراطیة في نھایة القرن ال
الطبقة الوسطى، الذین أرادوا تحدي سلطة الملكیة والكنیسة بشرعیة الشعب. ویشیر المؤرخ 

] إال أن المنتمین إلى ھذه الطبقة كانوا یسعون في الحقیقة إلى 3البریطاني ریتشارد جاي [
الفقیرة على السواء. ولذلك فقد اعتبرت "سلطة حمایة ثرواتھم من تسلط الملكیة وطمع الطبقة 

ً استخدمھ األوروبیون في صراعھم الطبقي المریر، ووسیلة الستبدال نظام  الشعب" سالحا
مندثر بآخر یمكن لفئة جدیدة من ممارسة السلطة بشرعیة جدیدة ال تعبر بالضرورة عن رأي 

 الجماھیر.
) وإدموند 1832- 1748مثل جیرمي بنثام (وقد وقع العبء على عدد من المفكرین الغربیین 

) للتوفیق بین فرضیات القرن الخامس 1873 - 1806) وجیمس میل (1797 - 1729بورك (
قبل المیالد وواقع أوروبا في عھد الثورة الصناعیة. ونتج عن ذلك صورة جدیدة لدیمقراطیة 
                                                
1 Capitalism, Socialism and Democarcy, (London 1952), p. 268. 

) وتعني: السلطة، Cratos) وتعني: الشعب، وكراتوس (Demosوھي مزيج من كلمتین ديموس ( 2
 الشعبأي سلطة 

3 R. Jay. Democracy. in (Political Ideologies), (London 1985) P. 162 



تباین أبرز محاور ھذا ال معاصرة تتغایر في أصولھا مع الدیمقراطیة الیونانیة. ویمكن تلخیص
 في النقاط التالیة:

 أوال) الوصایة على الشعب:
لم یكن لدى السیاسیین في الحقیقة ثقة بقدرة الجماھیر على حكم أنفسھم، فقد كانت األكثریة من 
العمال والفالحین تعیش في جھل وفقر مدقع تحت وطأة األرستقراطیة التي تحتكر السلطة 

س میل بأنھ یصعب تحمیل ھذه الطبقة من : "الجھلة، عدیمي السیاسیة، وقد زعم جیم
المسؤولیة، والعاجزین عن تطویر أنفسھم فكریاً " مھمة الحكم المباشر. ولذلك فقد تم استحداث 
آلیة برلمانیة للموازنة بین سلطة األرستقراطیة في مجلس اللوردات وسلطة الشعب في مجلس 

ً على  ھذا النظام الذي یتناقض في أصلھ مع النظریة الیونانیة العموم، واعتبار الملكیة وصیا
والتي تنص على ضرورة الثقة الكاملة بإمكانیة حكم الجماھیر أنفسھم. وقد استمر الجدال لفترة 
طویلة بین السیاسیین األوروبیین حول خطورة توسیع سلطة الشعب، والفوضى التي یمكن أن 

السیاسي البارز راندولف تشرشل، والد ونستون تنتج من جراء ذلك، وفي ھذا المجال صرح 
تشرشل، في الثمانینیات من القرن التاسع عشر: "إنني أثق بالشعب... وال أخشى من 

 -ومجلس اللوردات -الوراثیة  -الدیمقراطیة... فدیمقراطیة المحافظین تؤمن بأن الملكیة 
ر لحمایة الحریات ھي أقوى الحصون التي شیدتھا البشریة على مر العصو -الوراثي 

 ].4الدیمقراطیة، والتي تخضع وتدین بالوالء للمؤسسة الكنسیة"!! [
وقد بقي ھاجس الخوف من حكم الشعب مسیطراً على السیاسیین الغربیین، فكان االقتراع 
محصوراً على عدد محدود من الذكور ولم یسمح لطبقة العمال والنساء واألقلیات بالتصویت 

ة من القرن العشرین. ویمكن القول بأن الممارسة الدیمقراطیة المعاصرة إال في مرحلة متقدم
ال تزال تخدم فئة محدودة من السیاسیین الذین یغلب علیھم الحذر الشدید من مغبة التوغل في 

 مفھوم حكم الشعب المباشر.
 ثانیاً) التمثیل:

ب مع ظرة بدائیة ال تتناسلقد كان من أبرز االنتقادات للفكر الیوناني أنھ نظر إلى المجتمع ن
واقع الحیاة الغربیة وتعقیداتھا في القرن التاسع عشر. وقد جادل المفكرون الغربیون بأن الحكم 
المباشر للشعب أمر یستحیل تحقیقھ ألن مشاركة أعداد كبیرة من الجماھیر في جمیع األمور 

دیل ھو ولذلك فقد كان البسیخلق جوا من الفوضى السیاسیة التي تودي بالمجتمع إلى الھاویة. 
استبدال حكم الشعب بحق اختیار الشعب لمن یحكمھم ویعتبر ھذا التنازل ھو المنعطف الرئیسي 
الذي عرقل مسیرة تحقیق الدیمقراطیة بأصولھا. وال تزال ھناك فئة من المفكرین الغربیین 

یل الشعب. سبل تمثتنادي بضرورة تطویر آلیات الحكم المباشر للشعب بدال من تطویر آلیات و
ویمكن القول بأن الدیمقراطیة المعاصرة قد حجبت عن الشعب حق الحكم ومنحتھ حق اختیار 

 الحاكم وشتان بین األمرین.
وتكمن اإلشكالیة في مبدأ التمثیل بأن المجالس النیابیة في صورتھا الحالیة ال تمثل التركیبة 

 االجتماعیة للمنتخبین وال تنطق عن أفكارھم.
رأى كل من میل وبینثام في أواخر القرن الثامن عشر أن الطبقة الوسطى تملك أوضح  لقد

رؤیة لتحقیق مصلحة الشعب إذا ما قورنت باألغلبیة من الفقراء أو األقلیة من األرستقراطیین، 
ولذلك فإنھ یجب أن یكون أساس الممارسة الدیمقراطیة قائما على النواب الذكور الذین ینتمون 
                                                
4 R. J. White (ed) The Conservative Tradition, (London 1964) PP. 30-228. 



]. ویبدو أن الدیمقراطیة الغربیة لم تحقق 5الطبقة وتتجاوز أعمارھم سن األربعین [ إلى ھذه
الكثیر من التقدم في مجال التمثیل، فمن المثیر لالستغراب ھو أن مجلس العموم البریطاني في 
أواخر القرن العشرین ال یزال یمثل ھذه األقلیة من المجتمع، في حین أن األغلبیة ال تجد من 

من حزب  %86.6تبین بأن  1981، ففي إحصائیة ألعضاء البرلمان البریطاني عام یمثلھا
من حزب العمال ھم من البیض المنتمین للطبقة الوسطى الذین تتجاوز  %85.4المحافظین 

 ].6أعمارھم سن األربعین [
ھي أن أعضاء المجلس  1983بل إن الحقیقة التي فرضت نفسھا في انتخابات بریطانیا عام 

یعكسوا تركیبة المجتمع، مما یعني أنھم غیر قادرین على تمثیل الشعب، بل كانت أكثریة لم 
المجلس تمثل فئة واحدة وھي: البیض، الذكور، المنتمین للطبقة الوسطى، كما كان الحال في 
أواخر القرن الثامن عشر. ویوضح الجدول التالي توزیع النساء واألقلیات في بریطانیا خالل 

 ]:7ت الثالثة الماضیة [االنتخابا
 انتخابات عام عدد النساء عدد األقلیات مجموع مقاعد مجلس العموم

635 0 27 1974 
635 0 19 179 
650 0 23 1983 

 
فأین ھي المساواة بین جمیع أفراد المجتمع، وما قیمة الشعارات التي یتبناھا الغرب ویفرضھا 

السیاسیة بین المرأة والرجل؟ وثمة مشكلة أخرى على اآلخرین في ضرورة تحقیق المساواة 
في مسألة التمثیل تتلخص في أن أغلب المفكرین الغربیین یجادلون بأن عضو المجلس ھو في 
الحقیقة مفوض ولیس ممثالً لمنتخبیھ، أي أن انتخابھ یعكس ثقة الجماھیر بكفاءتھ وقدرتھ على 

دى آلرائھم وأفكارھم. بل إن الجھة تمثیل مصالحھم في البرلمان، ال ألن یكون مجرد ص
الوحیدة التي یجب أن یمثلھا عضو المجلس ھي الحزب الذي ینتمي إلیھ ولیس منتخبیھ. و بھذه 
الصورة تكون قد انقرضت آخر معالم الدیمقراطیة التي بدأت بحكم الشعب، وتنازلت إلى 

ثالً لشخص المنتخب مماختیار الشعب من یمثلھ في الحكم، ثم تطورت بعد ذلك إلى اعتبار ا
 للحزب "بتفویض من الجماھیر".

 ثالثاً) الحزبیة:
یرى كل من جان جاك روسو وجیمس میل أن دخول األحزاب في المجالس النیابیة مناقض 
للدیمقراطیة ومناف ألصولھا. فاألحزاب في الفكر الیوناني تفرق الشعوب وتنشر فیھم أجواء 

د. واألحزاب كذلك تمثل وسیطاً سلبیاً بین الشعب وآلیة الخالف وتناقض مفھوم المجتمع الواح
 الحكم، مما یجعلھا عائقاً لمباشرة الجماھیر أمور حیاتھم، والتعبیر عن أنفسھم.

فالجماھیر في الدیمقراطیة البریطانیة على سبیل المثال ال تختار أعضاء المجلس والحكومة 
كم سھ حسب ما یقتضیھ برنامج الحزب وبحالتي تمثلھم، وإنما ینتخبون الحزب الذي یحكم رئی

تصوره للمصلحة العامة دون وجود أي مرجعیة للشعب. إن األغلبیة من المنتخبین ال یحصلون 
أثناء الحملة االنتخابیة إال على الوعود، ثم تسود فترة طویلة من احتكار الحزب آللیة اتخاذ 

                                                
5 R. Jay, Democracy, in (Political Ideologies) (London 1985) P. 166. 
6 M.Ryle, (The Commons Today), (London 1981) PP. 50-45 
7 D. Stephenson, (British Goverment and Poltics) (London 1987), P. 103. 



بقولھ: " إننا نشھد عصر  1976القرار. وقد عبر عن ھذه الظاھرة اللورد ھیلشام عام 
الدكتاتوریة المنتخبة "، في إشارة إلى ھیمنة حزبین متناحرین على زمام السلطة في بریطانیا 
طوال قرن كامل من الزمان، فقبل الحرب العالمیة الثانیة كانت المنافسة بین المحافظین 

ار وإذا أخذنا في االعتبواألحرار، ثم تحولت إلى منافسة بین العمال والمحافظین بعد الحرب. 
]، فإن األغلبیة 8فقط [ %5بأن عدد المھتمین بالنشاط الحزبي في بریطانیا ال یتجاوز نسبة 

 المستقلة ال تجد من یمثلھا في ھذا النظام.
 رابعاً) األكثریة:

یتزعم میل تیار المفكرین الذین یرون بأن ارتباط األغلبیة بالممارسة الدیمقراطیة أمر شدید 
 ورة. فالدیمقراطیة في حقیقتھا تسعى إلى حكم الشعب ولیس حكم األكثریة.الخط

وقد نشأ مبدأ االحتكام إلى األكثریة لتحدید أعضاء المجلس وسیاسة المجتمع من وجود خلل 
في التطبیق الدیمقراطي لمبدأ الثقة بقدرة الجماھیر على حكم نفسھا، وضرورة وجود من یمثل 

مباشرة األفراد لذلك. ولھذا السبب فقد ارتبطت األغلبیة بالدیمقراطیة  الشعب في الحكم بدالً من
ارتباطاً وثیقاً وصارت الشرعیة تستمد من األكثریة. وتكمن الخطورة في ھذه الصورة الجدیدة 

 من الشرعیة في النقاط التالیة:
ثریة في د األكأ) إن الذي وقع بالفعل ھو استبدال تسلط األقلیة (في األنظمة القدیمة) باستبدا

الممارسة الدیمقراطیة الحدیثة. فقد مكنت آلیة االحتكام لألكثریة إلى استفادة فئة من المجتمع 
على حساب المجموعات األضعف من األقلیات الدینیة والعرقیة والنساء وطبقة الفقراء. وقد 

لممارسة اتبین معنا في الصفحات السابقة كیف سیطرت الطبقة الوسطى من البیض على زمام 
الدیمقراطیة خالل قرن من الزمان. ومع مرور الوقت تزداد قوة الفئة المتحكمة، وتحتكر 
المزید من السلطات على حساب الفئات األخرى التي ال تتمكن من مباشرة الحكم بنفسھا وال 

 تجد من یمثلھا في ھذا النظام.
 ً  على حق؟ ب) یتساءل الكثیر من المفكرین الغربیین: ھل األغلبیة دائما

وھل یعني تأیید الغالبیة لرأي معین بأنھ رأي صحیح؟ ألیس من الخطأ افتراض أن األقلیة دائماً 
 على باطل؟

والحقیقة ھي أن األكثریة تصوت لتحقیق المصالح الخاصة ولیس لتحقیق المصلحة العامة 
یة ة غالبورفاھیة المجتمع. وكثیر ما الحظ مؤرخو الغرب أن الشعوب تؤید من یحقق مصلح

أفرادھا ولو كان ذلك على حساب األقلیة أو على حساب الحریة أو الدیمقراطیة نفسھا. ولذلك 
فقد اعتبر تأیید أغلبیة المجتمع األلماني ألدولف ھتلر في أواخر الثالثینیات إجماع على باطل 

 ألنھ كان ضد األقلیة من الیھود!
ك مشكلة أخرى تتمثل في أن أنظمة االنتخابات ج) إذا وافقنا جدالً على شرعیة األغلبیة، فھنا

ال تفرز حكومات مدعومة بأغلبیة الشعب. ففي بریطانیا على سبیل المثال لم یحصل أي حزب 
من أصوات الناخبین بل تكون النتیجة عادة ھي أن  %50خالل الخمسین عاما الماضیة على 

لى ھذه الظاھرة روبرت دال الحزب الحاكم یمثل أصوات أكبر أقلیة في المجتمع. ویشیر إ
بقولھ: " إن األكثریة ال تحكم أبداً، فالنظام السیاسي یعطینا الخیار بین حكم أقلیة أو حكم 

 ].9مجموعة من األقلیات" [

                                                
8 Ibid, P.174 
9 Ibid, P 1730 



ثم تأتي بعد ذلك لعبة توزیع مراكز االقتراع، بحیث تتفاوت قیمة األصوات. وسبب ذلك ھو 
الدیمقراطیة ھو المساواة السیاسیة بین أفراد المجتمع، ولكن الخلل في آلیة التصویت، فمحور 

الواقع ھو أنھ قد یفوق صوت شخص واحد عشرات األصوات في مكان آخر، وتدل نتائج 
 على ھذا التباین الخطیر: 1983االنتخابات البریطانیة عام 

مجموع مقاعد مجلس 
 العموم

نسبة 
 الحزب عدد الناخبین األصوات

 المحافظون 13.012.315 42.4% 379
 العمال 8.456.934 27.6% 209

األحرار  7.780.949 25.4% 23
 االشتراكیون

  
مقعداً في مجلس  209من مجموع األصوات وفازوا ب  %27ر6فقد حصل العمال على 

مقعداً  23من األصوات وفازوا ب  %25ر4العموم بینما حصل األحرار/االشتراكیون على 
مقعداً! بینما  186من األصوات وفرق المقاعد ھو  %2.2بین الحزبین ھو فقط، أي أن الفرق 

من مقاعد مجلس العموم، فأین ھي  %61من صوت الناخبین و %42حصل المحافظون على 
 المساواة السیاسیة التي تنادي بھا الدیمقراطیة؟

 الدیمقراطیة بعد الحرب العالمیة الثانیة:
 حربین عالمیتین ضد الفاشیة والدكتاتوریة، وحرباً ثالثة "باردة"لقد خاضت الرأسمالیة الغربیة 

مع الشیوعیة، وفي ھذه األثناء تم استخدام الدیمقراطیة بدیالً إیدیولوجیا، وأصبحت في قاموس 
المصطلحات السیاسیة ردیفاً للحریة، وتحریر البشریة، واحترام حقوق اإلنسان، وصیانة ملكیة 

 رین مھمین في المسار الدیمقراطي في العالم:الفرد. ویمكن مالحظة تطو
) اتجھت الحكومات الغربیة نحو مزید من المركزیة في الحكم. وأبرز آثار ھذه المركزیة 1

ھو سیطرة الدولة على مقالید أمور المجتمع بما في ذلك االقتصاد، بینما تلعب أجھزة 
 روبیون بالخطر من تزاید سیطرةاالستخبارات دوراً رئیسیاً في الداخل والخارج. ویشعر األو

الدولة على جمیع أمورھم، فالدیمقراطیة والرأسمالیة على السواء تدعوان إلى محدودیة دور 
السلطة في حیاة الشعب، والواقع في أوروبا ھو أن السلطة الحقیقیة قد حجبت عن الجماھیر 

لمجالس البرلمانیة لصالح األحزاب التي تھیمن على آلیة الحكم، ومع مرور الوقت فقدت ا
نفوذھا لصالح الحكومات التي قلما تمثل إرادة الشعب، أو حتى أغلبیة الجماھیر. وإذا اعتبرنا 
اللجان البرلمانیة مقیاساً لمدى مركزیة النظام، فإن عھد رئیس الوزراء العمالي كلیمینت آتلي 

 لقوانین، بالمقارنةلجنة لتحدید سیاسات الدولة وصیاغة ا 466) قد شھد تشكیل 1945-1951(
-1979لجنة فقط في الفترة ( 150)، و1979-1976لجنة في عھد جیمس كالھان ( 190مع 

 ].10) من عھد مارغریت تاتشر [1985
ویرى ریتشارد جاي بأن مستقبل الدیمقراطیة في الغرب ال یدعو إلى التفاؤل في ظل نمو 

الجماھیر على الدولة في تسییر شؤون البیروقراطیة وتضخم أجھزة الحكم وتزاید اعتماد 
حیاتھم الیومیة، وإذا استمر الحال على ما ھو علیھ فإن : " عوامل حكم الشعب نفسھ معرضة 

                                                
10 Ibid, P. 24 



]. والحقیقة ھي أن السلطات السیاسیة في الغرب كانت كلما وسعت دائرة 11لالنقراض" [
یعترف ن سلطة الشعب، والناخبین لتشمل النساء والشباب واألقلیات كانت في المقابل تحدد م

الكثیر من أعضاء مجلس العموم الیوم بأنھم ال یملكون أي سیطرة على آلیة اتخاذ القرار ألن 
زمامھا أصبحت في ید قیادة الحزب بالتحالف مع الشركات العمالقة وأجھزة االستخبارات 

 السریة وإمبراطوریات الصحافة.
إلى نظام یفرض على حكومات وشعوب "العالم  فھو تحول الدیمقراطیة ) أما التطور الثاني:2

الثالث"، وارتباط المساعدات االقتصادیة والعالقات الدبلوماسیة بتبني النظام الدیمقراطي. بل 
واحتالل بعض الدول وفرض الوصایة علیھا حتى تحقق المزید من التطور الدیمقراطي. 

عني سوى االنتخابات الشكلیة، والمالحظ في ھذه الصورة المشوھة ھو أن الدیمقراطیة ال ت
دون االكتراث بنظام الحكم إن كان ملكیا وراثیاً أو دكتاتوریاً عسكریاً أو حكم عصابة من تجار 
المخدرات، ودون االھتمام برأي الجماھیر في تلك الدول إذا كانت معادیة للغرب ألنھا شعوب: 

وصفھا جیمس میل. لقد ھیمنت "جاھلة، غیر واعیة، وغیر قادرة على تحمل المسؤولیة" كما 
ھذه الصورة المعاصرة من الدیمقراطیة وأصبحت اإلیدیولوجیة التي یجب أن تسود العالم، 
والنظام األوحد الذي تسیر البشریة في ركابھ. وھكذا تكتمل دورة تطور الفكر الدیمقراطي 

 للتمحور حول ثالثة أصول:
 أ) الوصایة على الشعوب غیر الواعیة.

 الحكم بسبب تعقد الحیاة. ب) مركزیة
 ج) فرض ھذا النظام على جمیع الشعوب ألنھ یحقق الحیاة األمثل للبشریة.

وھذه بحد ذاتھا ھي محاور إیدیولوجیات الفاشیة، والدكتاتوریة الوحدویة، والشیوعیة على 
السواء. وقد عبر عن ھذه المخاوف كثیر من مفكري الغرب وفالسفتھ في القرن العشرین. إن 

ن المؤسف أن نقد الفكر الدیمقراطي قد أخذ بعداً سیاسیاً، فأصبح كل من یتكلم في نقد م
ً لحریات الشعوب وحقوق اإلنسان، بل انبرى بعض  الدیمقراطیة بالمقابل: متشدداً، معادیا
المفكرین "اإلسالمیین" للدفاع عن الدیمقراطیة وتبریر شرعیة األكثریة والنظم البیروقراطیة 

الحزبیة، مع أن ھذه األفكار دخیلة على الفكر الدیمقراطي ومنافیة ألصولھ كما مر  والتعددیة
 معنا.

لقد كانت مشكلة الدیمقراطیة أنھا بنیت على أصول باطلة وفرضیات مثالیة یستحیل تطبیقھا، 
فاضطر فالسفة القرن الثامن والتاسع عشر لتسییرھا في مسار "واقعي" بعید عن أصولھا 

وكما استغلت األقلیة من الطبقة الوسطى شرعیة الجماھیر في معركتھم ضد االفتراضیة. 
األرستقراطیة فإن الدكتاتوریین في "العالم الثالث" یستخدمون الدیمقراطیة نفسھا كمصدر 

 من األصوات. %99شرعیة للتسلط على رقاب الشعوب وبنسب تزید في العادة عن 
قراطیة الغرب بقولھ: " یظن الشعب لقد اختصر جان جاك روسو مجمل بحثھ في دیم

اإلنجلیزي نفسھ حراً، ولكنھ مخطئ في ذلك خطأ فادحاً... إنھ حر فقط عند انتخاب أعضاء 
 ]. 12البرلمان، وبعد ذلك تھیمن علیھ العبودیة من جدید" [

 
 

                                                
11 R. Jay, Democracy, in (political Ideologies) (London 1985) P. 181 
12 The Social Contract, (London 1913) P.78 



 13"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

، وتأس�����یس النادي األدبي 1913ترة تأس�����یس نادي إقبال أوال بالمنامة س�����نة ش�����ھدت تلك الف
. وتزامن التطور األدبي مع نھض���ة تعلیمیة تمثلت في ظھور المدارس 1920بالمحرق س���نة 

، ثم 1919الحدیثة بدیالً عن الكتاتیب؛ حیث تأس��س��ت مدرس��ة الھدایة الخلیفیة بالمحرق س��نة 
نامة برعایة اللجنة األھلیة المش�������رفة على التعلیم. وقد افتتحت مدرس�������ة ثانویة أخرى في الم

نة  یة س������� یة الكبرى بظھور بواكیر الحركة الوطن قاف ھذه التطورات الث ، والتي 1919أذنت 
تأس������ت بجھود الش������یخ عیس������ى بن علي في مواجھة األطماع البریطانیة التي حاولت إحكام 

قانون المس�������ت ھذه الس�������یطرة 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 ترس���یخ 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؛  -
  1922.14تاریخ البحرین حتى عام 

قف ، الذي یتوقالئد النحرین في تاریخ البحرینناص���ر بن جوھر بن مبارك الخیري؛  -
  1923.15عند أحداث سنة 

 1923، الذي یتوقف عند أحداث س�������نة ل في تاریخ أوالعقد الآلمحمد علي التاجر؛  -
  1932.16مع بعض التعلیقات على أحداث تصل إلى عام 

ویحاول ھذا البحث إلقاء الض������وء على ھذه المص������نفات التاریخیة الثالثة باعتبارھا تمثل 
جزءاً ال یتجزأ من الحراك الثق��افي ال��ذي ش�������ھ��دت��ھ البحرین خالل الربع األول من القرن 
العش�������رین، وذلك من خالل تتبع الظروف التي ظھرت فیھا ھذه المؤلفات، والمقارنة بینھا 

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

 :التحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة 17= محمد بن خلیفة النبھاني؛
                                                

 ، جامعة البحرین.2008، ینایر 21العدد مجلة ثقافات،  في: نشر ھذا البحث13 
تاریخ الجزیرة العربیة) 1932محمد بن خلیفة النبھاني (  14 ، المطبعة المحمودیة، التحفة النبھانیة في 

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 ودراس������ة عبد قالئد النحرین في تاریخ البحرین) 2003ناص������ر بن جوھر بن مبارك الخیري ( 15

 یر، مؤسسة األیام للنشر، البحرین.الرحمن بن عبد هللا الشق
، إعداد وتقدیم إبراھیم بش�����مي، مؤس�����س�����ة األیام عقد الآلل في تاریخ أوال) 1994محمد علي التاجر ( 16

 للنشر، البحرین.
محمد بن خلیفة بن حمد بن موس���ى النبھاني، من طيء، مالكي المذھب، ولد ونش���أ في مكة المكرمة، لھ  17

مؤنس العزب، تذییل سVVVVVVبائك الذھب في أنسVVVVVVاب ي غیره من العلوم، منھا: عدد من الكتب في التاریخ وف



، لم یكن من أھ��ل البحرین إال أن م��ادت��ھ النبھVVانیVVةالتحفVVة على الرغم من أن مؤلف 
التاریخیة قد اعتمدت بص��ورة أس��اس��یة على الروایات الش��فھیة التي حص��ل علیھا من الس��كان 

م، ومكث فیھا لمدة 1914ھـ������������/1332المحلیین، حیث قدم للمرة األولى إلى البحرین س������نة 
اریخ أن یدون تش��ھرین وبض��عة أیام في ض��یافة الحاكم الش��یخ عیس��ى بن علي الذي طلب منھ 

البحرین مع التركیز على فترة حكم آل خلیفة، وقد لبى المؤلف ھذا الطلب فاتص�������ل بأعیان 
البحرین، ودون الكثیر من المعلومات التاریخیة التي أملیت علیھ من قبل علماءھا، كما أش���ار 

وغالب الظن أن  18.مجموع الفضVVVائلإلى ذلك معاص���ره راش���د بن فاض���ل البنعلي في كتابھ: 
لنبھاني كان قد أعد مس�����ودة قبل قدومھ عن جغرافیة البحرین وتاریخھا اإلس�����المي، ومن ثم ا

 12أض�����اف إلیھا ما أملي علیھ في تاریخ البحرین الحدیث، وانتھى من تص�����نیف الكتاب في 
، النبذة اللطیفة في الحكام من آل خلیفةم، وأس���ماه: 1914فبرایر  9ھـ���������/1332ربیع األول 

ى العراق لطباعتھ أش������ار علیھ ص������دیقھ أحمد جودت (ص������احب جریدة ولكنھ عندما رحل إل
المنیر البصریة) أن یتوسع في كتابھ ویجعلھ تاریخاً عاماً لجزیرة العرب، فاستحسن النبھاني 

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

، بعد أن أعاد تنس�������یقھ وتطویره التحفة النبھانیةالقدیم، ثم أعاد طباعتھ مرة أخرى ض�������من 
زار المص�������نف البحرین خمس مرات خالل الفترة وتص�������حیح أخطاء الطبعة األولى، حیث 

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

 1921.19التي أنجزھا سنة 
ص�������فحة، یمكن  140في حوالي  التحفة النبھانیةیقع القس�������م الخاص بالبحرین في و

   20تقسیمھا على النحو التالي:
 فحة. ص 40وصف جغرافي شامل للجزر، في  -أ
 صفحة.  27تاریخ البحرین منذ دخولھا في اإلسالم، في  -ب
 73، في 1922حتى ع��ام  1783ت��اریخ البحرین من��ذ تولي آل خلیف��ة الحكم فیھ��ا ع��ام  -ج

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

أكثر من ش����ھرین وبض����عة أیام خالل إعداد  العش����رین. وحیث أن كاتبھ لم یمكث في البحرین
المسودة األولى للكتاب، فإن مادة الكتاب تعتمد بصورة رئیسة على شھادات المعاصرین من 
أھل البحرین الذین أملوا علیھ المادة الخاص�������ة بالفترة الحدیثة والمعاص�������رة، بحیث یمكن 

دمة د اعتمد النبھاني في المقاعتباره ممثالً للروایة الرس�������میة في تاریخ البحرین الحدیث. وق
                                                

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

، تحقیق حس���ن بن مجموع الفضVVVائل في فن النسVVVب وتاریخ القبائل )2001راش���د بن فاض���ل البنعلي ( 18
 .77، 68، 57محمد بن علي آل ثاني، بدر للنشر، بیروت، ص. ص 

، مص����در التحفة النبھانیةانظر على س����بیل المثال ما أورده المص����نف تحت عنوان "ش����ذرات"، من  19 
 .153-152سابق، ص.ص 

تم الرجوع في ھذه الدراس���ة إلى طبعة المؤس���س���ة العربیة للدراس���ات والنش���ر باالش���تراك مع المكتبة  20 
 .2004الوطنیة بالبحرین سنة 



الجغرافیة للبحرین والتاریخ اإلس�������المي لھا على مجموعة من المعاجم اللغویة مثل القاموس 
المحیط وتاج العروس، وعلى بعض المص�����نفات الجغرافیة كمعجم البلدان لیاقوت، كما رجع 

ما س���قالني، أفي قس���م التاریخ اإلس���المي إلى أمھات كتب التراث؛ حیث نقل عن ابن حجر الع
بائك سVVفي التاریخ الحدیث فقد نقل عن بعض مص��نفات القرن التاس��ع عش��ر، حیث أش��ار إلى 

 وإلى كتاب التحفة الحلیمیة لعبد الحلیم الفارسي.  21لعثمان بن سند البصري، العسجد
ولم یقتصر النبھاني فیما دونھ على ھذه المصنفات، بل اعتمد على المشاھدة والمعاینة 

عن المواض��ع الجغرافیة والمواقع األثریة وفي وص��فھ لمھنة الغوص، حیث یكرر  في ما نقلھ
 من ذكر عبارة:

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

"فوص�����لتھ وص�����عدت المنارة الغربیة وكتبت اس�����مي نحتاً في أعلى 
حجر في داخلھ���ا، ووج���دت ع���د درجھ���ا إلى ال���دائر الث���اني م���ائ���ة 

  23درجة."
وك��ذل��ك ل��دى ح��دیث��ھ عن ت��اریخ ترمیم قلع��ة البحرین المنحوت على أس�������وار القلع��ة س�������ن��ة 

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

وعلى الرغم من إش���ارة المص���نف إلى رجوعھ إلى بعض المادة الوثائقیة التي أتیحت لھ من: 
اإلمارة المخزونة في دار األس���فار"، إال أنھ ال یورد الكثیر من المادة الوثائقیة "س���جالت دار 

أما في س����رده لتاریخ  25أو یحیل بعض األرقام التي ذكرھا في ثنایا كتابھ إلى مص����در محدد.
البحرین تحت حكم آل خلیفة فإن المص��نف یعتمد التاریخ الش��فھي حیث أش��ار في مقدمة كتابھ 

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

  26التجار فضیلة الشیخ عبد هللا بن سعد بن شمالن."
كما تعرض في كتابھ للعدید من الروایات التي نقلھا عن ش��یوخ آل خلیفة أثناء اس��تض��افتھم لھ 

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

كأحد مص�����ادر تاریخ البحرین الحدیث إال أن  التحفة النبھانیةوعلى الرغم من أھمیة 
مص��نفھ قد تعرض لالنتقاد بس��بب إعراض��ھ عن ذكر تاریخ البحرین القدیم، حیث إنھ لم یلتزم 
بما أورده في مقدمة كتابھ التي ذكر فیھا بأنھ صمم على: "نشر مجمل تاریخھا القدیم ومفصل 

حلة اإلس�������المیة والحدیثة؛ حیث یبدأ ولكنھ في الحقیقة لم یؤرخ إال للمر  27تاریخھا الحدیث"،
                                                

 ، بومبي.سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق األسعد) 1897عثمان بن سند البصري ( 21
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القس��م التاریخي من كتابھ في الس��نة الثامنة للھجرة، وال یعرض للحدیث عن التاریخ القدیم إال 
تاریخي ألحداث الفترة اإلس�������المیة  بل إن س�������رده ال قدیمة،  مدافن ال ثھ عن ال حدی من خالل 

ك العباس����ي للبحرین وتملوالتاریخ الحدیث قد جاء مختص����راً بص����ورة مخلة؛ فلم یذكر الحكم 
القرامطة فیھا إال من خالل فقرات مقتضبة تنقصھا الدقة، وتتطلب المزید من التفصیل. ونتج 
عن ھذا اإلیجاز المخل وقوع المص�������نف في جملة من األخطاء العلمیة؛ فعندما یتحدث عن 

داد علماً بأن أول تع 28ألف نس�����مة، 300یقدر تعدداھم بحوالي  1921س�����كان البحرین س�����نة 
نس��مة، وال ش��ك بأن مجموع  89970أثبت بأن عددھم یبلغ  1941س��كاني في البحرین س��نة 

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

ل الظروف الس���یاس���یة واالقتص���ادیة واالجتماعیة خالل المادة المتعلقة بالمعارك، دون تفص���ی
تلك الفترة، مع أن الكثیر من المادة كانت متاحة للمص�������نف آنذاك من خالل روایات بعض 
معاص���ري أحداث القرن التاس���ع عش���ر، ولكنھ اختار س���رد تاریخ البحرین الحدیث من خالل 

انطباع س�����لبي حول أحداث  جملة المعارك التي وقعت في تلك الفترة مما س�����اعد على إعطاء
 القرن التاسع عشر.

ویبدو أن منھج الكاتب في تغلیب االختص�������ار على التفص�������یل قد أثر على مادة كتابھ حول 
أحداث القرن العش�������رین، فعندما یعرض المص�������نف للحدیث عن تطور الحركة الوطنیة في 

 تزل النبھانيالبحرین، وجھود الش�������یخ عیس�������ى 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 
  29فھاجت األھالي وماجت."

ولعلھ من غیر اإلنص���اف اختزال دوافع تحرك رموز التیار الوطني بقیادة الش���یخ عیس���ى بن 
یطانیا منع تجارة السالح والرقیق، فقد صدر ھذا المنع في القرن علي في معارضتھم قرار بر

التاس��ع عش��ر، وكانت الحركة الوطنیة تدافع عن ھویة البحرین وس��یادتھا واس��تقاللھا 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 
رائ��داً في مج��ال الت��دوین الت��اریخي في البحرین إب��ان مطلع القرن العش�������رین، وق��د نجح في 
اس��تنھاض ھمم المؤرخین المحلیین للقیام بجھود مماثلة تھدف إلى اس��تدراك ما أغفلھ النبھاني 

ر تاریخ البحرین الحدیث حتى تعد ض����من أھم مص����اد التحفة النبھانیةفي تاریخھ، وال تزال 
 یومنا ھذا.

 
 :قالئد النحرین في تاریخ البحرین 30= ناصر بن جوھر بن مبارك الخیري؛
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، ودرس في بدایة حیاتھ في الكّتاب، ثم انتقل إلى 1876ولد ناص�������ر بن جوھر بن مبارك الخیري عام   30

مدرس��ة الش��یخ أحمد بن مھزع لدراس��ة اللغة العربیة وعلوم الدین، ثم التحق بمدرس��ة اإلرس��الیة األمریكیة 
، واس����تمر فیھا لمدة ثالث س����نوات تعلم خاللھا اللغة اإلنجلیزیة 1894بالمنامة في بدایة تأس����یس����ھا س����نة 

عمل كاتباً لدى التاجر المعروف الحاج عبد هللا بن  1903س�����نة 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



الحظ ناص�������ر بن جوھر بن مبارك الخیري، انعكاس�������ات 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 اس��تھل الخیري ما 
 ، قائالً: التحفة النبھانیةكتابھ بالتعلیق على 

"فلما تص�������فحتھ بعد طبعھ في بغداد ألفیتھ غیر واف بالمراد وغیر خال من 
 یخأغالط أدت إلیھا العجلة التي قیل ھي من الش������یطان، وطالما كانت التوار

  31مزلة األقالم ومزلقة األقدام، ومطلق الكمال لمن تفرد بالجالل".
ونتیجة لذلك فقد حرص الخیري على أن یقدم تاریخھ بمنھجیة مختلفة عن س����ابقھ، حیث عمد 
إلى تفص���یل تاریخ البحرین القدیم واإلس���المي والحدیث، ومن ثم التعلیق على أحداث التاریخ 

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

 وحداثة لتصنیف تاریخھ، قائالً: 
"ویعلم هللا كم ع��انی��ت في إیج��ادھ��ا من تع��ب، وكم تكب��دت في تنقیحھ��ا من 

ستخراج حوادثھا من مظانھا الموثوقة ومصادرھا  نصب، وكم جاھدت في ا
المعتمدة، وكم س���ھرت على تص���فح الكتب والمجلدات للوقوف على األخبار 

 32الصحیحة والروایات المعتبرة الوثیقة".
 التي أحالت قالئد النحرینویظھر أثر الجھد الذي بذلھ الخیري بص��ورة واض��حة في ھوامش 

معاجم اللغویة والموس�������وعات العامة، والمجالت إلى عدد أكبر من كتب التاریخ القدیم، وال
العلمیة والوثائق ومص���ادر التاریخ الش���فھي، باإلض���افة إلى مالحظاتھ الخاص���ة ومش���اھداتھ، 
وذلك من خالل زیارة المدافن والمواقع التاریخیة، وإجراء بعض الحفریات األثریة بص�����حبة 

عدم اإلش�������ارة إلى المص�������ادر  ینقالئد النحرالمنقبین. وعلى الرغم من ذلك فإنھ یؤخذ على 
 إشارة كاملة إال نادراً.
مفقوداً لفترة طویل��ة من الزم��ان، حی��ث تح��دث المؤرخ  قالئVVد النحرینوق��د بقي كت��اب 

 البحریني مبارك الخاطر عن مسودة ھذا الكتاب: 
"التي لم نعثر علیھا حتى اآلن رغم ما بذلناه من جھد ووقت في س��بیل ذلك، ولم 

أن ناص��ر قد كتبھا وأودعھا لدى الس��ید علي بن خلیفة الفاض��ل نجن غیر القول ب
الذي غادر بھا إلى الكویت خوفاً من وقوعھا بید المس��تش��ار بلكریف.. وقد أودع 

                                                
عمل مع الش�������یخ محمد زیادة اھتمامھ بالثقافة واألدب حیث كان أحد مؤس�������س�������ي نادي "إقبال أوال" في ال

تم توظیفھ في بلدیة المنامة، ثم اختاره الوكیل البریطاني المعتمد  1918، وفي عام 1913بالمنامة س�������نة 
عھ ذلك من كالیف دیلي للعمل في قس�������م القض�������ایا الخاص�������ة بالقض�������اء المدني في دار الحكومة، ولم یمن

، وكان لھ 1920االس���تمرار في اھتماماتھ الثقافیة حیث أس���ھم في تأس���یس "النادي األدبي" بالمحرق س���نة 
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 
ناصVVر الخیري ) 1982، لمزید من التفص��یل انظر: مبارك الخاطر (1925المرض الذي توفي بس��ببھ عام 

 .20-17، وزارة اإلعالم، البحرین، ص.ص األدیب الكاتب
، تقدیم ودراس������ة عبد قالئد النحرین في تاریخ البحرین) 2003ناص������ر بن جوھر بن مبارك الخیري ( 31

 من المقدمة. 6 الشقیر، مؤسسة األیام للنشر، البحرین. ص الرحمن بن عبد هللا
 من المقدمة. 5المصدر السابق، ص  32



علي بن خلیفة الفاض���ل ھذه المخطوطة إلى ص���دیقھ وزمیلھ في الكفاح الش���اعر 
ما نقلھ بعد خروجھ من البحرین أوا عام محمد الفرج، الذي نقلھ في جملة  خر 

 33إلى القطیف ثم إلى الكویت." 1928
وفي مطلع القرن الواحد والعش���رین تمكن الباحث الس���عودي عبد الرحمن الش���قیر من العثور 

لدى عائلة الفرج في الكویت، حیث تبنت مؤس��س��ة األیام طبعھ بخط  قالئد النحرینعلى كتاب 
، وتجدر اإلشارة إلى أن النسخة التي تم نشرھا ھي النسخة التي قام المؤلف 2003مؤلفھ سنة 

ص��فحة. وقد قام عبد الرحمن الش��قیر بدراس��ة  140بتبییض��ھا بناء على مس��ودة س��ابقة 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:

ص����فحة 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  ص�������فحة مع المالحق، ویت
العص���ور القدیمة وحتى عھد الش���یخ عیس���ى بن علي، ومن ثم یفرد فص���الً قص���یراً عن مدن 

  34عض علماء البحرین وأدبائھا.البحرین وقراھا وملحقاً عن تاریخ الدول المجاورة وب
بتركیز الخیري على تفص���یل األحداث بص���ورة أكبر ووقوفھ  قالئد النحرینویتمیز مص���نف 

على تاریخ البحرین القدیم واإلس��المي والحدیث بص��ورة أكثر توازناً من س��ابقھ، حیث توس��ع 
یقیین ومن ثم لفینفي القس��م الجغرافي، ثم أس��ھب الحدیث في تاریخ البحرین القدیم ابتداء من  ا

البابلیین واآلش��وریین والحمیریین والس��اس��انیین، قبل أن یفص��ل في التاریخ اإلس��المي ویذكر 
والة البحرین في العھد الراش�������دي واألموي والعباس�������ي، و من ثم دولة القرامطة والزنكیین 

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

وباإلض���افة إلى رجوعھ لكتب التراث اإلس���المي امتاز ناص���ر 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 اس�������تفاد من بعض 

قیة ، ورجع إلى مادة وثائبالد العرب الجنوبیةنفات األجنبیة ومن أبرزھا كتاب بینیت: المص�����
 35."1912-1907نقلھا من: "التقاریر السنویة اإلنجلیزیة لسنوات 

ولم یقتص�����ر الخیري على س�����رد األحداث فحس�����ب، بل قام بالتعلیق علیھا مقارناً بین أحداث 
قاده  قافة في الماض�������ي مع واقع عص�������ره، 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 بعض����ھم بتكفیر من یقرأھا لخروجھم ف

                                                
 .19) مرجع سابق، ص 1982مبارك الخاطر ( 33
 ع.-) مصدر سابق، ص.ص أ2003انظر تقدیم عبد الرحمن الشقیر لكتاب ناصر الخیري ( 34 

یمكن مالحظة رجوع المصنف إلى مادة وثائقیة خاصة في ما نقلھ من نصوص ومعاھدات ومراسالت  35
 على سبیل المثال ال الحصر. 430-420و 337-336و 180رسمیة، في الصفحات: 



وتفس�����یقھ، ولكن حوادث القرن الحاض�����ر لطفت بعض الش�����يء من حدتھم، 
صائرھم، وجعلتھم ینظرون إلى ھذه الجھود  وفتحت بعضاً من أبصارھم وب

 36بغیر نظرتھم السابقة."
ر أھم ، وفص����ل في ذكئد النحرینقالوقد قام عبد الرحمن الش����قیر بتقدیم دراس����ة وافیة لكتاب 

ممیزات��ھ، ب��اإلض��������اف��ة إلى مالحظ��ات��ھ التي تتلخص في وجود الع��دی��د من األخط��اء اللغوی��ة 
  37والنحویة واإلمالئیة فضالً عن األخطاء التاریخیة.

والبد من التنبیھ إلى أن األھمیة التاریخیة للكتاب تنبعث من كون المؤلف قد عاص������ر 
ین في نھایة القرن التاس����ع عش����ر ومطلع القرن العش����رین، وھو حقبة مھمة من تاریخ البحر

بذلك مص���در أص���یل ألحداث ھذه الفترة، أما المراحل التي س���بقت عص���ر المؤلف فإن أھمیة 
الكت��اب تكمن في التعلیق��ات التي أوردھ��ا المص�������نف على بعض ھ��ذه األح��داث، ونظراً ألن 

؛ بالص��ورة التي كان یرتض��یھا الخیريالمس��ودة التي عثر علیھا الش��قیر لم تكن جاھزة للطبع 
فإنھ قد ورد في ثنایا الكتاب عدد من المس�������احات الفارغة، والتي كان المص�������نف قد تركھا 

التوسع في الحدیث عن عھد الشیخ عیسى كما أخذ علیھ عدم  38الستكمالھا في مرحلة الحقة.
الل الفترة بن علي مع أنھ كان ش������اھداً على معظم أحداث حكمھ، حیث عاص������ر الخیري (خ

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

، ومن ثم الص�����یغة التي نش�����ر فیھا الكتاب بخط قالئد النحرینولعل طول فترة غیاب 
تحقیق یذكر، قد كان من ض���من األس���باب التي حدت من انتش���اره واس���تفادة  المؤلف دون أي

وال ش�����ك بأن مش�����روع إعادة نش�����ر ، عقد الآللو التحفة النبھانیةالباحثین منھ بالمقارنة مع 
 الكتاب في نسخة مطبوعة ومحققة سیسھم في إثراء البحث التاریخي المعاصر.

 
 : أوالعقد الآلل في تاریخ  39= محمد علي التاجر؛

كانت مش��كلة فقدان النس��خة الموس��عة من كتاب ناص��ر الخیري ھي المأخذ األس��اس��ي 
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
  40 جوانحنا إننا لم نقف إال على بعض مسوداتھ األولى"."نقول واألسف مأل

أكثر حدة من س�����ابقھ، حیث أش�����ار إلى أنھ على  التحفة النبھانیةوقد كان موقف التاجر تجاه 
 الرغم من االعتراف بفضل السبق للنبھاني في تدوین تاریخ البحرین إال أنھ: 

                                                
 .11) مصدر سابق، ص 2003الخیري ( 36
 ع.-المصدر السابق، ص.ص أ 37 

 سبیل المثال ال الحصر.، على قالئد النحرینمن  289و 13انظر الصفحات  38
محمد علي بن أحمد بن عباس التاجر: ینتس�������ب إلى بیت من بیوت العلم في البحرین، درس في مطلع   39

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 اس�����تقر بھ المقام في البحرین عام 

، ویعد من مؤس����س����ي دائرة األوقاف 1946أعض����اء مجلس إدارة المدرس����ة الجعفریة لدى تأس����یس����ھا 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
 .12المصدر السابق، ص  40 



سلم في تألیفھ من مواضع االنتقاد كحشوه بالتملق ي مثل ات الغیر الزمة ف"لم ی
ھذا الفن الذي یجب تنـ������������زیھھ، وبعض األغالط التاریخیة، وتش������ویھ بعض 

  41الحقائق سواء كانت عمداً أو سھواً".
محاوالً تص���حیح ما وجده من أخطاء في  عقد الآللونتیجة لذلك فقد عكف التاجر على تألیف 

في ھذه  م متتبعاً نس���ق الخیريكتاب النبھاني، حیث حرص على اس���تیفاء تاریخ البحرین القدی
الفترة، ثم عرج على تاریخ البحرین اإلس����المي مبدیاً جملة من التحفظات على ما ذكره "ابن 
نبھان"، ومن ذلك تشكیك التاجر في صحة نسبة بناء مسجد الخمیس إلى الخلیفة األموي عمر 

فاة  42بن عبد العزیز، عد و ھل البحرین ب فھ عند مرویات ردة أ یھ  ومن ثم توق الرس�������ول عل
 الصالة والسالم، حیث رأى التاجر بأن غالبیة أھل البحرین قد ثبتوا على إسالمھم، ولكنھم: 

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

بارات التي تنتص�������ر لجھة دون أخرى أو تذكر خص�������وم 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 س����ابقیھ (النبھاني والخیري) بتفص����یل أحداث س����نة 

ك لمعتمد كالیف دیلي، معتمداً في ذلاندلع فیھا الخالف بین الش����یخ عیس����ى بن علي والوكیل ا
بھ ملوك العرب، تا حاني في ك ما أورده أمین الری یة   44على  تھ الش�������خص������� 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
المھتمین بأدب وتاریخ المنطقة في مجلس من مجالس الثقافة واألدب في الش���ارقة، وقد تولت 

من أھم الكتب التي ألفھا محمد علي عقد الآلل . ویعتبر 1994مؤس������س������ة األیام نش������ره عام 
ظ حیث الح التاجر، ویبدو أن الكتاب قد طبع عن مس��ودة لم یكملھا المؤلف ألس��باب 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 المص��نف مواض��یع كتابھ في فص��ول وأبواب عدیدة، معتمداً تقس��یم الخیري 
لتفص�����یل في تاریخ البحرین القدیم واإلس�����المي، في الحدیث عن جغرافیة البحرین، ومن ثم ا

                                                
 .12المصدر نفسھ، ص  41 
 .31المصدر نفسھ، ص  42 
 .73المصدر نفسھ، ص  43 

، شملت: الحجاز والعسیر والیمن 1922قام أمین الریحاني برحلة في أنحاء الجزیرة العربیة خالل عام  44
ص����فحة من  90وعربس����تان والعراق، وقد أفرد للبحرین حوالي ولحج ونجد والحجاز والكویت والبحرین 

كتابھ، تحت س����تة عناوین رئیس����ة تعرض من خاللھا للحدیث عن تطور مھنة الغوص وفص����ل في تاریخ 
البحرین اإلس��المي والحدیث وخاص��ة فترة حكم آل خلیفة، ثم عرج على األوض��اع الس��یاس��یة والثقافیة في 

وقد قابل الریحاني أثناء إقامتھ في البحرین الش������یخ عیس������ى بن علي  البحرین في مطلع القرن العش������رین،
وعدداً من وجھا البحرین وأدبائھا، وقدم وص�����فاً ممتعاً لمدنھا وأس�����واقھا والحركة العمرانیة فیھا، وتحدث 
عن وجود نھض�������ة أدبیة واجتماعیة فیھا من خالل ما ش�������اھده في مجالس الثقافة واألدب. أمین الریحاني 

 ، دار الجیل، بیروت.لوك العربم) 1924(



خاتمة حول  ویفرد القس�������م 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 الش�������یخ عباس بن س�������لمان (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 

 45االنتقاد".
إال أن المقارنة بین ما كتبھ التاجر من جھة، وبین النبھاني والخیري من جھة أخرى تدفعنا 

قد التزم طریقة مختلفة في التص�����نیف؛ حیث تتس�����م غالبیة  عقد الآللللتنبیھ إلى أن مص�����نف 
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 مص����ادر أخرى وما ھو من إض����افة التاجر 
أو تص����ویبھ. وكما ھو الحال لدى الخیري فقد ترك التاجر الكثیر من المس����احات الفارغة في 

ویعود الس����بب في ذلك إلى أن الكتاب ال یتعدى أن یكون مس����ودة  46كتابھ دون أن یس����تكملھا،
كان التاجر یمني نفس��ھ بتبییض��ھا ولكن لم یتم لھ ذلك، ونتیجة لتكرر االقتباس من س��ابقیھ فإن 

یالحظ بأن التاجر ال یقدم الكثیر من المادة اإلض�������افیة على ما  عقد الآللالمتتبع لما ورد في 
في مالحظات یس��یرة، بل إن ما یض��یفھ في كثیر من األحیان ال  أورده النبھاني والخیري، إال

یعدو الرجوع إلى بعض مرویات (یض�������عفھا بنفس�������ھ بعد س�������ردھا) حول الفترة األمویة في 
ضمن تراث القصص الشعبي  47البحرین، ومرویات أخرى مجھولة المصدر یمكن تصنیفھا 

 الذي ال یرقى إلى مستوى الروایة التاریخیة. 
، ووقع كاتبھا قالئد النحرینقد اعتمدت بص�������ورة كبیرة على  عقد الآلل ومع أن مادة

في معظم األخطاء التاریخیة التي وقع فیھا س������ابقھ، إال أن التاجر یتمیز بمنھج مختلف بعض 
الش���يء؛ فھو ال یھتم بنفس القدر من التعلیق على األحداث كما كان یفعل ناص���ر الخیري، بل 

ر، وتزداد أھمیة الكتاب كمص���در أص���یل لتاریخ البحرین یعتمد أس���لوب الس���رد بص���ورة أكب
المعاص��ر وخاص��ة لدى الحدیث عن عھد الش��یخ عیس��ى بن علي، كما ینفرد التاجر باالعتماد 

ملوك على مص���ادر أخرى لم یرجع إلیھا النبھاني والخیري من أھمھا: كتاب أمین الریحاني: 

                                                
 .12-11) مصدر سابق، ص.ص 1994التاجر ( 45
 على سبیل المثال ال الحصر. عقد الآلل، من 27-26و 20-19انظر ص.ص  46
حیث ینقل المصنف قصة حول مقاتلة عبد الملك بن مروان ألھل البحرین، ومن ثم یقتبس تعلیق الشیخ  47

یوس���ف البحراني بأن ھذه الروایة: "ال تخلو من ركاكة في التعبیر وخلل في التحبیر". المص���در الس���ابق، 
 .39-38ص.ص 



دیوان الس�������ی��د عب��د الجلی��ل واقتب��اس��������ھ من   48، وك��ذل��ك مؤلف��ات یوس�������ف البحراني،العرب
 49الطباطبائي.

 
عمدت ھذه الدراس�������ة إلى مقارنة ثالثة من المص�������نفات التاریخیة التي ظھرت في 
البحرین إبان الربع األول من القرن العش�������رین، وتحدید طبیعة العالقة بینھا، والعوامل التي 

ن مؤرخي البحریدفعت بمص�����نفیھا لبذل ھذه الجھود العظیمة التي خلدت أس�����مائھم بین أبرز 
قد اعتمدت  -على الرغم من أھمیتھا-في تاریخنا المعاص�������ر، ویمكن القول بأن ھذه الجھود 

بص�����فة أس�����اس�����یة على كتب التراث والروایات الش�����فھیة دون االس�����تفادة مما كان متاحاً من 
وذلك على الرغم من اعتراف النبھاني بأن الش�����یخ عیس�����ى بن علي قد  50مجموعات وثائقیة،

جال االس�������تفادة من الوثائق المتوفرة لدى حكومة البحرین آنذاك. وباس�������تثناء 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 العش�������رین وعلى الرغم من أھم

كمص����ادر أس����اس����یة لكتابة تاریخ البحرین في عھد الش����یخ عیس����ى بن علي، إال أن ید البحث 
العلمي لم تطلھما بكثیر من العنایة واالھتمام، حیث إن ھذه المص����ادر قد نش����رت في طبعات 
غیر محققة، وتحتاج إلى بذل جھد كبیر یھدف إلى تحقیق التوازن بین المص���ادر الغربیة التي 

ذل أص�����حابھا عقوداً طویلة في جمعھا وتحقیقھا ونش�����رھا، وبین المص�����ادر المحلیة التي ال ب
تزال تعاني إلى حد كبیر من اإلھمال والنس����یان، وال یزال األمل معقوداً في ص����دور مؤلفات 
جدیدة في تاریخ البحرین تحقق االس�������تفادة الكاملة من ھذه المص�������ادر وتعطیھا حقھا العلمي 

 المنشود.
تاریخیة من خالل جھود  تدعم إص�������دار أعمال  كانت االمبراطوریة البریطانیة  لقد 

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

البحرین في اإلجازة لقرتي لؤلؤتي ) كتابي: 1773نش�������ر لیوس�������ف بن أحمد الدرازي البحراني (ت   48
، 1966، الذي یحتوي على تراجم وأس������انید لعدد من علماء البحرین وطبع في مطبعة النجف س������نة العین

انظر: علي أبا حس���ین: "حركة التألیف في  لمزید من المعلومات حول مؤلفات البحرانيالكشVVVكول. وكتاب 
 ، مركزات الخلیج العربي في جامعة البصVVVVVVVرةالندوة العلمیة العالمیة الثانیة لمركز دراسVVVVVVVالبحرین"، 

 .297-270، ص.ص 1، ج1977دراسات الخلیج العربي، 
سمھ  49 سلمان وعبد هللا، فقد ظھر ا شیخین  سیة في عھد ال سیا كان عبد الجلیل الطباطبائي من أھم رجال ال

ة ئق البریطانیفي المص���ادر العمانیة كأحد رجال الوفد المفاوض لس���لطان مس���قط، كما ورد اس���مھ في الوثا
عندما وقع معاھدة الس���الم العامة في ص���یغتھا األولیة نیابة عن حاكمي البحرین، وقد نش���ر لھ  1820عام 

شعر عام  ، تحقیق یاسین الشریف. لمزید من التفاصیل حول روضة الخل والخلیل، بعنوان: 1964دیوان 
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إلى جھد مؤسسي مواز یجمع شتات المصادر والمؤلفات التاریخیة القرن الواحد والعشرین، 
وكتب التراث، في س�������فر علمي مؤص�������ل یھدف إلى تحقیق المواكبة بین حركة النھض�������ة 
المعاص��رة مع التوثیق التاریخي لھا في جھد أكادیمي یرس��خ الھویة الوطنیة ویخلد ھذه الفترة 

 الھامة في صحائف التاریخ. 
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