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 إقرار املشرف
ودورىا الفكري والسياسي في  آني بيزنت)الرسالة الموسومة بػإعداد ف أأشيد      
قد  ,(عبد جاسم روضان بشرىقدمتيا الطالبة ) التي ((ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔ) اليند

جرت بإشرافي في قسـ التاريخ/ كمية التربية لمعمـو األنسانية/ جامعة المثنى/ وىي 
 جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر.

 

 المشرؼ                                                                

  دىيربحسن منتصر أ.د.                                                

قسـ التاريخ/ كمية التربية لمعمـو االنسانية                                                     

 جامعة المثنى        

 ـ ٕٕٕٓ/    /                                            

 والتعميمات المقررة أرشح تمؾ الرسالة لممناقشة. بناء عمى التوصيات 

عمي منفي شرّاد الحساني         د. م.أ.            

 نسانيةقسـ التاريخ/ كمية التربية لمعمـو األرئيس                                           

             نىجامعة المث                                                            

ـٕٕٕٓ/     /    



 

 إقرار املقوم اللغوي

 
ودورىا الفكري والسياسي  آني بيزنت)أشيد أف إعداد الرسالة الموسومة بػ    

عبد جاسم  بشرىيا الطالبة )أعّدتالتي  ((ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔ) في اليند
اء التعديبلت المغوية قد أصبحت صالحة لممناقشة بعد إجر , (روضان

 .واألسموبية
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 شهادة اخلبري العلمي

 
في  و الفكري آني بيزنت ودورىا السياسي)أشيد بأف تقويـ الرسالة الموسومة بػ

 مف الناحية العممية قد جرى مف قبمي. ((ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔاليند )
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 اإلهداء...
انز٘ ال ششٚك  (اهلل)ْذاء نإل ْل  إْٔٔ  حصاحة احلًذ ٔادلُ ...ئىل

 .نّ تذٚغ انغًأاخ ٔاالسض ْٕٔ انغًٛغ انؼهٛى
 صاحة اخلهك انؼظٛى ٔاسعانّ سمح... ئىل

 
حمًذ اتٍ  نهؼادلني  ح

 ٔيثششا   ا  نهُاط شاْذكاٌ غهٛظ انمهة ٔ مل ٚكٍ فظا  ػثذاهلل انز٘ 
 .يُريا   رَّ ٔعشاجا  ااهلل ت ئىل ٔداػٛا   َٔزٚشا  

ْٕٔ ساكغ  جذٙ انضكاأيٍ ٚشش٘ َفغّ اترغاء يشضاخ اهلل ٔٚ... ئىل
رْة اهلل ػُٓى انشجظ أانزٍٚ ْم تٛرّ أٔػهٙ اتٍ اتٙ طانة 

 ٔٚرًٛا   ٔٚطؼًٌٕ انطؼاو ػهٗ حثّ يغكُٛا   ٔطٓشْى ذطٓريا  
 .انصاحلاخ ٔٚإيٌُٕ تاهلل  ٔٚؼًهٌٕ عريا  أٔ

ٔ ٚركثذٌٔ  حٚغؼٌٕ نهؼهى ٔادلؼشفانزٍٚ  طهثّ انؼهى...ئىل
ٚغٓشٌٔ انهٛايل ٚثحصٌٕ ٔنهؼهٗ جم انٕصٕل ْل حب ٔادلشماانصؼ

شِ انٕاعغ نكٙ ذثمٙ كهًّ )الشأ( لسذٕاء يٍ حبنػٍ َٕس انؼهى 
 يُاس
 
 مٛمّ .انثاحصني ػٍ احل ج

 اْذ٘ مثشِ جٓذ٘ ادلرٕاضغ ....

الباحثة  
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.....عرف انالشكر وال  

 ستجيرأو  ,نعمتو في استزيده حمداً  حمدهأ موجود, قربأو  معبود خرآو  محمود وؿأ هلل الحمد      
 محمداً  لرسالتو روالمتخيّ  ,وتلوصي والمصطفى بشفاعتو المختص عمى والسبلـ ةوالصبل ,نقمتو مف
 .جمعيفأ وصحبو لوآو 

 خالص ـقدّ أ فأال يسعني إالَّ  ةالدراس تمؾ ةنياي في ةخير األ ةالخطو  عمى اقؼ ناأو  فاآل     
 حسف منتصر الدكتورالمساعد  االستاذ الفاضؿ معمميو  استاذي إلى وامتناني وتقديري شكري

 ,ةالكتاب ةمد طواؿ رافقتني التي ةمالقيّ  واالرشادات ةوالنصيح التوجيو مف عميّ  ؿتفضّ  لما دىيرب,
 فصوؿ لجميع القراءات ةكثر  عمى لشديدا لحرصو وذلؾ ,عميو ىي لما تصؿ الرسالة جعؿ اممّ 

 الرسالة وصوؿ في اً ثر أ مقترحاتول فكاف اليفوات, مف الكثير تبلفي عمي ساعدني اممّ  الرسالة,
 العرفاف كؿ يمنّ  ليوإف ,ودروبو البحث محافؿ في بيا ةلبلستعان دليؿ خيرو  ,ةالحقيقي لمكانتيا
 .والجميؿ
 مف نيمت الذيف فاضؿاأل اساتذتي إلى والتقدير الشكر بفائؽ وتوجّ أ فأ وشكراً  عرفاناً  ويزيدني     
 غانـ الدكتور واالستاذ ,الريشاوي خمؼ متعب الدكتور االستاذ :ةالتحضيري ةالسن ثناءأ عمميـ
 ,شنو بوأ حميد سعدأ الدكتور واالستاذ ,جابر كامؿ حسيف الدكتور واالستاذ ,عباس نجيب

 واالستاذ ,الجياشي اهلل عبد عطيو حسف الدكتور واالستاذ ,النداوي جبار وائؿ الدكتور واالستاذ
 واالحتراـ الشكر قدـأ فأ لزاماً  رىأو  ,مجيد حيدر الدكتور واالستاذ ,شفيؽ عمواف ابتسامو الدكتور

د الحساني, اشر  منفي عمي الدكتور المساعد االستاذ المثنى ةجامع في التاريخ قسـ رئيس إلى
المساعد  االستاذ العميا الدراسات رومقرّ  ,ابراىيـ حمدأ الدكتوراعد المس االستاذ القسـ رومقرّ 

 .الجياشي جبار سبلـ الدكتور
 ,المثنى ةجامعفي  ةاالنساني لمعموـ ةالتربي ةكمي ةمكتب في العامميف إلى الجزيؿ بالشكر تقدـأو      
 الحيدري الصحف ةومكتب ,ةالمقدس ةالعباسي ةالعتب ةمكتبو  ,ةالمقدس ةالحسيني ةالعتب ومكتبو
 عبارات سمىأ قدـأ فأ والبد ,الرسالة ومراجع مصادر ةتييئ في ةمالقيّ  جيودىـ عمى الشريؼ
 وزوجي خواتي,أو  وعباس ومحمد حمدأو  حيدر :واخوتي ,الغاليف والديّ  إلى واالمتناف الشكر



 

 
 ث

 رتيمسي كمؿأ فأ استطعت لما وتضحيتيـ تشجيعيـ لوال الذيف الغالبي ىاشـ محمد العزيز
 .واالحتراـ الحب كؿ يمنّ  فميـ ,فاآل ليوإ وصمت ولما ,ةالعممي
 ,سياد :منيـ خصأو  ةالتحضيري ةالسن في وزميبلتي لزمبلئي شكري اقدـ فأ يفوتني وال     
 حمدأ صالح محمد االستاذ شكرأو  رحمف, وزينب ,واالء ,مؿأو  ,وصابريف ,عجمي وزينب

كما اشكر  ,ةالنيائي بصورتيا واخراجيا الرسالة وتنضيد ةاعطب في كبيراً  جيداً  بذؿ الذي ,العامري
 التي والمراجع المصادر ةترجم في ةجبار  جيود ليا كانت يالت حسيف دحبش سجود الست

 . المعالي , والشكر موصوؿ لبلستاذ ـ.ـ.مالؾ لفتو مريديالرسالة ةكتاب في عمييا عتمدتأ
 الذيف ىا,ؤ عضاأو  المناقشة ةلجن رئيس االفاضؿ اتذةلؤلس والثناء بالعرفاف تقدـأ الختاـ وفي     
 .اليفوات مف انساني عمؿ يخمو ال ذإ وتصويبيا, ومناقشتيا الرسالة ةقراء عناء امو تجشّ 
 

 العالميف_ رب هلل الحمد أف دعوانا _وأخر
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ٔ-ٗ المصادرنطاق البحث و عرض    

 ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔآني بيزنت وتكوينيا الفكري حياةالفصل األول:  ٘ٗ -ٙ

 ٖٚٛٔ-ٚٗٛٔحياة المبكرة آلني بيزنت الالمبحث األول:  ٚٔ -ٙ

 ٘ٛٛٔ-ٖٚٛٔو السياسي في بريطانيا بيزنت االجتماعي  دور آنيالمبحث الثاني:  ٖٓ-ٛٔ

-٘ٛٛٔوفاتيا حتى الفكري آلني بيزنت وعمميا النقابي  التغيرالمبحث الثالث:  ٘ٗ -ٖٔ
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 الدور التعميمي و االجتماعي آلني بيزنت في اليندالمبحث األول:  ٔٚ -ٙٗ

 ٜٙٔٔ-ٖٜٔٔالنشاط السياسي آلني بيزنت في اليند المبحث الثاني:  ٜٛ -ٕٚ

 تشكيل آني بيزنت رابطة الحكم الذاتي و الموقف من ارائيا السياسيةالمبحث الثالث:  ٔٗٔ -ٜٜ
ٜٔٔٙ-ٜٖٖٔ 

 ٖٖٜٔ-ٖٜٛٔالعقيدة الثيوصوفية واثرىا في بمورة  فكر اني بيزنت: الثالثالفصل  ٕ٘ٓ -ٖٗٔ

 ٜٚٓٔ-ٖٚٛٔالثيوصوفية ومبادئيا العامة  نشأةالمبحث األول:  ٔٙٔ -ٖٗٔ

 ٖٖٜٔ-ٖٜٛٔالجيود التنظيمية التي مارستيا آني بيزنت في اليند المبحث الثاني: ٜٚٔ -ٕٙٔ
 االشتغاالت الفكريو آلني بيزنت في اليندلثالث: المبحث ا ٕ٘ٓ -ٓٛٔ

 الخاتمة ٜٕٓ -ٕٙٓ
 المالحق  ٕٕٓ -ٕٔٔ
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 ٔٚٔ-ٓٚٔ أعداد فروع الجمعية وأعضاؤىا النشطيف ٔ

 ٖٚٔ سفرات آني بيزنت لنشر الثيوصوفية ٕ
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 ادلصادس.....َطاق انثحس ٔػشض 
حتاج تذ إ ,بينيـ ةكثر صعوبة ودقمجاالت الدراسات التاريخية, لكنو األ حدألشخصيات عّدت دراسة ا     
, دوف االنزالؽ في تأثير ةدقيق ةعممي ةيقوالوصوؿ لحق يةرة اطبلع ألجؿ سبر أغوار الشخصي وكثوتقصّ  ةلفطن

التمييز بيف  و ة, الشخصية واالنقياد ليا, إذ يبرز دور الباحث في قدرتو عمى قراءة االحداث بصوره متأني
 االحاطومع  ,مف الوصوؿ لحكـ عادؿ ومنصؼ حوؿ تمؾ الشخصية  بعدىاالدراسات المؤيدة والمنتقدة, ليتمكف 

, وؼ التي ساىمت في تبمورىا الفكريالظر تأثرىا بيا, فضبل عف األحداث و  المرحمة التاريخية التي عاصرتيا وب
 ,شخصيةال مف اثراء المعرفة االنسانية, وتسميط الضوء عمى ف الباحث مف الوصوؿ لدراسة تتمكفوبذلؾ يتمك

 في رسـ األحداث التاريخية.دورىا و 
ث ,و ومبمورة لمفعؿ الحدانيا مف الشخصيات صانعو  ية آني بيزنتالدراسة في دراسة شخص ةوتكمف أىمي     

تطرؽ لدورىا الفكري واالجتماعي وموجودة فيو, فقد تجاىؿ دورىا أغمب الكتّاب والسيما الكتابات العربية, ولـ ي
 .و اليندأفي بريطانيا  السياسي سواءً و 

 ومبررات اختيار االطار الزمني ليا: الدراسةاشكالية 
عادة ما تنطمؽ أي دراسة مف فكرة , و تكوف ىذه الفكرة مستندة الى مجموعة مف االسئمة تتوالد أليجاد      
سئمو تراصفت فيما بعد فأوجدت مف مجموعة مف اال لدراسةا ىذه حدث , لذا انطمقت الباحثة في او رسـ نتيجة

 وىي:الدراسة اال 
 ؟مف ىي آني بيزنت؟ وكيؼ نشأ فكرىا وتطّور .ٔ
 أسس المجتمع الفكتوري؟ وكيؼ تمكنت مف ذلؾ؟ ةما االسباب التي دفعتيا لمحارب .ٕ
 إليمانيا بفكرة الثيوصوفية؟  ما األدوار الفكرية التي مّرت بيا وصوالً   .ٖ
 ما مساىمتيا في الدفاع عف حقوؽ العماؿ في بريطانيا؟  .ٗ
 ما األسباب التي دفعتيا لمسفر اليند؟ .٘
كيؼ تمكنت مف ترأس الجمعية الثيوصوفية؟ وما الصراعات التي دخمت بيا ألجؿ ذلؾ؟ وما السبؿ التي   .ٙ

 توسيع الجمعية الثيوصوفية؟لاتبعتيا 
 الثيوصوفية؟ ةر فكنشر مف اجؿ نشطة الفكرية التي قامت بيا ما األ .ٚ
 ما الدور اإلنساني الذي اضطمعت بو سواًء إف كاف تعميمي أو اجتماعي؟  .ٛ
 ؟رىاتطوّ  في اسيمت وكيؼ ؟ اليند في الدينيو غير نشاطاتيا ما .ٜ

 تو؟ ولماذا؟ ما المشروع السياسي الذي تبنّ  .ٓٔ
 ؟الحياة السياسية منذ بداية وصوليا لميندفي  ما األسباب التي جعمتيا ال تشارؾ  .ٔٔ
 ما العوامؿ التي ساعدت في ترأسيا لحزب المؤتمر اليندي؟  .ٕٔ



 سحس ٔ ػشض ادلصاد.....................................................................................................................َطاق انث

 

2 

 ما سر خبلفيا مع غاندي؟  .ٖٔ
  ؟سية في اليندسباب تراجع مكانتيا السياأما  .ٗٔ

سنحاوؿ االجابة عف تمؾ التساؤالت مف خبلؿ تقييـ شخصيو آني بيزنت ودراسة مراحؿ التطور الفكري التي 
 وقناعاتيا السياسية ودفاعيا المستميت عنيا. مرت بيا, والتي شكمت  أنشطتيا االجتماعية

مثؿ حياة آني تالمدة وتمؾ  ,(ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔبيف عامي )مرسالة بحدود زمنية لُحّدد االطار الزمني     
 بيزنت مف والدتيا حتى وفاتيا.

 : الدراسةمنيج 
معتمدة عمى  (ٔ)لرانكية( في كتابة الرسالة عمى منيجية المدرسة الوثائقية البريطانية )االباحثة  اعتمدت    

اقتضت خبلؿ عرضيا لؤلحداث التاريخية التي وردت في الرسالة, إذ تابعة ليذه المدرسة مناىج تاريخيو عّدة 
الباحثة التسمسؿ الزمني, والمنيج التحميمي في الفصؿ األوؿ, ومنيجية وحدة  الحقيقة التاريخية اف تعتمد

حقيقة تمؾ الشخصية, واالىداؼ التي تسعى ورائيا,  إلىجؿ الوصوؿ الموضوع في الفصميف الثاني والثالث, أل
تّوخت الباحثة الحذر, وااللتزاـ بالموضوعية خشية االنزالؽ في المحاباة, والتحيز لصالح الشخصية خبلؿ و 

 اليند. وسواًء في بريطانيا أ ةواالجتماعي ةالسياسي, ةالفكري االصعدةعرض أنشطتيا عمى 
 الرسالة:  ةُ ىيكمي
ومتبوعة  المقدمة, بيذهتكّونت الرسالة مف ثبلثة فصوؿ حوت في طياتيا عدد مف المباحث مسبوقة      

نتج مف بخاتمة تضّمنت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة, ومجموعة المبلحؽ التي جاءت تعزيزًا لما 
 الرسالة.

مف ثبلثة مباحث,  متكّوف (ٖٖٜٔ-ٚٗٛٔري )حياة آني بيزنت وتكوينيا الفكجاء الفصؿ األوؿ بعنواف      
 آني بيزنت جذور(ٖٚٛٔ-ٚٗٛٔالحياة المبكرة آلني بيزنت )الذي يحمؿ عنواف  األوؿ ف المبحثفقد تضمّ 
والدتيا ونشأتيا االجتماعية والتعميمية وزواجيا, والمصاعب التي واجيتيا خبلؿ حياتيا الزوجية  وتغير  األسرية

آني بيزنت االجتماعي و السياسي في بريطانيا  )دوركاف عنوانو ا, أما المبحث الثاني عقيدتيا الدينية ثـ طبلقي
تحّدث عف الصعوبات التي واجيتيا بعد الطبلؽ, وبداية عمميا الصحفي, وظيورىا بوصفيا  (٘ٛٛٔ-ٖٚٛٔ

حاكمتيا, في خطيبة مدافعة عف حقوؽ اإلنساف, وبواكير عمميا السياسي وتبمور أفكارىا السياسية المعارضة وم
-٘ٛٛٔ)التغير الفكري آلني بيزنت و عمميا النقابي حتى وفاتيا  الضوء عمى حيف سّمط المبحث الثالث

                                                           

-Leopohd von Ranke()1975رُٞي كٕٞ ٍحٗي )٢ٛ ٓيٍٓش طخ٣ٍو٤ش حٜٓٔخ حُٔئٍم ح٫ُٔخ٢ٗ ٤ُٞاىَذسعح اىشاّنيح:(1)

( حُظ٢ طئًي ػ٠ِ حُزلغ ح٤ٍٗ٫ل٢ ٝ حُظخ٣ٍن حَُٔى١ طل٤َِ حُٞػخثن حُظخ٣ٍو٤ش  حُٔؼخَٛس ُِليع ٝ طو٤َِ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ 1886

ر٘يٝس  حًٌَُٔحص حُ٘و٤ٜش ٝطؼي حكيٟ ٓيحٍّ حُلٌَ حُظخ٣ٍو٢ حُظ٢ ىػض ح٠ُ كلٚ ح٫كيحع ٝ حٗظوخىٛخ ، ٢ٛٝ حٍٝ ٓيٍٓش طوّٞ

طخ٣ٍو٤ش، ٝ طل٤َٔ حُٔخ٢ٟ ٓؼظٔيس ػ٠ِ حٓخ٤ٓخص حُزلغ حُؼ٢ِٔ . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ؿخى ُٞؿٞف، حُظخ٣ٍن حُـي٣ي، طَؿٔش ٝ طوي٣ْ 

 .2009:ٓلٔيحُطخَٛ ح١ٍُٜٞ٘ٔ، حُ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظَؿٔش ،ر٤َٝص،
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 و لقاءىاتأثرىا باألفكار االشتراكية, ومشاركتيا باإلضرابات العمالية, ودفاعيا عف حقوؽ المرأة, و  (ٖٖٜٔ
 اليند ووفاتيا. الى مداـ ببلفاتسكي وتأثرىا بالفكرة الثيوصوفية, وسفرىاب

-ٖٜٛٔ السياسي في اليند االجتماعي والتعميمي و   )دور آني بيزنتعنواف  الثانيالفصؿ  حمؿ    
 عمى التعميـ المعنوف )الدور التعميمي و االجتماعي آلني بيزنت في اليند( ركز المبحث األوؿ و (,ٖٖٜٔ
 دوفمف  تقوـ أف يمكف ال(  السياسية , ماعيةاالجت)  فالبنى , االجتماعية لمنيضة االولى العتبة باعتباره
 المجتمعات مقومات أحد بوصفو التعميـ درست أف الباحثة عمى حتـ التداخؿ ذلؾ فأف لذا , التعميـ إلى الركوف
 المجتمع قياـ عوامؿ أوؿ أف وجدت التي بيزنت آني دور عمى الضوء مطسُ  المبحث ىذا خبلؿ و , الحديثة
 و واسعة شيرة أكسبيا ما المرأة بحقوؽ مطالباتيا عمى ركز كما , بالتعميـ إيمانو و تمسكو ىو الواع الحديث

النشاط تحت عنواف ) الذي جاء , فيما تطّرؽ المبحث الثاني السياسي المجاؿ يالدخول الخصبة االرضية ىيأ
اىـ  , ولييااقبؿ وصوؿ آني بيزنت الى االوضاع السياسية في اليند  (, ٜٙٔٔ-ٖٜٔٔالسياسي آلني بيزنت

اليند في الحرب العالمية األولى,  ةلمؤتمر اليندي, وموقفيا مف مشاركاألسباب التي دعتيا لئلنضماـ لحزب ا
المعنوف ) تشكيؿ آني بيزنت المبحث الثالث  و اشار, ما رافؽ ذلؾ مف مشكبلت سياسية و مبلحقات حكومية و 

ذروة نشاطيا السياسي, وانتقادىا لمحكومة البريطانية  لى ا رابطة الحكـ الذاتي و الموقؼ مف ارائيا السياسية(
الواقع عبر تأسيس رابطة الحكـ الذاتي, مّما أّدى  عمى ارضعمنًا, ودفاعيا عف فكرة الحكـ الذاتي التي ترجمتيا 

لحزب المؤتمر, وتراجع  ترؤسياالعتقاليا, وما أعقبو مف استياء شعبي واسع دفع الحكومة إلطبلؽ سراحيا, و 
  . بسبب خبلفيا لمشروع غاندي في التخمص مف الييمنة البريطانية ,ظوظيا السياسيةح

-ٖٜٛٔ) العقيدة الثيوصوفيو و اثرىا في بموره فكر آني بيزنت المعنوف بػ الثالثأما الفصؿ         
-ٖٚٛٔحمؿ عنواف ) نشأت الثيوصوفية و مبادئيا العامة الذي  فقد جاء بثبلث مباحث أىتـ األوؿ ,(ٖٖٜٔ
 ثيوصوفية وجذورىا, وأىـ مبادئيا ونشأة الجمعية الثيوصوفية, أما المبحث الثانيلم تعريفاً  (ٜٚٓٔ

عالج دور آني بيزنت في فقد  (ٖٖٜٔ-ٖٜٛٔالمعنوف)الجيود التنظيمية التي مارستيا آني بيزنت في اليند 
,  ترؤسياىا, وأنشطتيا خبلؿ مّدة تنظيـ الجمعية الثيوصوفية, والصراعات التي دخمتيا في سبيؿ إثبات وجود

أعماؿ آني بيزنت أىـ  ) االشتغاالت الفكرية آلني بيزنت في اليند ( المعنوف المبحث الثالث درسفي حيف 
 مشروع المعمـ العالمي.دعميا الفكرية في اليند, إذ سّمط الضوء عمى أىـ محاضراتيا وكتبيا و 

 ألىم المصادر التي استخدمت في الرسالة:  عرض
دراسات عف لاعتمدت الرسالة عمى جممة مف المصادر االنكميزية بالدرجة األساسية الفتقار المكتبة العربية      

نشطتيا, وتنّوعت تمؾ المصادر بيف وثائؽ غير منشورة مف االرشيؼ البريطاني, وكتب, ومذكرات, أالشخصية و 
 Geoffrey)لمؤلفو  (The Life of Annie Brsant)ورسائؿ, واطاريح, ومف أىـ تمؾ المصادر: كتاب 

West ) الذي يعد مف المصادر الميمة, إذ أغنى الرسالة بالمعمومات الدقيقة, ألنو غطى حياة آني بيزنت منذ
, وقد أفاد الباحثة في كؿ فصوؿ الدراسة ياوتحميم مولدىا واألدوار التي قامت بيا حتى وفاتيا, مع نقد مواقفيا
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 George) لمؤلفو (Annie Besant- Autoblograghy) كتاب امامة, تويو مف معمومات قيبما يح
S.Arundal ) ,تناوؿ السيرة الذاتية الشخصية, وظروؼ نشأتيا  فقدالذي ال يقؿ أىمية عف الكتاب األوؿ

 ومراحؿ حياتيا ووفاتيا, يعد ذلؾ الكتاب مكّمبًل لمكتاب األوؿ مف حيث المعمومات والحقائؽ الواردة بو, والتركيز
 وعمى محّطات حياتيا المتعددة, مّما أعطى الباحثة صورة واضحة عف سير األحداث سواًء في بريطانيا أ

, ومف مصادر الرسالة األساسية أطروحة دكتوراه لمطالب الرسالةاليند, وقد استخدـ المصدر في كؿ فصوؿ 
(T.Saravanan ) الموسومة(Life and Work of Annie Brsant ,) خمسة فصوؿ المتكونة مف

مغطية حياتيا وأنشطتيا الفكرية والتعميمية والسياسية والصحفية في بريطانيا واليند, إذ لوال تمؾ االطروحة  لكاف 
لماـ بشكؿ واضح بالشخصية, والظروؼ التي صقمت شخصيتيا, وقد أغنت كؿ مف الصعب عمى الباحثة اإل

كبيرًا في فيـ الشخصية, ومعظـ تمؾ الكتب ىي   فصوؿ الرسالة, وكاف لمكتب التي ألفتيا آني بيزنت دوراً 
محاضراتيا التي كانت تجمع وتطبع مف قبؿ الجمعية الثيوصوفية, وكاف أىـ تمؾ الكتب والذي غطى حياتيا 

 Autobiographical)منذ الوالدة حتى سفرىا اليند, ىو مذكراتيا التي كتبتيا بيدىا تحت عنواف 
Sketches )ي المباحث التي غّطت حياتيا في بريطانيا, مف حيث رصدت تحركاتيا التي أفادت الرسالة ف

ومواقفيا السياسية واالجتماعية وتحوالتيا الفكرية التي بمورت آرائيا ومبادئيا قبؿ سفرىا لميند, وحاولت الباحثة 
 مىعممت عوذلؾ لغمبة الجانب الذاتي عمى الموضوعي,  ,توخي الحذر في التعامؿ مع المذكرات الشخصية

 مقارنة األحداث التاريخية في المصادر التاريخية األخرى قبؿ ذكرىا, مف أجؿ الوصوؿ لمدقة الموضوعية.
ترّكز استخداميا في الفصؿ األخير لتناوليا  فقد أما الكتب العربية والمعربة والرسائؿ واألطاريح العربية      

 اريخية.التاريخ السياسي لميند, وما عاصرت آني بيزنت مف أحداث ت
ومف الموسوعات التي أمّدت الدراسة بمعمومات غاية في األىمية ىي الموسوعة البريطانية      

(Encyclopedia Britannica ) التي ساعدت الباحثة عمى تعريؼ الكثير مف الشخصيات, واألماكف التي
 وردت في سياؽ البحث.

عمى المصادر االنكميزية بشكؿ أساس, مّما  إف مف يطمع عمى صفحات الرسالة يجد الباحثة اعتمدت      
تطمب جيود مضنية في التبويب والتحميؿ, واعادة الترجمة والقراءة ألكثر مف مرة ألجؿ توخي االمانة العممية, 

 األمر الذي تطمب التعاوف مع أكثر مف مترجـ, فضبًل عف الترجمة االلكترونية.
ي أساتذتي األكاـر الذيف تشّرفت بمناقشتيـ, شاكرًة سمفًا ختامًا أضع جيدي العممي المتواضع بيف يد     

رصانتيا, وأتمنى  ةبالصورة الصحيحة, وزياد الرسالة ـ مف أجؿ إظياريجيودىـ المضنية في تثبيت مبلحظات
المعرفة العممية مادة أصيمة وجديدة, وأف تغني المكتبة العربية بإسياـ عممي متواضع, وأف  إلىأف تضيؼ 

 انثاحصح              - و ماتوفيقي اال باهلل -  لممزيد مف الدراسات في المستقبؿ . تكوف حافزاً 
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 انفصم اْلٔل

انفكش٘  ٔ ذكُٕٚٓاحٛاج آَٙ تٛضَد 
7481-7311 

 

  :(.7411-7481احلٛاج ادلثكشج َٜٙ تٛضَد )ادلثحس اْلٔل 
  :َٙانغٛاعٙدٔس آَٙ تٛضَد االجرًاػٙ ادلثحس انصا ٔ 

 (.7441-7411)يف تشٚطاَٛا 
  :ش انفكش٘ َٜٙ تٛضَد ٔػًهٓا ادلثحس انصانس

ّ
انرغٛ

 .(7311-7441)حىت ٔفاذٓا  انُماتٙ
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 ٔلادلثحس اْل
 (:7411-7481احلٛاج ادلثكشج َٜٙ تٛضَد )

 ٔالدذٓا َٔشأذٓا: _أٔال  
كبلفاـ   بمدينة ٚٗٛٔ في األوؿ مف تشريف األوؿ عاـ  (Annie Wood)ولدت آني وود        

(Clapham City)   عرفت فيما بعد باسـ و , التي تقع في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندف
 .(ٕ) فرنسا إلى( (woodوود  اسرة , ويرجع أصؿ (ٔ)Annie Bessant) )آني بيزنت 

( , مػػف أصػػؿ Emily Roch Morrisتنحػػدر والػػدة آنػػي بيزنػػت إميمػػي روش مػػوريس )       
 (Emilyألبييػػػػػا إميمػػػػػي ترومػػػػػاف  تيااألصػػػػػؿ الػػػػػذي انحػػػػػدرت منػػػػػو جػػػػػدىػػػػػو نفػػػػػس ايرلنػػػػػدي, و 

(Trueman, بيرسػػي  روتػػوفأمػػا والػػدىا ويميػػاـ(William Ruton Perss) (ٔٛٔٙ-ٕٔٛ٘ ,)
 Trinityدبمػػػف )-ترينيتػػي كميػػػة( فػػػي ايرلنػػػدا, وتخػػػرج مػػػف Galway) (ٖ)فولػػد فػػػي مدينػػػة غػػػالواي

Dublin Collageوىنػاؾ التقػى إميمػي روش والػدة  , لنػدف إلػى , ثػـ انتقػؿ(ٗ)( حامبًل شػيادة الطػب
-فيما بعد –ايرلندا, رفضت آني بيزنت  إلىالتي تعود  االسرية, وبسبب تمؾ الجذور (٘)آني بيزنت
عػػػػد يما بػػػػػػػػػػػػدي, والسػػػػػػػػػػػػػؿ ايرلنػػػػػػػػػػػػػا ذات أصػػػػػػػػػػػػػإنيأكػػػػدت رأة البريطانيػػػػة, و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا بالمػػػػػػػػػػػػػتسػػػػمية نفس

                                                           

ِٓض حُزخكؼش أػ٘خء ، ٌُح حُظ(Frank Besant)أ١ِن ُوذ ر٤ِٗض ػ٠ِ آ٢ٗ ٝٝى رؼي ُٝحؿٜخ ٖٓ كَحٗي ر٤ِٗض  (1)

 حُٔيس ح٠ُٝ٧ ٖٓ ك٤خطٜخ رظِي حُظ٤ٔٔش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Arthur Digby Besant, The Besant Pedigree, Besant & Co. LTD, London,ND Pp 230-

231. 

(2) Annie Besant, Autobiographical Sketches, Freethought Publishing Company, 

London, 1885, P.4. 

ٓي٣٘ش طوغ ؿَد ح٣َُ٘يح رخُوَد ٖٓ َٜٗ ؿخُٞح١ حُظ٢ أهٌص حٜٓٔخ ٗٔزشً ٓ٘ٚ، أٓٔض ػ٠ِ ٣ي ِٓي  :غاى٘اي( 3)

، ٝطؼي 1124( ػخّ Tairrde Lbach Va Conchanbair( )1088-1156ح٣َُ٘يح طخ٣َى ُزخم ًٞٗٔٞ رخ٣َ )

ؿخُٞح١ رٞؿٞى ؿخٓؼش  اكيٟ حُو٬ع حُزل٣َش ػْ رخطض ٤ٓ٘خء طـخ١ٍ ك٤ٔخ رؼي ُِظـخٍس ٓغ حٓزخ٤ٗخ ٝكَٗٔخ، ػَكض

ح١ٌُ ٝػن  ؿخُٞح١، ٝح٤ٍٗق ٓل٠َ ٓـِْ ٓي٣٘ش 1845( حُظ٢ أٓٔض ػخّ NuIGalwayح٣َُ٘يح ح٤٘١ُٞش )

 ٓلخَٟ حُٔـِْ ٖٓ حُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘، ٝػَف ػٖ حُٔي٣٘ش حٛظٔخٜٓخ رخُلٖ ٝحُٔٔخٍف ٝحٌُٔظزخص. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

David B.Quinn, Columbus and the North: England, Iceland and Ireland, Vol.49, No.2, 

The William And Mary Quarterly Magazine, Publisher: Omohandro Institute Virginia, 

1992, Pp.278-297. 

 ( ٗـَس ٗٔذ آ٢ٗ ر٤ِٗض.1ِٓلن ٍهْ ) ٣٘ظَ (4)

(5) T.Saravanan, Life and Work of Annie Besant Thesis of doctor, University of 

Madurai Kamaraj, 2011 , P.12.  
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 Irish Question))(ٔ)ةػػػػػػػػػة االيرلنديػػػػػػػػػػػػيف عػف القضيػػػػػػػػػت مػف المدافعػػػػػػػػا, إذ أضحػػػػػػػػػػػػػور فكرىػػػػػػػػػتبم
(ٕ). 

مػػارس والػػد آنػػي مينػػة الطػػب, فضػػبًل عػػف معرفتػػو الواسػػعة بالرياضػػيات واتقانػػو لمغػػات عػػّدة, مثػػؿ:  
واالسػػػػبانية, والبرتغاليػػػػة, وكػػػػاف لديػػػػو ميػػػػوؿ واىتمػػػػاـ بالدراسػػػػات الفرنسػػػػية, وااللمانيػػػػة, وااليطاليػػػػة, 

 .(ٖ)تشكيكو بالمعتقدات المسيحية, في حيف كانت والدتيا ربة بيت متدينًة جداً  إلىالفمسفية أدت 

-٘ٗٛٔ( )Henry Woodىنري وود ) ىو ويمياـ وود بثبلثة أبناء, األكبر اسرةرزقت       
, ولو اسـ ٕ٘ٛٔالذي ولد عاـ  (ٗ)(infantالثالث اسـ انفانت ) (, ثـ آني وود, وحمؿ االبفٜٕٛٔ
 .(٘)( Alfred Woodالفريد وود ) ىو آخر

ثر تعرض أحد أصابعو إ ٕ٘ٛٔشير تشريف األوؿ عاـ  الخامس مفتوفي والد آني بيزنت       
ذلؾ  دبتره, ليصاب جسده بع إلىإلصابة بالغة أثناء تشريحو إلحدى الجثث, مؤديًا في النياية 

ثر ذلؾ توفي مصابًا بنزلة برد اودعتو إبضعؼ عاـ جعمو عرضًة لئلصابة بأي مرض, وعمى 
مف  وودني آل, وكانت ٖ٘ٛٔعاـ  آذارالفراش حتى وفاتو, لحقو بعد ذلؾ ابنو الرضيع الفريد في 

جدًا,  صعبةً  ماديةً  اً بعد وفاة والدىا وأخييا الرضيع ظروف اسرتيا, إذ عاشت (ٙ)العمر خمسة أعواـ
لكف رغـ ذلؾ أصرت والدتيا عمى تمقي أبنائيا ىنري وآني تعميمًا جيدًا بحسب وصية والدىما, وقد 

                                                           

خ ىٓـض ح٣َُ٘يح ٓغ ، حً رٔٞؿز1801ٜرَُص ٌٛٙ حُو٤٠ش رؼي حٛيحٍ هٞح٤ٖٗ ح٫طلخى ػخّ اىقضيح االيشىْذيح:( 1)

حىٟ ًُي ُظ٣ٌٖٞ حُو٤٠ش ح٣٫َُ٘ي٣ش حُظ٢ ٝح٣َُ٘يح ٓغ رَُٔخٕ ر٣َطخ٤ٗخ  رَُٔخٕحٌُِٔٔش حُٔظليس ٝ ىٓؾ  شر٣َطخ٤ٗخ ٌٓٞٗ

رؤٟطٜخى حٌُخػ٤ُٞي ٝحهظٜخى٣ش رٔزذ  شحُٔظٔؼِ شُِٔٔؤُش ػ٬ػش حرؼخى ح٠ُٝ٫ ى٣َ٤٘٣طخ٤ٗٚ ٝ ًخٕ ػخَٛص ح٤ُٔخٓش حُز

ٝ  1678هخٕٗٞ ٬ٓى حُؼوخٍ ح٤ٌِٗ٫ِ ح٣ٌُٖ ٣ٔ٘لٕٞ حٓظ٤خُحص ػيس ػ٠ِ كٔخد حُل٬ك٤٤ٖ ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ ٝ هٞح٤٤ٖٗ 

ظؾ ػٖ ًُي كيٝع حُٔـخػش ػ٠ِ ٛ٘خػش حُٜٞف ح٣٫َُ٘ي١ ٗ حٌِٗظَححً كَٟض ه٤ٞى ٛخٍٓش ٖٓ هزَ  1677

ٝ ًٌُي ظَٜص ىػٞحص ٓطخُزش رخُلٌْ ،ٝ رؼي ه٢ٓٞ طٔؼَ رخُٔطخُزش رخ٫ٓظو٬ٍ ػٖ ر٣َطخ٤ٗخ 1845حٌُزَٟ ػخّ 

ٝ حُلِد ح٤ُِزَح٢ُ 1882حٌُحط٢ ٣٫َُ٘يح ىحهَ كيٝى حٌُِٔٔش حُٔظليس طٔؼَ رؤٗ٘خء حَُحرطٚ ح٤٘١ُٞش ح٣٫َُ٘ي٣ش ػخّ 

٤٣ٖ ُِٔطخُزش رلوٞهْٜ ، ٗظؾ ػٖ ًُي طو٤ْٔ حُـ٣َِس ح٣٫َُ٘ي٣ش ح٠ُ ه٤ٖٔٔ ٝٛٔخ ،ٝحٓظَٔ ٠ٗخٍ ح٣٫َُ٘ي1886ػخّ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1721ح٣َُ٘يح حُ٘ٔخ٤ُش ٝ ح٣َُ٘يح حُـ٘ٞر٤ش ػخّ 

Alvin Jackson,Ireland1798-1998 War,Peace And Beyond,Second ED,Wiley-Blackwell, 

Chichester,2010. 

(2) C.jinarajadasa, Biography of Annie Besant, The Theosophical Publishing House, 

Adyar, 1981, P.3. 

(3) George.S. Arundale, Annie Besant- Autoblograghy, The Theosophical House, 

Adyar, 1939, P.120.  

(4) Arthur Digby Besant, Op.Cit, P.260. 

(5) George.S. Arundale, Op.Cit, P.124. 

(6) Geoffrey West, The Life of Annie Besant, Geraid Howe Limited, London, 1929, 

Pp.16-17. 
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 إلى( في مدينة كبلفاـ Richmond Terracal)( ٔ)مف منطقة ريتشموند تيراس االسرةانتقمت 
 ( أقؿ مفHarrow School)( ٖ)ىاروبسبب إف اقساط مدرسة  ,(Harrow City) (ٕ)ىارومدينة 
  (Schooh (٘)اكسفوردمدرسة  و Cambridge School) )(ٗ)كامبريدجمدرسة  اقصاد

oxford سكف  إلى وود, بالمقابؿ تحوؿ منزؿ آني ٗ٘ٛٔىنري بمدرسة ىارو عاـ  ؿ  جّ سُ (, لذا
 .(ٙ)داخمي لطمبة المدرسة الذكور

 
 
 

                                                           

، طوغ ػ٠ِ َٜٗ حُظخ٣ِٔ ((Twickenhamحُ٘خك٤ش حُـَر٤ش ُِؼخٛٔش ُ٘يٕ، ًَِٓٛخ ط٣ٌٜٞ٘خّ  سيرؾَّ٘ذ ذيشاط:( 1)

River Thames)) ّحُِٔي حىٝحٍى حُؼخُغ  ، ًخٗض ٓوَحً ُِؼي٣ي ٖٓ ِٓٞى حٌِٗظَح، ْٜٝٓ٘:1660، أٓٔض ػخ

Edward III) )(1312-1319١َ٘ٛٝ حُٔخرغ ،) (Henry VII )(1459-1507:َ٣ُِِٔي ٣٘ظ .) 

http://www.2021.EncyclobediaBritannica,place/Richmound.com  

ظخرؼش ُِؼخٛٔش ُ٘يٕ، طوغ ٗٔخٍ ؿَرٜخ، ٣َؿغ طؤ٤ٜٓٔخ ا٠ُ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘، حٗظَٜص اكيٟ حُٔيٕ حُ :ٕاسٗ( 2)

حُظ٢  (St Mary’s)ٓخٗض ٓخ١ٍ حُٔٔٔخس  روَٜٛخ حُؼخثي ُ٘لْ حُوَٕ ٝٓيٍٓظٜخ حُؼ٣َوش، ػَكض أ٠٣خً ر٤ٌ٘ٔظٜخ 

حُظخٓغ ػَ٘. ٣ُِِٔي  ػ٠ِ ػّٔٞ ُ٘يٕ ك٢ حُوَٕ ٌٓي حُلي٣ي ، ٝطٞٓؼض حُٔي٣٘ش رؼي ٓي ٗزٌش1086طؼٞى ا٠ُ ػخّ 

 ٣٘ظَ:

Edmund W.Howson and George Townsend Warner, Edward Arnold, London, 1898, 

Pp.18-24. 

رٔٞؿذ ٤ٓؼاخم ٌِٓا٢  1592ٖٓ ٓيحٍّ ر٣َطخ٤ٗخ حُيحه٤ِش حُؼ٣َوش حُوخٛش رخُز٤ٖ٘، أٓٔض ػخّ  :ٕاسٍٗذسعح ( 3)

(، ٝطوغ حُٔيٍٓاش ٗأخٍ ؿاَد ُ٘ايٕ، ٝهٜٜاض 1533-1603) (Elizabeth I)ٓ٘ق ٖٓ حٌُِٔش ح٤ُِحر٤غ ح٠ُٝ٧ 

ُٓٔق ُِطِزش ح٧ؿخٗذ حُيٍحٓاش ك٤ٜاخ، طواَؽ ٓاٖ حُٔيٍٓاش ٓازؼش ٓاٖ ح٤ٌِٗ٫ِحُٔيٍٓش ُِطِزش  ، ٌُٖ رؼي ٍَٓٝ حُٞهض 

 ، (، ٝٓاظخ٢ِٗ رخُاي1894-1765ٖ٣ٝ)( Winston Churchill )ٍإٓخء ٍُٝحء ر٣َطخ٤ٗخ ٓاْٜ٘: ٝٗٔاظٕٞ طَ٘ٗاَ

Stanley Baldwin)) (1869-1749 َٝٝأٍٝ ٍث٤ْ ٍُٝحء ُِٜ٘اي: ؿاٞحَٛ ٥ٍ ٜٗا ،)(Jawaharlal Nehru) 

 (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1758-1735(، ٝحُِٔي ك٤َٜ حُؼخ٢ٗ )1737-1712(، ٝحُِٔي ؿخ١ُ ح٧ٍٝ )1887-1764)

http://w.w.w.2022,Encycloprdia-Biratannica.topic Harrow-School.com 

، َٝٓص طِي حُٔيٍٓش رؼ٬ػش َٓحكَ 1207طؼي ٖٓ أهيّ حُٔيحٍّ ك٢ حُؼخُْ، أٓٔض ػخّ  ٍذسعح ماٍثشدض:( 4)

أػ٘خء ططٍٞٛخ: ح٠ُٝ٧_ َٓكِش حُ٘٘ؤس ٝحُظؤ٤ْٓ ٢ٛٝ َٓكِش ٟٝغ حُِز٘ش ح٠ُٝ٧، ػْ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش_ َٓكِش 

هٞح٤ٖٗ هخٛش ػٖ ٣َ١ن طؤ٤ْٓ ٤ٌَٛ ط٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ ٤ًِخص ػّيس ٝكن ط٣َ٘ؼخص 1591ٝك٢ ػخّ طلُٜٞخ ا٠ُ ؿخٓؼش 

رٜخ، ك٢ ك٤ٖ ًخٗض حَُٔكِش حُؼخُؼش ٝح٧ه٤َس هي ريأص ك٢ حُوَٕ حُوخْٓ ٢ٛٝ َٓكِش حٓظو٬ُٜخ ػٖ ح٤ٌُ٘ٔش. ٣ُِِٔي 

٣٘ظَ: ١خٍم ْٗٔ حُي٣ٖ ُحًَ أرٞ حُٔـي، ٗ٘ؤس ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ك٢ حُٔـِش حُظخ٣ٍو٤ش 

 .76-63ٙ ٙ، 2020، حُوخَٛس،54ٓـِيح٣َُٜٔش، حُـٔؼ٤ش ح٣َُٜٔش ُِيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش، 

 1169، ٝططٍٞ ك٤ٜخ حُظؼ٤ِْ ٌٓ٘ ػخّ 1076ٖٓ حُٔيحٍّ حُوي٣ٔش ك٢ حُؼخُْ، أٓٔض ػخّ  ٍذسعح امغف٘سد:( 5)

( ١ِزش حُٔيٍٓش ٖٓ ح٠ٗ٫ٔخّ  ا٠ُ ؿخٓؼش رخ٣ٍْ، 1133-1187) (Henry II)ػ٘يٓخ ٓ٘غ حُِٔي ١َ٘ٛ حُؼخ٢ٗ 

ػَ٘ أٓٔض هخػخص ٩هخٓش حُطِزش ٝطٞٓؼض ٤ًِخطٜخ، ٝأٗخى حُؼخُغ ك٢ حُوَٕ ٝحًٔخٍ طؼ٤ِْٜٔ ك٢ حُٔيٍٓش ٗلٜٔخ، ٝ

ر٘ظخّ طؼ٤ِٜٔخ حُٜخٍّ حُزخرخٝحص ٝحُِٔٞى، ٤ٓطَص ؿخٓؼظخ حًٔلٍٞى ًٝخٓزَىؽ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ كظ٠ 

ء ػ٣َ٘٘خص حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘؛ ٗظ٤ـش ٓ٘غ طؤ٤ْٓ أ٣ش ؿخٓؼخص ؿي٣يس، ٝطوَؽ ٜٓ٘خ حُؼي٣ي ٖٓ ٍإٓخء ٍُٝح

 Herbert)(، َٝٛرض ح٣ٌٞٓغ 1807-1878)( William Gladstone)ر٣َطخ٤ٗخ، ْٜٓ٘: ٤ِ٣ٝخّ ؿ٬ىٓظٕٞ 

Asquith) (1852-1728َ٘ٝٓخٍؿ٣َض طخط ،)( Margaret Tacher) (1725-2013:َ٣ُِِٔي ٣٘ظ .) 

T.H.Aston, The History of The University of Oxford, Clarendon Press, Oxford, N.D. 

(6) Annie Besant, Autobiographical Sketches, P.30.  

http://www.2021.encyclobediabritannica,place/Richmound.com
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 ذؼهًٛٓا: _شاَٛا  
يا, لكف الوضع المادي العصيب الذي بعد وفاة والدىا عمى تعميموود حرصت والدة آني        

( Eileen) Marryat (ٔ)إيميف ماريات االسرةدفعيا لمسماح لصديقة  عاشتو تمؾ األسرة الصغيرة
 fernمدرستيا في قرية فيرف ىيؿ  إلىفي التكفؿ بتعميميما, فعممت إيميف عمى نقؿ آني وود 

Hill)) االغنياء والفقراء, وكاف ضمت تمؾ المدرسة طبلب مف , ٘٘ٛٔعاـ  جنوب غرب لندف
 .(ٕ)أعواـ ثمافعمر آني وود عند انضماميا لممدرسة آنذاؾ 

تأثرت آني وود منذ طفولتيا بشخصية االنسة ماريات, التي اشرفت بصورة مباشرة عمى         
ات والبلتينية, مغذيًة ثقافاتيـ بمعموموااللمانية تعميـ الطبلب العموـ بالمغات االنكميزية والفرنسية 

, إذ أكدت عمى أىمية االطبلع والقراءة, ومف ناحية أخرى حرصت  استسقتيا مف كتب متنوعة
, واالنخراط باألنشطة الدينية والخيرية السيما أياـ عمى الطمبةماريات عمى تبلوة الكتاب المقدس 

ؿ لؤلطفاؿ داخ برياضةحرصت أيضًا عمى االىتماـ و األحد, كونو يـو القداس لدى المسيحييف, 
والمشي في اليواء الطمؽ لتحسيف صحتيـ, ولـ ,شجعتيـ عمى ركوب الخيؿ و المدرسة وخارجيا, 
 .(ٖ)األعياد لقضاء العطمة معيـ اياـألسرىـ إالَّ  يسمح ليـ بالعودة 

زادت طريقة التعميـ التي اتبعتيا االنسة ماريات مف مدارؾ وآفاؽ آني وود وثقافتيا, فقد      
الطمبة عمى اتقاف القواعد المغوية, وكتابة الرسائؿ وقراءتيا أماـ األخريف  شجعت االنسة ماريات

أكدت عمى درس الموسيقى, والعمؿ عمى تنظيـ رحبلت و لكسر حاجز الخوؼ والخجؿ لدييـ, 
لمطمبة داخؿ بريطانيا وخارجيا لزيارة األماكف التعميمية والتاريخية والدينية, ومف تمؾ الرحبلت التي 

, وكنيسة ٔٙٛٔ( في فرنسا عاـ Louver Museumني وود: زيارة متحؼ الموفر)بيا آ شاركت
( وىناؾ التقت بأسقؼ اوىايو San Germaine de Auxerre) (ٗ)ساف جيرماف دي أوكسير

                                                           

رظٖ؛ ( حُِٔوذ رخٌُخ1972-1848)( Fredrick Marryat)أهض حَُٝحث٢ ك٣َي٣ٍي ٓخ٣ٍخص  إيييِ ٍاسياخ:( 1)

ٓيٍٓش هخٛش ُظؼ٤ِْ ح١٫لخٍ رؼي ٝكخس حه٤ٜخ ٝٝحُيطٜخ، ًخٗض ٓظي٣٘ش ٝٝحٓؼش  سًٞٗٚ هخثي ػ١ٌَٔ رل١َ، أىحٍ

 ي ػ٠ِ طؼ٤ِْ ح١٫لخٍ ٓؼظْ حُيٍّٝ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:حُؼوخكش ٓخػيٛخ ًُ

Theodor Besterman, Mrs. Annie Besant A Modern Prophet, Kegan Paul Trench, 

Trubner and Co. LTD, London, 1934, P.19. 

(2) T.Saravanan, Op.Cit, Pp. 12-13.  

(3) The Christin Literature Society, Who is Mrs. Besant? and Why Has She Come To 

India, S.P.C.K. Press Vepery, Madras, 1894, Pp.4-5. 

، ٝطْ طـي٣يٛخ 1688ػخّ : ر٤٘ض رخُوَد ٖٓ ٓظلق حُِٞكَ ػ٠ِ َٜٗ ح٤ُٖٔ ك٢ مْيغح عاُ ظيشٍاُ أٗمغيش( 4)

ر٬ى حُـخٍ ح١ٌُ أٍَُٓ ا٠ُ  (Saint Germanus)َٓحص ػي٣يس، ٤ٔٓٝض رٌُي ح٫ْٓ ٗٔزشً ا٠ُ حُوي٣ْ ؿَٓخّٗٞ 

، ًٝخٕ ؿَٓخّٗٞ كٖٔ ح٤َُٔس (Emperor Honorius))كَٗٔخ( ٖٓ هزَ ح٫ٓزَح١ٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ ٣ٍّٞٗٞٛٞ 

 =ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُؼخٓش ٌُح ر٤٘ض ح٤ٌُ٘ٔش ٤ٔٔٓشً رخٓٔٚ، ٝػّيص ٖٓ أْٛ حُٔؼخُْ حُؼَٔح٤ٗش ك٢ رخ٣ٍْ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:
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(, ودامت تمؾ الرحمة سبعة أشير, وعندما John Forbes) (ٔ)والقس االنكميزي جوف فوربس
ألمانيا,  إلى ٖٙٛٔعاـ في بداية  مع االنسة ماريات  سافرت (ٕ)بمغت آني وود ستة عشر عاماً 

 (, إذ حظيت بفرصة دراسة المغة االلمانية وuniversity of Boon) (ٖ)فزارت جامعة بوف
 .(ٗ)الكتب الدينية البروتستانتية, وتركت تمؾ الرحمة انطباعًا دينيًا عميقًا لدييااالطبلع عمى 

-ٗٙٛٔثوليكية خبلؿ المدة )النكميزي والكتب الكاعمقت آني وود مف قراءتيا لؤلدب ا     
(, والسيما بعد انتياء دراستيا في مدرسة االنسة ماريات, مما زاد ذلؾ مف التزاميا أكثر ٙٙٛٔ

 Saint) يفػػػػػػػائؿ القديسػػػػػػيا رسػػػػػػػإالَّ أف كثرة قراءت ح,ػػػػػػػػػػػبفرائض الكنيسة السيما مراسيـ عيد الفص
Quotes)(٘) أوغسطيف, واعترافات القديس(ٙ) (Con Fessions of StAugustine)  أدى ذلؾ

                                                           
 

=L.Tanon, Histoire Des Justices des Anciennes Eglises et Communautes Monastigues 

de Paris, L.Larose et Forcel, Paris, 1883, Pp.203-228. 

ؿَد حٌٓظِ٘يح، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ؿخٓؼش  (Strathglass)ُٝي ك٢ ٓظَحٗـ٬ّ : (1863-1818) ظُ٘ ف٘ستظ( 1)

ٌِٔش ك٤ٌظ٣ٍٞخ رخُ 1851، طيٍؽ ك٢ حُٔ٘خٛذ حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظو٠ ػخّ ((University of Edinburghأىٗزَٙ 

(Queen Victoria ) (1839-1701 ،ػ٤ٖ ٍث٤ٔخً ٤ٌُ٘ٔش حٌٓظِ٘يح، ىػْ طؼ٤ِْ حُز٤ٖ٘ ٤ٓ٫ٝٔخ حُظؼ٤ِْ ح٧ًخى٢ٔ٣ ،)

ك٠ق رٚ حٓظـ٬ٍ حُلظ٤خص أػ٘خء حُؼَٔ ك٢  (Crying Over Carrost )ٍِـَ٘ ًظخد كَٔ ػ٘ٞحٕ حُزٌخء ػ٠ِ حُٗ

 ح٫ه٬م ر٤ٖ حُ٘زخد، ٝىحكغ ػٖ حُٔظ٤ِٖٓٞ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:حُٜٔخٗغ ٓوخرَ أؿَ ٤ُٛي، ػَٔ ػ٠ِ َٗ٘ حُو٤ْ ٝ

A.B.C.D.H Scoh. Ttugh, The Succession of Priests in the Church of Scotland from the 

Reformation, Vol. VII, Edinburgh, 1928, Pp.172-179. 

 . ك٢ َٓحٛوظٜخ ( ٍٛٞس ٢ٗ٥ ر٤ِٗض2ِٓلن ٍهْ )٣٘ظَ (2)

، أٓٔض (Westphalia)ٝٝٓظلخ٤ُخ  (The Rhine River)وغ ك٢ ٓي٣٘ش رٕٞ ٗٔخٍ َٜٗ حَُح٣ٖ ط ظاٍؼح تُ٘:( 3)

(، ًخٕ 1990-1840) (Fredrick William III )ٖٓ هزَ حُِٔي حُز٢َٓٝ ك٣َي٣ٍي ٤ُْٝ حُؼخُغ 1818ػخّ 

كِٔض حٜٓٔخ  1828حُٜيف ٜٓ٘خ حٓظ٤ؼخد ١ِزش حُٔ٘خ١ن حُٔل٤طش رٜخ، ٤ٔٓٝض ك٢ حُزيح٣ش رـخٓؼش حَُح٣ٖ، ٝك٢ ػخّ 

، ٝأػ٘خء 1868ىًظٍٞحٙ ػخّ  ىٍؿش٤ًِش حُلٕ٘ٞ، ٝٓ٘لض أٍٝ  1860حُلخ٢ُ، طٞٓؼض طي٣ٍـ٤خً ٝحٗ٘ؤص رٜخ ػخّ 

( أُٗ٘ؤ رٜخ أٍٝ حطلخى ٬١ر٢، طوَؽ ٜٓ٘خ ػِٔخء ٝك٘خ٤ٖٗ ٝٓل٣ٌَٖ ػّيس، 1718-1714حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ )

-Fridrick Nietzsche (1844))٣ٍي ٤ٗظ٘ٚ (، ٝك٣َي1818-1883)( Karl Marx)ْٜٓ٘: ًخٍٍ ٓخًٍْ 

 :(. ٣ُِِٔي ٣٘ظ1700َ

Mathew Arnld, D.C.L, Higher School Universities in Germany, Macmillan & Co, 

London, 1882, Pp.133-153. 

(4) James H.Cousis, The Annie Besant Centenary Book 1847-1947, The Besant 

Centenary Celebration, Adyar, 1947, Pp.13-14.  

ٓزؼش ٍٓخثَ ًظزٜخ كٍٞح١ ػ٠ٔ٤، ٤ٔٓض رَٓخثَ حٌُخػ٤٤ٌ٤ُٖٞ، ًظزض ُِيػٞس ا٠ُ حُي٣ٖ سعائو اىقذيغيِ: ( 5)

ح٤ُٔٔل٢، ًٍِٝص ػ٠ِ ح٣٫ٔخٕ حُؼ٤ٔن رَٓخُش ح٤ُٔٔق، ٝحُظٔٔي رخ٧ه٬م، ٝحُٜزَ ك٢ طلَٔ ح٫٥ّ، ٝح٫ؿظٜخى 

خص كٍٞ حُِٔٞى ح٣٩ٔخ٢ٗ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي٣ٖ حُ٘و٢ٜ ٝحُـٔخػ٢. ٣ُِِٔي ك٢ حُي٣ٖ، ٝحُيػٞس ُِٔلزش، ِٗٔض ط٤ٛٞ

  ٣٘ظَ:

Richard Baxter, The Saints Everlasting/ Rest: The Divine Life and Dying Thoughts, 

Blackie and son, London, N.D. 

ك٤ٜخ كٍٞ ك٤خطٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓئُلخص حُوي٣ْ أٝؿٔط٤ٖ، طٌِْ  :(324-243) اػرشافاخ اىقذيظ أٗغغطيِ( 6)

٣َ١ٝوش ىهُٞٚ حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢، ٝحُٜؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜٜخ ك٢ ٓز٤َ ًُي، ٝح٫ػظَحكخص طِي ٌٓٞٗش ٖٓ ػ٬ػش ػَ٘ 

 =ًظخد ٓئُلش رخُِـش ح٬ُط٤٘٤ش، ػّيص ح٧ؿِحء حُظٔؼش ٤َٓس ًحط٤ش ُٚ ك٢ ك٤ٖ ح٧ؿِحء ح٧ٍرؼش ح٧هَٟ ًًَ طؼ٤ِوخطٚ
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المسجمة في  (ٔ)بسبب التناقضات في قصص القيامة ,لتسرب الشؾ إلييا بالعقائد المسيحية
, إذ عدتيا عمؿ يتـ مف (ٕ)االناجيؿ األربعة, وأكثر العقائد التي ناليا الشؾ فييا عقيدة التضحية

, ولعؿ طبيعة التعميـ الذي (ٖ)وواعية, يجبر الذات عمى االستسبلـ والتخمي دوف ارادة مقصودة
 كاديمي األ الجانبركز عمى  (ٜٔٓٔ-ٖٚٛٔ) الفيكتوري العيدتمقتو آني غير التقميدي لفتاة في 

اىتمامًا كبيرًا في الجانب الديني, وتعمـ المغات والكتابة, والتشجيع عمى  يوليو في الوقت ذاتو 
أكد عمى تغذية الجانب  ياألنو تعميم ,االطبلع, أثر بشكؿ كبير فيما بعد عمى زواجياالقراءة و 

ذلؾ العيد مف قبيؿ تعّمـ الخياطة, والحفاظ في النسوة  شغمت كانت الفكري بدؿ االنشغاالت التي
 .(ٗ)عمى البيت وادارتو

 

 صٔاجٓا: _شانصا  
 Frank) (٘)فرانؾ بيزنت رجؿ الديف الشاببالتقت آني وود بعد بموغيا التاسعة عشر عامًا        

Besant رفاف ػػػػػػػػػػرص الطػػػػػػػػػػو, وحػػػػػػػػػػػػػػػػيا في العاـ نفسػػػػػػػػػػػػخطبت إلىدـ ػػػػػػػػ, الذي تقٙٙٛٔ( عاـ
                                                           

 

ٖٓ حُٔخ٣ٞٗش ا٠ُ ح٤ُٔٔل٤ش، ٝػزَ ػٖ أٓلٚ ػ٠ِ  شخ ه٬ٍ ٍكِظٚ حُي٤٘٣ٝأْٛ ٬ٓكظخطٚ ٝحُظـ٤٤َحص حُظ٢ َٓ رٜ=

، ىحٍ 4أهطخءٙ حُٔخروش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حػظَحكخص حُوي٣ْ أٝؿٔط٤ّ٘ٞ، ٗوِٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش: حُو١ٍٞ ٣ٞك٘خ حُلِٞ، ١

 .1786حَُ٘م، ر٤َٝص، 

ٔخٕ ح٤ُٔٔل٢، ٣ٝلظلَ رٜخ ك٢ ػ٤ي ٣وٜي رٜخ ه٤خّ ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق رؼي ِٛزٚ، ػّي ٖٓ أٓخ٤ٓخص ح٣٫  اىقياٍح:( 1)

، ٝٝؿيص حهظ٬كخص ر٤ٖ ح٫ٗخؿ٤َ (ٝحُـٔؼش حُؼظ٤ٔش)، (حُٔـ٢ء حُؼخ٢ٗ ٤ُِٔٔق)حُلٜق، ًٔخ ُٚ ط٤ٔٔخص أهَٟ: 

ك٢ طل٤َٔ هٜش حُو٤خٓش، اً طؼظَف ًِٜخ إ ح٤ُٔٔق  -ح٧ٍرؼش: حٗـ٤َ ٓظ٠، حٗـ٤َ َٓهْ، ٝحٗـ٤َ ُٞهخ، حٗـ٤َ ٣ٞك٘خ

ٞح ٝٓخٕ رؼي ػخُغ ٣ّٞ ٖٓ ِٛزٚ ٟٝؼٓظ٠ ٣ًٌَ إ حَُ حٗـ٤َحُو٬ٙ ح٧ري١، ا٫َّ إٔ ِٛذ، ٝاٗٚ هخّ ٣يػٞ ا٠ُ 

كَحٓٚ ػ٠ِ هزَٙ؛ هٞكخً ٖٓ ه٤خّ ط٤ٓ٬ٌ ح٤ُٔٔق رَٔهش ؿؼٔخٗٚ، ٝإ ٗٔٞس ك٠َٕ ٣ُِخٍس حُوزَ ُْ ٣ٌٖ ٓؼْٜ ح٤ُٔيس 

ظ٬ف ح٫ٗخؿ٤َ كٍٞ ػيى ٣َْٓ، كٞؿيٕ حُوزَ كخٍؿخً ٝكَحٓٚ ًخُٔٞط٠، ٝإ ٛ٘خى ٬ٓثٌش كٍٞ حُوزَ، ًٝخٕ حه

 :حُ٘ٔٞس ٝح٬ُٔثٌش، ٝظٍٜٞ ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق رؼيٛخ، ٝحٌُٔخٕ ح١ٌُ ٍكغ ا٤ُٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ

Alvah Hovey, Stapeer on the Resurrection of Jesus Christ, Newton Centre, pp.536-554. 

article in posted on: http://about.jstor.org/particlipate-jstor/individuals/early-journal-

content.  

طوي٣ْ حُوَحر٤ٖ ٖٓ أؿَ ح٫هظَحد ا٠ُ هللا، ٜٓ٘خ: هَرخٕ حُٔلَهش، ٝهَرخٕ حُوط٤جش، هيٓض  ػقيذج اىرضؽيح: (2)

ّ ٖٓ أؿَ َٗ٘ ح٬ُّٔ ٝح٣وخف حُلَٝد، ٝٛ٘خى هَحر٤ٖ أٓٞحٍ ٤ٔٓض حُؼٍ٘ٞ ٌُِلخٍس ػٖ حُٔؼ٤ٜش، ٝهَرخٕ ح٬ُٔ

طويّ حٓظ٘خٗخً هلل، طـٔغ ك٢ ٛ٘يٝم ح٤ٌُ٘ٔش؛ ٧ؿَ حٗلخهٜخ ػ٠ِ ح٤ٌُ٘ٔش ٝطوي٣ْ حُويٓخص ٧طزخػٜخ، ٝهي ًخٗض طويّ 

 ٓخروخً ػٍ٘ٞ ػ٠ِ حُٔ٘ظـخص حٍُِحػ٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Fredrick Denison Maurice, The Docteine of Sacvifice, Macmillan & Co, Cambridge, 

1854, Pp.146-232. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.26-30. 

(4) http://w.w.w.2022,spartacus-educational.com/wbesant.htm  

، ٗو٤ن حَُٝحث٢ ((Portsmouthأد  رٔي٣٘ش رٍٞطٔٔٞع  حُؼخُغ ُٖٓٝي ك٢  :(0101-0434)فشاّل تيضّد( 5)

، أ٠ٔٓ ٬٤ًًٝ 1860ػخّ  (، طوَؽ كَحٗي ٖٓ ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ1836-1701) ((Walter Besantٝحُظَ ر٤ِٗض 

 =ك٢ حُٔخؿٔظ٤َ ىٍؿشرؼي كُٜٞٚ ػ٠ِ  ((Stockwell Grammar Schoolُٔيٍٓش ٓظ٣ًَٞٞ ؿَحَٓ 

http://about.jstor.org/particlipate-jstor/individuals/early-journal-content
http://about.jstor.org/particlipate-jstor/individuals/early-journal-content
http://w.w.w.2022,spartacus-educational.com/wbesant.htm
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غر عمر ػػػػػػػػػػػػذرة بصػػػػػػػػيا متعػػػػػػػػػػػػػض والدتػػػػػػػػػػػػسبب رفػػػػػػػػػػػػيما؛ بػػػػػػػػػػػػػػعمى عدـ اعبلف خطوبت
 .(ٔ)ياػػػػػػػػػػػػػػابنت

ألف  ,إف عذر رفض والدتيا اعبلف الخطوبة بسبب صغر آني لـ يكف مقنعًا أو منطقياً         
لكف ذلؾ االعتراض مف والدتيا كاف  ,جلمزوا لـ تكف مقيدة بسف معيف المرأة في العيد الفيكتوري

ر وقت ممكف, وعدـ السماح البنتيا في التواصؿ المستمر ثربيا أكىدفو الحفاظ عمى آني وود بق
في نفس العاـ ثـ عادت ,  (ٕ) ٙٙٛٔعاـ  سويسرا إلىمع خطيبيا, وألجؿ ذلؾ ارسمتيا والدتيا 

( المعروؼ بػ)محامي William Robertsوالتقت ىناؾ بالمحامي وليـ روبرتس )الى بريطانيا 
 (ٖ)بالقرب مف مانشستر (Pendleton)ئمة في بندلتوف الفقراء(, واقامت عند أصدقاء العا

(Manchester وأثناء اقامتيا صادؼ قياـ أعماؿ شغب وصدامات بيف العماؿ ,)  و الحكومة
تمؾ المحاكمة التي  األمر, وقد حضرت آني ذلؾعمى  انتيت بمحاكمة بعض العماؿ المحرضيف 

تغيير في قناعات  إلىإلعداـ, وأدى ذلؾ األمر باو الحكـ عمييـ العماؿ االيرلندييف  انتيت بإدانة
آني وتوجياتيا الفكرية, ووقفت ألوؿ مرة عمى معاناة العماؿ والسيما النساء, وأمست مؤيدًة لمحركة 

 .(ٗ)النقابية المتنامية لممطالبة بحقوؽ العماؿ, وتأييد مطالب االيرلندييف بالحكـ الذاتي

قد  امياكانت  , ألجؿ اتماـ مراسيـ الزفاؼ  ,روىا إلى ٚٙٛٔعادت آني وود في عاـ      
في الثامف والعشريف مف كانوف األوؿ مف العاـ نفسو,  ىذا الزواج عقد وقدبكؿ ترتيباتو , قامت 

                                                           
 

ك٢ ٜٓ٘ذ ػ٤ٖ   1865، هزَ ػخّ 1863ػخّ ( (Chelteham Communityؿخٓؼش ِٗظٜخّ ح٣َُخ٤ٟخص ٖٓ =

 ، ًٝخٕ ٣لن ٖٓ(Winchester)حُ٘ٔخٓٔش )ٓٔخػي ًخٖٛ( ك٢ حُِٜٞحص ٝهيٓش ح٤ٌُ٘ٔش ٖٓ هزَ حٓوق ٣ٝ٘٘ٔظَ 

حٗظ٠ٜ  ، ا٫َّ اٗٚ ُْ ٣ٌظذ ٌُُي حُِٝحؽ حُ٘ـخف، ا1869ًط٠ُٞ ًُي حُٜٔ٘ذ حُِٝحؽ، طِٝؽ كَحٗي ٖٓ آ٢ٗ ػخّ 

رؼي إٔ ٍُهخ رطل٤ِٖ، رو٢ كَحٗي ٣َحػ٢ ح٤ٌُ٘ٔش حُظ٢ ػ٤ٖ رٜخ ك٢ ٤ٓز٢ٔ كظ٠  1893ُٝحؿْٜ رخ٫ٗلٜخٍ ػخّ 

 ٝكخطٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Arthur Digby Besant, Op.Cit, Pp.189-236. 

(1) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.26-30.  

خ ٣َؿغ  ُوٞكٜخ ػ٠ِ حر٘ظٜخ ٝ طٌٜٔٔخ رؼو٤يطٜخ (ٍرٔخ ٣َؿغ ٓزذ ٓلخُٝش  حّ آ٢ٗ ر٤ِٗض حرؼخىٛخ ػٖ هط٤ز2ٜ)

حُي٤٘٣ش  رؤػظ٤خٍ حٜٗخ ًخػ٤ٌ٤ُٞش ٓظي٣٘ش طلظْ ػ٤ِٜخ ٓ٘غ أ١ ػ٬هٚ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ هخٍؽ كيٝى حُٔؤُٞف ٌُٜح ٓ٘ؼض  

 .ر٤ٜ٘ٔخح٫هظ١٬  

س ٓخٗ٘ٔظَ ػٖ ٣َ١ن ه٘خ (Irish Sea)طوغ رخُ٘ٔخٍ حُـَر٢ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، طظَٜ رخُزلَ ح٣٫َُ٘ي١  ٍاّؾغرش:( 3)

ُِٔلٖ، ٓؤٔش ا٠ُ ٓوخ١ؼخص ػي٣يس ٣َؿغ ٝؿٞىٛخ ا٠ُ حُؼَٜ حُلي٣ي١، ٟٔض كٜ٘خً ٍٝٓخ٤ٗخً، ًٔخ ػّيص ٖٓ أْٛ 

، ٝىهٍٞ حٌُٔ٘٘ش، ((industrial Revolution، ٝػ٘ي ه٤خّ حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش حُز٣َطخ٢ٗ َٓحًِ طـخٍس حُٜٞف 

حُٔي٣٘ش ُٝظ٢ٔٔ ٖٓ أْٛ حَُٔحًِ حُٜ٘خػ٤ش حُز٣َطخ٤ٗش،  رخطض ًَِٓحً ُٜ٘خػش حُوطٖ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٣ُخىس ػيى ٌٓخٕ

طٞٓغ ك٢ ٓٔخكش حُٔي٣٘ش، ًٔخ اٜٗخ ٜٗيص حَٟحرخص ػٔخ٤ُش ٝأػٔخٍ ٗـذ ططٍٞ ػَٔح٢ٗ ًز٤َ ٝٗظؾ ػٖ ًُي  

 ُِٔطخُزش رلوٞم حُؼٔخٍ، ٌُح ػّيص حُٔي٣٘ش ٖٓ أْٛ َٓحًِ حُ٘ٔٞ ٝططٍٞ حُلًَش حُؼٔخ٤ُش حُز٣َطخ٤ٗش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

http://www.2021.EncyclobediaBritannica,place/Manchester-England.com 

(4) Annie Besant, Autobiographical Sketches, P.71-80. 

http://www.2021.encyclobediabritannica,place/Manchester-England.com
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فرانؾ بيزنت في مدينة  اسرةاستقرت بعدىا , فقط حضره المقربيف واالصدقاء اً بسيط وكاف حفبلً 
 إلى بعد ذلؾ فرانؾ عمى وظيفة في جامعتيا, انتقؿلحصوؿ  بريطانياغرب (Chelteham)شمتياـ 

انضمامو بعد اف انتخب نائبًا عنيا اثر ( Lincoln Shire) (ٔ)ف شايرقرية سيبسي شرؽ لينكول
 .(ٖ)(, وعمؿ في ابراشيتياConservative Part UK)(ٕ)لحزب المحافظيف 

دة فسمطتة الزمنية دخمت آني بيزنت بتوترات زوجية كاف سببيا طبيعة زوجيا المتشد     
عمى مف حولو , فآني بيزنت ظنت اف ذلؾ مصحوبة بالدينية دفعتو نحو فرض سياسة استبدادية 

 .(ٗ)مف ايمانيا و قربيا هلل بحكـ طبيعة زوجيا الدينية , لكنيا اكتشفت غير ذلؾستزيد الزواج 
ات الدينية, وقراءة آني بيزنت األولى في االختبلفعمى الرغـ مف اطبلع  نستنتج مما سبؽ,     

فكرة الدينية التقميدية كانت مسيطرة عمييا, ولـ تستطع التخمص منيا, ولكف الكتب األدب, إالَّ أف 
الدينية والثقافية خبلؿ الزواج, وصدمتيا بسوء العبلقة بينيا وبيف زوجيا,  تطمعاتيازادت  أفبعد 

مى إنو كبلـ قطعي, بؿ تخضعو لمعقؿ كبلـ زوجيا ع تتمقىوعدـ الوصوؿ لتفاىـ بينيما, جعميا ال 
والتحميؿ, فباتت مف النوع غير السيؿ اخضاعو, كونيا كانت تريد الفيـ واالقناع وليس االيماف 

 فقط.
 

                                                           

، ُٝي٣ٜخ كيٝى ((North Seaػ٠ِ رلَ حُ٘ٔخٍ ٓوخ١ؼش طوغ َٗم حٌِٗظَح، ُٜخ ه٢ ٓخك٢ِ  ىيْن٘ىِ ؽايش:( 1)

رل٣َش ٓغ ُٛٞ٘يح ٝأُٔخ٤ٗخ ٝحُيٗٔخٍى، ؿِذ ػ٤ِٜخ حُطخرغ حٍُِحػ٢ ٤ٓ٫ٔخ ك٢ ٗٔخُٜخ ٝٗٔخُٜخ حَُ٘ه٢، حٓظ١ٞ٘ض 

ًحص ح٢ُٔ٘  ٤ُ1092ٌُٖ٘ٞ حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ ػخّ  ٌٓ٘ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش رل٠َ ٓٞهؼٜخ، حٗظَٜص رٞؿٞى ًخطيٍحث٤ش

-1642)( Isaac Newton)٘ش ٓٔو٢ ٍأّ ػخُْ ح٣َُخ٤ٟخص ٝحُل٣ِ٤خء ح٤َُٜ٘ حٓلخم ٤ٗٞطٖ حُو٢١ٞ، ػّيص حُٔي٣

 :(. ٣ُِِٔي ٣٘ظ1929َ

Clive Holmes, Seventeenth-Century Lincoln Shire, W.S.Maney and Son LTD, 

Published by The History of Lincoln Shire Committee, Newland, 1980. 

ٞ كِد ٤ٓخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ ،ٝ ٛٞ حٓظَٔحٍ ُِلِد حُٔلخكظ٤ٖ حُوي٣ْ ح١ٌُ طَؿغ ؿٌٍٝٙ ح٠ُ ٛؼضب اىَؽافظيِ:( 2)

،حْٛ ٓزخىة حُلِد 1832، طٞٓغ حُلِد رؼي حٛيحٍ هخٕٗٞ ح٬ٛ٫ف  حُزَُٔخ٢ٗ حُز٣َطخ٢ٗ ُؼخّ 1697ػخّ 

ي٣ش ٝ كيع ٗوخم حُللخظ ػ٠ِ ؿ٤ٖ ه١ٞ ٝ طؼ٣ِِ ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ٝ حُللخظ ػ٠ِ حُو٤ْ ٝ حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش حُظو٤ِ

رٔزذ حُو٬ف ػ٠ِ هخٕٗٞ حٌٍُس ، حٓظؼخى حُلِد هٞطٚ ػ٠ِ ٣ي ٍث٤ْ حٍُُٞحء ر٤٘خ٤ٖٓ  1846رٚ ػخّ 

(، حً حٛظْ حُلِد رخ٬ٛ٫ف ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ رٌٜح ًٔذ طؤ٤٣ي حُطزوش حُٞٓط٠ ، طؼَٝ 1881-1804ىٍُحث٢ِ٤)

ٓغ ح٫كِحد ح٫هَٟ ، ًٝخٕ حُلِد ٖٓ  حػَ هٔخٍطٚ ٬ُٗظوخرخص ٓٔخ ىكغ حُلِد ٬ُط٬ف ٬ُ1706ٗ٘وخم ػخّ 

حُٔئ٣ي٣ٖ ُِلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٫ ،ٝ هخى حُلِد حثظ٬ف ٤ٓخ٢ٓ ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔٚ حُؼخ٤ٗش ْٟ حُلِد ح٤ُِزَح٢ُ 

 : ٝ كِد حُؼٔخٍ . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ

Robert Garner and Richard Kelly, British Political Parties, Manchester University 

Press, Manchester, 1960, Pp. 69-98.           

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.36-42. 

(4) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , Pp.4-5. 
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ىما: آرثر و  ,فرانؾ بيزنت بطفميف اسرةرزقت  ,الزوجيفالحاصمة بيف رغـ كؿ تمؾ الخبلفات       
  (ٕ), ومابيؿ إميميٜٙٛٔانوف الثاني عاـ عشر مف ك في السادس (Arthur Digby) (ٔ)ديجبي

(Mabel Emily )  ٓٚٛٔفي الثامف والعشريف مف أب عاـ(ٖ) . 
لينكولف شاير, وتمردت آني بيزنت  إلىزادت حدة الخبلفات بيف الزوجيف بعد انتقاؿ العائمة       

 (The family heraldعمى سمطة زوجيا األسرية, عبر نشر قصص االطفاؿ في صحيفة )
,كانت كتاباتيا في ىذه المجمو لكونيا تدفع مستحقات الكاتب بمجرد قبوؿ كتاباتو سواء طبع اـ ال 
, إالَّ إف فرانؾ سيطر عمى أجور قصصيا؛ نتيجة عدـ وجود قانوف خبلؿ العيد الفيكتوري يحمي 

 . (ٗ) بالضرب  الممكية الخاصة لمزوجة, ووصمت المشاجرات لدرجة اعتداء زوجيا عمييا
, االسريةمادية صعبة وغرقت بالديوف, مما زاد مف حدة المشاكؿ  لظروؼ االسرةوتعرضت        

   .(٘)نتيجة ليذه الظروؼ أصيبت باكتئاب حادف, طفمتيا مابيؿ اميمي وتزامف ذلؾ مع والدة
بسبب  ,كثرة تشكيكات آني بيزنت بالعقيدة المسيحية ادت الى الخبلفات الزوجية تزايدمع      
االقتراب مف  اتاح وضعيا االجتماعي )بوصفيا زوجة رجؿ ديف( ا عمى معاناة الفقراء, إذوقوفي

 تزادو حمميا الفقراء, داخميا تساؤالت حوؿ اآلالـ التي , فأثار ذلؾ بمشكبلتيـالناس ومعرفة 
, ٔٚٛٔعمقًا بعد اصابة ابناءىا بالتياب الرئتيف الحاد حتى كادت أف تفقدىما عاـ معاناتيا 

                                                           

ُٝي رو٣َش ٤ٓز٢ٔ، ًخٕ رؼَٔ أٍرؼش أػٞحّ ػ٘يٓخ حٗلَٜ ٝحُي٣ٚ، رو٢  :(0154-0451)آسشش ديعثي تيضّد( 1)

رـخٓؼش   ، أَٗف ٝحُيٙ ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ، اً أًَٔ ىٍحٓظٚ ك٢ ٓيٍٓش رٍٞطٔٔٞع، ػْ حُظلنٝحُيٙ كٔذ حطلخه٤ش حُط٬م

٤َُٓ َٗف ح٤ٌُِش، رخص ٓٔؼ٬ً  1724، ٝػَٔ ك٤ٜخ رؼي طوَؿٚ، ٗخٍ ُوذ كو١َ رخٗظوخرٚ ػخّ 1887ُ٘يٕ ػخّ 

حُظخٓغ ٝكخطٚ ك٢  ا٫َّ أٗٚ رو٢ ػ٠ٞحً ك٢ ٓـِْ حٛيهخء حُـخٓؼش كظ٠ 1751ُِـخٓؼش ك٢ ٓـِْ ح٤ُ٘ٞم، طوخػي ػخّ 

، َٗف ك٤ٚ (The Besant Pedigree)، ُٚ ٓئُلخص ػّيس ٜٓ٘خ: ٗٔذ آٍ ر٤ِٗض ٤ٗ1760ٔخٕ ػخّ  ٝ حُؼَٕ٘ٝ ٖٓ 

 ؿٌٍٝ طِي حُؼخثِش ٝأْٛ ٗو٤ٜخطٜخ، حَٗف ػ٠ِ َٗ٘ ٓئُلخص حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ ُ٘يٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

A.H.Rowell, Memoir, Pp.329-332. An article Posted on the following link: 

http://www.Camirde.org/core.  

ُٝيص رؼي ػخّ ٖٓ ٫ٝىس أه٤ٜخ آٍػَ ى٣ـز٢ ك٢ ه٣َش ٤ٓز٢ٔ، طؼَٟض  :(0141-0414)ٍاتيو إٍييي تيضّد( 2)

٤ض طلض ٍػخ٣ش أٜٓخ آ٢ٗ ر٤ِٗض، ًُٞؼش ٛل٤ش كخىس ػ٘ي رِٞؿٜخ ٓزؼش أَٜٗ ٖٓ ػَٔٛخ، ػ٘ي ٬١م ٝحُي٣ٜخ رو

ٝحٗظوِض ٓؼٜخ ا٠ُ ُ٘يٕ، ٌُٖٝ رٔزذ آٍحء آ٢ٗ ر٤ِٗض حُـ٣َجش َٝٗ٘ٛخ ٌُظخد ػٔخٍ حُلِٔلش ح١ٌُ ىػخ ُظلي٣ي حَُ٘ٔ 

ٝحُطَم حُـ٣َجش ُٔ٘غ حُلَٔ، ٍكغ ٤ِ١وٜخ كَحٗي ر٤ِٗض ه٤٠ش ػ٤ِٜخ ٓٔظَىحً حُٞٛخ٣ش ػ٠ِ ٓخر٤َ، ا٫َّ اٜٗخ ػخىص 

، 1872ػخّ ( Ernest Scott)طِٝؿض ٖٓ حُٜلل٢ حٍٗٔض ٌٓٞص  كي ٝػَٕ٘ٝ ػخٓخً،٧ٜٓخ رؼي رِٞؿٜخ ٝح

 ، حٗظًَض ك٢ ؿٔؼ٤ش حى٣خٍ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1707ٝٛخؿَص ٓؼٚ ا٠ُ حٓظَح٤ُخ ٌُٜ٘خ ػخص ا٠ُ ُ٘يٕ ػخّ 

Alexander Heidle and Jan A.M.Snok, Women’s Agency and Rituals in Mixed Female 

Masonic Ordeves, Brill, Boston, 2008, Pp.362-388. 

(3) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , Pp.4-5. 

(4) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.36-42. 

(5) Theodore Besterman, Op.Cit., P.37.   

http://www.camirde.org/core
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تساؤالتيا عف جابة اال(؛ بسبب عجرىا عف chloroform) (ٔ)ت االنتحار بمادة الكموروفوـرحاولو 
 .(ٕ)التي عاشت فييا االجتماعية وسوء األحواؿ

 طللٓا: _ساتؼا  
و اتخذت اولى خطواتيا بالتشكيؾ بالعقيدة المسيحية  ياأدت تجربة االنتحار إلى زيادة شكوك     

  .(ٖ)عندما رفضت المشاركة بالقداس
آني بيزنت العماؿ والمزارعيف  ايدتالزوجيف, فقد بيف خبلفات الحدة عمقت السياسة مف     

نقابات, لؤلخذ بحقوقيـ والحصوؿ عمى ظروؼ عمؿ أفضؿ, في التحادات و االالمطالبيف بتشكيؿ 
 .(ٗ)حيف دعـ فرنؾ حزب المحافظيف المدافع عف مصالح المبّلؾ والبارونات

لخبلؼ بيف الزوجيف, ا و المحرضة عمى سة كانت أحد العناصر المفّرقة يبدو أف السيا     
فوقوؼ فرانؾ بيزنت مع حزب المحافظيف الداعـ لتوجيات مبّلؾ األراضي واالغنياء مف الطبقة 
االرستقراطية, رغـ انتماءه لمؤسسة دينية ميمتيا الدفاع عف الفقراء أماـ االغنياء, قد أحدث شرخًا 

تطبيؽ التي شعرت بيا آني بيزنت, إذ كانت ترى أف مف أولويات رجؿ الديف بيف النظرية وال
 السياسية االنضماـ لؤلحزاب المدافعة عف حقوؽ الطبقة الفقيرة وليس العكس.

عدـ قدرتيا عمى  إلى وصؿ حتىأثرت تمؾ االوضاع عمى الحالة الصحية آلني بيزنت,      
, واصابتيا بنوبات غضب أدت   لضوء واـ الرأس الشديدة لدرجة عدـ تحمميا اآلال إلىالنـو

( كمادة Opium) االستمقاء الدائـ في الفراش, ما أضطر بطبيبيا المعالج وصؼ األفيوفمداومتيا 
 .(٘)الرأس آالـمخدرة ومسكنة مع تغطية الرأس بالثمج لتخفيؼ 

بطرح االسئمة  بعد كؿ تمؾ االنتكاسات واألحداث أصرت آني بيزنت عمى المواجية, فبدأت      
حوؿ عقيدتيا عبر استعماؿ مخزونيا العممي والتاريخي لفيـ الحقائؽ, ونتج عف ذلؾ عاصفة مف 

لندف  إلىعدـ قدرتيا عمى االستمرار بدور زوجة رجؿ ديف, لذا سافرت مع والدتيا  إلىالشؾ أدت 

                                                           

حُِٕٞ، ُٚ ، ٝٛٞ ٓخثَ ًؼ٤ق حُوٞحّ، ػي٣ْ (CHCL3)ًَٓذ ػ١ٞ٠ ٤ٛـظٚ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش  اىني٘سٗف٘سً:( 1)

حٓظويحٓخص ٛ٘خػ٤ش ًؼ٤َس ٤ٓ٫ٔخ ك٢ ػ٤ِٔش حُظز٣َي، ١ز٤خً: ٣يهَ رٞٛلٚ ٓخىس ٓويٍس ه٣ٞش طٔزذ ح٫ىٓخٕ ك٬٠ً 

 :ػٖ اٗٚ ٣َِٓ ُِوِن ٜٝٓية، حٓظويّ ٓخروخً ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُو٣َٜ٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ

Good Man Levy, Chloroform Anaesthesia, William Wood & Co, New York, pp.1-10.  

)2) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.87-95.  

(3) George.S. Arundale, Op.Cit, P.124.  

)4) T.Saravanan, Op.Cit, Pp.14-15.  

(5) Annie Beasnt,. Autobiographical Sketches,P97. 
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بقوة (, الذي أعجب Charles Voysey)( ٔ), والتقت رجؿ الديف تشارلز فويسيٕٚٛٔعاـ 
( Tomas Scott) (ٕ)توماس سكوت الكاتب و الناشر  إلىلذا قّدميا  ,شخصيتيا وأفكارىا

عيا عمى شجّ و أفكاره,  حممتصاحب الفكر الحر المنتقد لمديف, وقد أىداىا األخير كتيبات عّدة 
يسوع كة تحت عنواف )حوؿ ديانة أوؿ كتبيا حامبًل أفكارىا المتشكّ  ر  ش  , وبالفعؿ نُ (ٖ)نشر أفكارىا

الناصري: استفسار حوؿ طبيعة اليسوع مف خبلؿ قصص االناجيؿ المتبعة(, وىو عبارة عف 
إذ فضمت نشره تحت اسـ )زوجة رجؿ  ,ف صفحة لـ ينشر باسميايكتيب مكّوف مف خمس وعشر 

 .(ٗ)ديف مستفيد(
 ولعؿ السبب الذي دفع آني بيزنت ألخفاء اسميا ىو خوفيا مف ردة الفعؿ القوية ضد      

 االفكار الواردة في ذلؾ الكتيب .
الكتابة  بفضؿ اكتشافيا لقدراتيا عمى ,فتح نشر ذلؾ الكتاب آفاؽ جديدة أماـ آني بيزنت      

بيت  ةه فرانؾ بيزنت لزوجتو أف تكوف ربوالتأليؼ والتعبير عف أفكارىا بحرية, وذلؾ عكس ما أراد
ذلؾ فشمت محاولة الزوجيف في اصبلح وزوجة خاضعة مستسممة تقـو بواجباتيا بشكؿ كامؿ, ل

, والسيما بعد نشرىا كتابيا  ٕٚٛٔفي نياية عاـ  سيبسي مرًة أخرى إلىحياتيما بعد عودتيا 
 .(٘)مكنيسةلحضور الالمشكؾ بالعقيدة المسيحية, ورفضيا 

                                                           

ٕ، كَٜ ػ٠ِ ٜٗخىطٚ حُـخٓؼ٤ش ًخٖٛ ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش، ُٝي ك٢ ُ٘ي :(0101-0414)ذؾاسىض ف٘يغي( 1)

 ، كَٜ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ ٗخثذ ٓي٣َ ٤ًِش1853، ػ٤ٖ ًخٛ٘خً ػخّ 1851ٖٓ ؿخٓؼش حًٔلٍٞى ػخّ 

، ا٫َّ اٗٚ ؿَى ٖٓ ٜٓ٘زٚ حُي٢٘٣ ٝحىحٗظٚ؛ رٔزذ حُوخءٙ هطزش ٌَٗ ك٤ٜخ ػوخد ((٤ًKingston Collage٘ـٔظٕٞ

 ٤ُٔٔtheisticل٤٤ٖ ٓئ٤ٖٔٓ ح٤ٌُ٘ٔش حُظٞك٤ي٣ش ، حػـذ رآٍحثٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح1891حُـل٤ْ رخُل٤خس ح٧هَٟ ػخّ 

Church))  حُظ٢ رو٤ض ٓخ هخٍد حُؼ٬ػ٤ٖ ػخٓخً، حػظٔيص طِي ح٤ٌُ٘ٔش ػ٠ِ كٌَس ح٣٫ٔخٕ حُوخُٚ هلل ٝكيٙ ىٕٝ أ١

 :ٓؼـِس أٝ ح٣٫ٔخٕ رخُؼوخد ح٥ه١َٝ، ٝحٗظٜض ىػٞطٚ رٞكخطٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ ػَٜ٘

Rib.Chales Voysey, Doctrine of Jeans Concerning God, John P.Des Forges, Baltimore, 

1972, Pp.2-20. 

حُِٔي ُٝي ك٢ كَٗٔخ، ًٝخٕ ٍٝٓخ٢ٗ ًخػ٢ٌ٤ُٞ حُؼو٤يس، ػَٔ ك٢ ر١٬  :(0414-0444)ذٍ٘اط عن٘خ( 2)

رَ٘٘ حٌُظذ حُٔ٘ظويس ُِي٣ٖ، ٤ٓ٫ٔخ رؼي حٓظوَحٍٙ ك٢  1862، طـ٤َ حػظوخىٙ حُي٢٘٣ ٝريأ ػخّ حُؼخَٗ ط٘خٍُِحُل٢َٔٗ 

ر٣َطخ٤ٗخ، ٝػّي ٖٓ ٍٝحى حُلٌَ حُلَ ك٤ٜخ، َٝٛ ػيى حٌُظذ حُظ٢ َٗ٘ٛخ ا٠ُ ٓجظ٢ ًظخد ؿٔؼض ٫كوخً ك٢ ٓظش ػَ٘ 

ٓـِي، ٖٓ أْٛ أهٞحُٚ ح٫ٍػ٤ًًٔٞش حُلو٤و٤ش حُٞك٤يس ك٢ ٫ٝء ُِؼوَ، ٝحُو٤خٗش حُٞك٤يس حُظ٢ طٔلن حُِّٞ ػيّ ح٫ُٞء 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1898ُِؼوَ، طٞك٢ ػخّ 

Leslie Stephen, Dictionary of National Biography 1885-1900, Vol.51, Elder Smith & 

Co, London, 1897, P.112. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.52-55.  

(4) The Wife of a Beneficed Clergyman, on The Deity of Jesus of Nazareth an Enquiry 

in to the Nature of Jesus by an Examination of the Synoptic Gospels, C.W.Reynell, 

London, 1873. 

(5) Theodore Besterman, Op.Cit, , Pp.49-50.   
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 ولـ توقعادت ىذه االحداث بالزوجيف الى طريؽ موصد , ما دفعيما ألتخاذ قرار االنفصاؿ ,      
و  اقنعتيا بصعوبة  اكماؿ حياتيا مع زوجياآني بيزنت وثيقة الطبلؽ اال بعد موافقة والدتيا , اذ 

عمى صحتيا , ليذا اقتنعت والدتيا بذلؾ وتـ  التوقيع  سمبي ر لو تأثي اف المضي بذلؾ الزواج
والده,  تقسيـ حضانة الطفميف بينيما, إذ بقي آرثر ديجبي مع , وٖٚٛٔوثيقة طبلقيما عاـ عمى 

 .(ٔ) ومابيؿ إميمي مع والدتيا
, وكاف زواجًا (ٖٚٛٔ-ٚٙٛٔ)دة منت بعد أف داـ ستة أعواـ خبلؿ الانتيى زواج آني بيز      

, مميدًا لمرحمة جديدة مف حياتيا, تمثمت: بتغير (ٕ) غير متطابؽ, إذ وصفتو آني بيزنت بالكارثة
ة, والمطالبة بحقوؽ المرأة, ومعارضة القيود عقيدتيا بإنكار المسيحية, ومناصرة الحركة العمالي

 االجتماعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.100-101. 

(2) Ibid,Pp.115. 
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 ادلثحس انصاَٙ
-7411) ٔ انغٛاعٙ يف تشٚطاَٛا دٔس آَٙ تٛضَد االجرًاػٙ

7441:) 
 انصؼٕتاخ انرٙ ٔاجٓرٓا آَٙ تٛضَد تؼذ انطلق: _أٔال  

قد واجيت صعوبات كبيرة لندف, و  إلىعادت آني بيزنت مع والدتيا وابنتيا مابيؿ اميمي      
مبمغًا تمّثمت بصعوبة ايجاد عمؿ إلعالة أسرتيا, رغـ تمقييا دخبًل شيريًا مف طميقيا, إالَّ إنو كاف 

تحّممت ثمف معارضتيا ألىـ ركيزتيف في المجتمع الفيكتوري, و , (ٔ)ال يكفي معيشتيا جداً  قميؿ
, وقّمة تجربتيا في الحياة, إذ كاف عمرىا الديف واألسرة, فضبًل عف انتقادات الناس ليارجاؿ وىما: 

 .(ٕ)آنذاؾ ستة وعشروف عاماً 
ألنو كاف  ,أنتقمت بداية األمر لمعيش مع أخييا ىنري, لكنيا لـ تكف مرتاحًة في العيش معو     

, بسبب  (ٖ)عمييا قطع عبلقتيا مع أصدقائيا أصحاب الفكر الحر و اشترطمعارضًا لطبلقيا, 
آني رفضت ذلؾ الشرط, لتنتقؿ بعدىا لمعيش مع جدتيا السيدة لكف حافظة, خمفيتو الدينية الم

 .(٘)(folkestone) (ٗ)فولكستوف مدينة ثنيف مف عماتيا فيا(, و Mr.’s Morrisموريس )
 ما اضطرىا لمعمؿ بوظيفة حاولت آني بيزنت ايجاد وظيفة تدر عمييا مااًل يعيميا وأسرتيا,      

في طبلقيا , و ىيء العمؿ اصطحاب ابنتيا لمعيش  بعدتقوـ بو و كاف ىذا اوؿ عمؿ طاىية 

                                                           

(1)The Christin Literature Society, Op.Cit, P.6. 

(2) Mark Bavir, Annie Besant Quest for Truth: Christinty, Secularism, and New Ade 

Thought, The University of New Castle, New Castle, No Date, P.14. 

ُوطؤ ْٛ ح٣ٌُٖ ٌِٗٞح حكٌخٍْٛ رؼ٤يح ػٖ حُظوخ٤ُي ٝ حُٔؼظويحص ٝ حُِٔطش ٝ ٣ؼظويٕٝ حٕ ٖٓ ح اصؽاب اىفنش اىؽش:( 3)

حىُش ؿ٤َ ًخك٤ش ،٣َط٢٤ حُلٌَ حُلَ رخُؼِٔخ٤ٗش ٝ حُ٘وي حُي٢٘٣ ٝ ٓ٘خ٠ٛش ٍؿخٍ ػ٠ِ  حٕ ٣ئٖٓ حُ٘لٚ رؤ١ ٢ٗ ر٘خءً 

 ٕحُي٣ٖ ٝ ريأ حٓظويحّ ٌٛح حُٜٔطِق ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ٬ُٗخٍٙ ح٠ُ حَُحك٤٠ٖ حُٔؼظويحص حُظو٤ِي٣ش ٝػيّ ح٣٫ٔخ

ك٠ٞح حُظؼٜذ ٝ حُطخثل٤ش ٝ ٣ئًيٕٝ حٕ حُٔؼَكٚ حٓخٜٓخ حُلوخثن ٝ حُزلغ حُؼ٢ِٔ  ، حٓخ حؿظٔخػ٤خ ٍ ٝرخُـ٤ز٤خص 

أٗي٣ٍٚ ٗخطخف ، حُلٌَ حُلَ ، طَؿٔش: ٍٗيس رؼغ ، طيه٤ن : ؿٔخٍ ٗل٤ي ، حُو٤ٞى ح٫ؿظٔخػ٤ش . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ : 

 . 2005حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِظلي٣غ حُل١ٌَ ، ىٓ٘ن ، 

، ؿ٘ٞد َٗم (English Channal)، طوغ ػ٠ِ حُو٘خٍ ح١ِ٤ٌِٗ٫ kentاكيٟ رِيحص ٓي٣٘ش ٤ً٘ض  ف٘ىنغرُ٘:( 4)

حٌِٗظَح، ط٠ْ حُزِيس ٤ٓ٘خًء ًخٕ ُٚ ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ كًَش حُظـخٍس ه٬ٍ حُو٤َٖٗ حُظخٓغ ػَ٘ ٝحُؼ٣َٖ٘، ٣َٝؿغ أَٛ 

أٍٝ ى٣َ َُِحٛزخص ك٢ ( Folkestone Priory)طِي حُزِيس ا٠ُ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش، كوي ط٤ِٔص رٞؿٞى ى٣َ كٌُٞٔظٕٞ 

لُٞض حُٔ٘طوش رؼي ٍٝٛٞ ٌٓش حُلي٣ي ا٤ُٜخ ك٢ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ حٌِٗظَح ٣ؼٞى ُِوَٕ حُٔخرغ ح٬٤ُٔى١، ٝط

، ٝحُِٔي (Victoria)ا٠ُ ٓ٘ظـغ ٤ٓخك٢ ُطزوش ح٧ؿ٤٘خء ٝحُِٔٞى، ٖٝٓ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ ُحٍٝٛخ حٌُِٔش ك٤ٌظ٣ٍٞخ 

 (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1841-1710) (Edward VII)حىٝحٍى حُٔخرغ 

https://www,2022,EncyclopediaBritannica,Place/Folkestone.com.      

(5) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.66-67. 

https://www,2022,encyclopediabritannica,place/Folkestone.com
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البيت الذي عممت بو, ودفعيا عمميا ذلؾ لبلشتغاؿ بمجاؿ التطبيب في البيت ذاتو, فقد كسبت 
زواجيا مف رجؿ الديف فرانؾ بيزنت,  مرحمةميارة التطبيب, ومعرفة أساسيات التمريض خبلؿ 

 لفقيرة, إذ استفادت مف تمؾ الميارة أثناء انتشار الحمى القرمزيةا االسروزيارتيا المتكّررة لمساعدة 
ذلؾ أرسمت آني بيزنت ابنتيا لمعيش مع  و بسبب, واصابة بعض أفراد تمؾ األسرة, ٖٚٛٔعاـ 
 .(ٔ)خوفًا مف اصابتيا بالمرض ,جدتيا
تي , كاف أىميا مرض والدتيا الخبلؿ تمؾ المرحمة واجيت آني بيزنت مشكبلت كثيرة      

 .(ٕ)قيا الشديد بوالدتيالتعم عميياأصيبت بالتياب صّماـ القمب, وكاف لذلؾ األمر وقع كبير 
ىو  لوالدتياوالدتيا بأياميا األخيرة وتحولت لممرضة ليا, وكاف آخر طمب بيزنت راعت آني      
آني فيو, لذلؾ العتقادىا إف ذلؾ القرباف لف يقبؿ إالَّ بمشاركة  سوية, (ٖ)القرباف المقدس ياتقديم

ذىبت آني لمبحث عف رجؿ ديف يساعدىا, وقد رفض اثناف مف رجاؿ الديف الحضور لبيت والدتيا 
مدينة مقابمة عميد  إلىدفعيا ذلؾ ما  , بالعقيدة المسيحية كةلعمميـ بآرائيا المشكّ  ,لتقديـ القرباف

 و تقديـمنزؿ والدتيا  إلى(, الذي وافؽ عمى الحضور Dean Stanley)( ٗ)وستمنستر ديف ستانمي
القرباف ثـ زارىا بعد ذلؾ مرتيف, وأجرت معو آني خبلؿ تمؾ الزيارات مناقشات عّدة, وتعرفت عمى 
أفكاره حوؿ توسيع عمؿ الكنيسة, وتقديـ خدماتيا لمشعب, وقد أنعكس ذلؾ عمى والدة آني التي 

 .(٘)شعرت بتقبؿ قربانيا, وعدـ الخوؼ مف ابتعاد ابنتيا عف الديف 

                                                           

(1) George S.Arundale, Op.Cit, P.218.  

(2) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches , P,p.90,116,121. 

(، ٝٓؼ٘خٛخ ًِٔش )ٌَٗحً(، ٝػّيص ٖٓ Eucharistرخٌُظخد حُٔويّ ح٫كوخٍٓظ٤خ ) ٢ٔٓ اىَقذط:اىقشتاُ (3) 

ُيٟ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ، ٢ٛٝ ط٤ًٌَ رخُؼ٘خء حَُرخ٢ٗ ح٧ه٤َ ح١ٌُ ط٘خُٝٚ ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق ٓغ كٞح٤٣ٍٚ  حُٔويٓشح٧َٓحٍ حُٔزؼش 

هطؼش ٍه٤وش ٖٓ حُوزِ ٓـٔٔش رخُ٘ز٤ٌ،  رٞٛلٚ ،هزَ ٛؼٞىٙ ا٠ُ حُٔٔخء، ٝٓؼَّ حُوَرخٕ ُي٣ْٜ حُِلْ، ٝىّ ح٤ُٔٔق

٣ٌٕٝٞ طوي٣ْ حُوَرخٕ ُيٟ حٌُ٘خثْ حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ٝح٫ٍػ٤ًًٔٞش ٓوٜٜخً كو٢ ٧ػ٠خء ح٤ٌُ٘ٔش، أٓخ ح٤ٌُ٘ٔش 

 حُزَٝطٔظخٗظ٤ش ٣ٌٕٞ طوي٣ْ حُوَرخٕ ٓلظٞكخً ُـ٤َ أػ٠خءٛخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Michael Perham, The Eucharist, Alcuin Club/Spck, London, 1978. 

، ًخٕ ٝحُيٙ حٓولخً، طِو٠ (Cheshire)ًخٖٛ ٝٓئٍم ٢ًٔ٘، ُٝي ك٢ ط٤٘٘خ٣َ  :(0440-0404)ديِ عراّيي( 4)

، ٓخكَ رؼي ًُي ا٠ُ ح٤ُٞٗخٕ ٝح٣طخ٤ُخ ػخّ (Balliol College)طؼ٤ِٔٚ حُي٢٘٣ ػ٠ِ ٣ي٣ٚ، ػْ أُظلن ر٤ٌِش رخ٤ٍُٞ 

حًٔلٍٞى، كخٍٝ حىهخٍ ح٬ٛكخص ٝطـ٤٤َحص ك٢  ، ٝػ٘ي ػٞىطٚ ػَٔ ُٔيس ػَ٘س أػٞحّ ٓيٍٓخً ك٢ ؿخٓؼش1840

-1852اىحٍس حُـخٓؼش ػٖ ٣َ١ن ُـ٘ش ٓ٘ظوزش ػِٔض ػ٠ِ ط٤ٓٞغ حُِٓخ٫ص حُـخٓؼ٤ش ٝحُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش، ٝك٢ حُٔيس )

(، ُٝٚ ٓئُلخص ػّيس، 1881-1864( ُحٍ َٜٓ ٝكِٔط٤ٖ ٤ٍٓٝٝخ، ػ٤ٖ ػ٤ٔي ٝٓظٔ٘ٔظَ ه٬ٍ حُٔيس )1859

 ٤ش(، ٝ)طخ٣ٍن ح٤ٌُ٘ٔش ح٤ُٜٞى٣ش(. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ٜٓ٘خ: )طخ٣ٍن ح٤ٌُ٘ٔش حَُ٘ه

 Row Land E.Protherro, Life and Letters of Dean Stanley, Thomas Nelson & Sons, 

London, 1909. 

(5) Theodore Besterman, Op.Cit, P. 52.  
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, ( Gipsy Hill) (ٔ)والدتيا لمعيش بمنزؿ صغير في جيبسي ىيؿمع انتقمت آني بيزنت       
ًء و المعروؼ اف المنطقة ذات طبيعة جميمة مما يوفر ىوابسبب انتكاس الحالة الصحية لوالدتيا, 

, ٗٚٛٔـ والدتيا في العاشر مف أيار عالـ يدـ طويبًل ,فقد  توفيت  نقيًا لوالدتيا , لكف ذلؾ االمر
 .(ٕ), بجانب زوجيا ولياـ وود وابنيا الفريد(Kensal Green)ودفنت في مقبرة كنساؿ جريف 

ى أب األشير األكثر كآبًة وعّدت األشير مف أيار حتبة شديدة , مرت آني بيزنت بحالة كآ       
 إلىالحاؿ تزايد ديونيا, وتدىور أحواليا المعيشية, فقد وصؿ بيا تياو ادت تمؾ الظروؼ لفي حيا

 .(ٖ)عجزىا عف توفير طعاـ البنتيا
تغمبت آني بيزنت عمى ذلؾ الوضع بفضؿ استمرارىا في كتابة كتيبات صغيرة نشرىا ليا       

يا في االخبلص لمكنيسة, والتعذيب األبدي, والكفارة, ئراآتحّدثت فييا عف , (توماس سكوت)
لمسيحية المعينة دوف مياجمة فكرة اإللو, إذ والتعميـ الديني لؤلطفاؿ, فقد جادلت بعض العقائد ا

لذلؾ انتقمت لمعيش  ,يكف كافياً ذلؾ الماؿ لـ  اف أّمنت تمؾ الكتيبات الماؿ آلني بيزنت وابنتيا, إالَّ 
ومكتبة المتحؼ  توة الكتب في مكتبوقراء في منزؿ السيد سكوت, وىناؾ قضت وقتيا بيف التأليؼ

 . (ٗ)الوطني
الكتب  و خصوصاً كؿ جيودىا خبلؿ تمؾ المرحمة لمقراءة, واالطبلع,  يت آني بيزنتوجّ      

(, وكتاب )امتحاف dean Mansell) (٘)الفمسفية, ومنيا: )محاضرات بامبتوف( لػديف مانسؿ
(, وكتاب )الفمسفة John Stuart Mill) (ٙ)فمسفة السير ويمياـ ىاممتوف( لجوف ستيوارت مؿ

                                                           

خْٜٗ ا٠ُ حُوَٕ ك٢ ك٢ ؿ٘ٞد َٗم ُ٘يٕ، ٢ٔٓ رٌُي ح٫ْٓ ُٞؿٞى حُــَ ك٤ٚ، ٣ؼٞى حٓظ٤ط ظيثغي ٕيو:( 1)

 حُٔخرغ ػَ٘، ٝهي ططٍٞ حُل٢ رؼي حكظظخف ٌٓش حُلي٣ي ك٢ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Walter Simson, History of the Gipsies with Specimens of the Gipsy, Sampson Low Son 

and Marston, London, 1865, Pp.90-98. 

(2) George S.Arundale, Op.Cit, Pp.223-224. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, P. 68.  

(4) Theodore Besterman, Op.Cit, Pp. 52-53. 

،  ، ُٝي ك٢ ُ٘يٕ((١َ٘ٛHenry Longuevill Mansell ُٞٗـل٤َ ٓخَٗٔ  :(0410-0414)ديِ ٍاّغو( 5)

ًحً ُِلِٔلش ح٫ه٬ه٤ش ، أ٠ٔٓ حٓظخ1843ًخٕ ٝحُيٙ ك٢ حُـ٤ٖ حُز٣َطخ٢ٗ، طوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش حًٔلٍٞى ػخّ 

، رخص ػ٠ٞحً ك٢ ًخطيٍحث٤ش حُوي٣ْ 1869، ًظذ حُظخ٣ٍن ح٢ٌُٔ٘ ػخّ 1855ٝح٤ُٔظخك٣ِ٤و٤ش ك٢ ٤ًِش ٓـي٤ُٖ ػخّ 

 .Leslie Stephen, Op.Cit, Vol.36, P.82                                         . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1876رُْٞ ػخّ 

ك٤ِٔٞف ٝهز٤َ حهظٜخى١ ٝٛخكذ ٗظ٣َش حؿظٔخػ٤ش، حٌٓظِ٘ي١  :(0412-0445)ظُ٘ عري٘اسخ ٍو( 6)

ح٧َٛ، طِو٠ طؼ٤ِٔخً ؿ٤يحً أَٗف ػ٤ِٚ ٝحُيٙ، اً طؼِْ حُِـخص ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝح٬ُط٤٘٤ش، ٝأطوٖ ح٣َُخ٤ٟخص، ٝىٍّ 

ؽ ك٢ حُٔ٘خٛذ كظ٠ ٍّ  ح٫هظٜخى ح٤ُٔخ٢ٓ، ػَٔ ك٢ ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش ُٔيس هٔٔش ٝػ٬ػٕٞ ػخٓخً، طي

َٝٛ ا٠ُ ٜٓ٘ذ ًز٤َ ٓيهو٢ حَُٔح٬ٓص، ٝٛٞ ٜٓ٘ذ ٣ٞح١ُ ٤ًَٝ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش، حٗظوذ ػ٠ٞحً ك٢ 

حُزَُٔخٕ حُز٣َطخ٢ٗ ػٖ ٝٓظٔ٘ٔظَ، ١ٝخُذ ه٬ٍ ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ رلن حُ٘خّ ك٢ ح٫هظَحع، ٝكوٞم ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ، 

٢ حٍطٌزٜخ رلن حُ٘ؼذ حُـخٓخ٢ٌ٣، ك٢ ؿخٓخ٣ٌخ ػٖ حُٔظخُْ حُظ( (E.J.Airٝٓلخًٔش حُلخًْ حُز٣َطخ٢ٗ ا١ ؿ٤ٚ ا٣َ 

 =رلَٗٔخ ؿ٘ذ ُٝؿظٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ((Avignonىكٖ ك٢ حك٤٘٤ٕٞ ػ٘ي ٝكخطٚ ٝ
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(, وقد ساىمت تمؾ الكتب في تأكيد اعتقاد August Count) (ٔ)وغست كونتألااليجابية( 
تخمييا التاـ عف فكرة  ذلؾ  نتج عفو محدودية الفكر البشري, وعدـ قدرتو عمى ادراؾ طبيعة اهلل, 

, وقد نشرت أراءىا في كتيبات حممت عنواف )حوؿ طبيعة وجود (ٕ)بوصؼ اهلل غني عنيا ,الصبلة
 .(ٖ)ٗٚٛٔاهلل( عاـ 

في  كةف آني بيزنت كانت مؤمنة بوجود الذات اإلليية, إالَّ أنيا كانت مشكّ اتضح مف ذلؾ إ     
 العقائد الدينية بشكؿ عاـ.

 

 National)اجلًؼٛح انٕطُٛح انؼهًاَٛح  ئىلاَضًاو آَٙ تٛضَد  _شاَٛا  
Secular Society): 

تنشر عمى التي كانت (, Charles Bradlough) (ٗ)انجذبت آني بيزنت آلراء تشارلز برادلو     
, وقد عممت آني بيزنت مف (National Reformer) (٘)شكؿ مقاالت في مجمة المصمح الوطني

                                                           
 

=Karl Britton, John Stuart Mill, Second ED, Dover Publications, INC, New York, 

1969.  

، ىٍّ ك٢ ((Montpeellierك٤ِٔٞف ًٝخطذ ك٢َٔٗ، ُٝي ك٢ ٓٞٗز٤٤ِٚ  :(0441-0114)أٗغغد مّ٘د( 1)

حُِٔظِٓش رخُٔزخىة ٝحُٔؼَ حُل٤َٔٗش ك٢ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝحُظويّ، أ٠ٔٓ ( (Ecole Polytechniqueٓيٍٓش حُز٤ُٞظ٤ٌ٘ي 

ح٤ُٔخ٢ٓ  ((Henri De Saint Simonٌَٓط٤َحً ١ٝخُزخً ُيٟ ١َ٘ٛ ى١ ٓخٗض ٤ٕٓٔٞ  1819ك٢ ػخّ 

ِي حُٔيس طزٍِٞص أكٌخٍٙ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٝه٬ٍ ط 1824ٝح٫هظٜخى١ ٍٝؿَ ح٧ػٔخٍ، اً ػَٔ ُي٣ٚ كظ٠ ػخّ 

ٍ ٓغ ٛي٣وٚ حُٔوَد ؿٕٞ ٓظ٤ٞحٍص َٓ )ى٣ٖ ح٫ٗٔخ٤ٗش  ّٞ ٓخْٛ ك٢ حهظَحع ػِْ ح٫ؿظٔخع ٝطط٣َٞٙ، اً ٟٝغ ١ٝ

Religion Of Humanity ّي ػ٠ِ حٗ٘خء ٓـظٔؼخص حه٬ه٤ش، ، طٞك٢ أػَ حٛخرظٚ ر١َٔخٕ حُٔؼيس ػخ ًّ ( ح١ٌُ أ

 .F.J.Gould, August Comte, Watts & Co, London, 1920َ:٣ِِٔي ٣٘ظ، ٝىكٖ ك٢ رخ٣ٍْ. 1859ُ

(2) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches,P133. 

(3) Theodore Besterman, Op.Cit, P. 54. 

ك٢  (Hoxton)ٗخ٢ٗ ٤ٓخ٢ٓ ٝحؿظٔخػ٢ ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ًٛٞٔظٕٞ  :(0410-0422) ذؾاسىض تشادى٘( 4)

رٔزذ  ،يٕ، ًخٕ ٝحُيٙ ٓلخ٤ٓخً، ُْ ٣ٌَٔ رَحىُٞ طؼ٤ِٔٚ رَ ػَٔ ًخطزخً، ا٫َّ أٗٚ ١َى ٖٓ ػِٔٚحُطَف حَُ٘ه٢ ٖٓ ُ٘

ِل٤ِٔٞف رٔزذ َٗ٘ٙ ٌُظخد ػَٜ حُؼوَ ُ ،آٍحءٙ ح٫ُلخى٣ش ًٔخ ١َى ٖٓ ػخثِظٚ أ٠٣خً ُِٔزذ ٗلٔٚ، طؼَٝ ُِٔـٖ

ٜيٍ ُِٔؼَكش ح٤ُٜ٫ش ٝ ٣ٌَ٘ ( ٌُٕٞ حٌُظخد ٣ئًي ػ٠ِ حُؼوَ حُظـ٣َز٢ 1807ًٔ-1936)طٞٓخّ رخ٣ٖح٢ٌ٣َٓ٫ 

، ػخى ُؼِٔٚ حُٔخرن 1853، ىهَ حُـ٤ٖ حُز٣َطخ٢ٗ كٞؽ حُلَٓخٕ حُٔظًَِٔ ك٢ ىرِٖ ٝطَٔف ٓ٘ٚ ػخّ ٝؿٞى حُٞك٢

ٍث٤ٔخً ُـٔؼ٤ش ُ٘يٕ حُؼِٔخ٤ٗش، ػْ ػ٤ٖ  1858ًخطزخً ٓٔظَٔحً رَ٘٘ آٍحءٙ حُؼِٔخ٤ٗش ٓٔخ أًٔزٚ َٜٗس ٝحٓؼش كزخص ػخّ 

حُـٔؼ٤ش ح٤٘١ُٞش حُؼِٔخ٤ٗش، ػخٍٝ  1866، أْٓ ػخّ ٢٘١1860 حُؼِٔخ٤ٗش ػخّ ٓلٍَحً ُٔـِش حُِٜٔق حُٞ

، طؼَٝ ُِٔـٖ 1890ح٫ٗظَح٤ًش ٝأ٣ي حُلٌْ ح٣٫َُ٘ي١ حُيحه٢ِ، ٝأ٣ي كَٗٔخ ك٢ كَد حُٔزؼ٤ٖ ٓغ ر٤َٓٝخ ػخّ 

، أ٠ٔٓ 1899خّ رظٜٔش حُللٖ؛ ٗظ٤ـش اػخىس َٗ٘ٙ ًظخد )ػٔخٍ حُلِٔلش( ُِظ٘خٍُِ ُٗٞظٕٞ رخُظؼخٕٝ ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ػ

 ٝك٠َ ؿ٘خُطٚ حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1871، طٞك٢ ػخّ 1880ػ٠ٞحً ك٢ حُزَُٔخٕ حُز٣َطخ٢ٗ ػخّ 

J.M.Robertson, Charles Bradlaugh, Watts & Co, London, 1980. 

حُٔـِش  ٖٓ هزَ ط٘خٍُِ رَحىُٞ،ىػض 1866ٓـِش ػِٔخ٤ٗش ر٣َطخ٤ٗش ، طخٓٔض ك٢ ػخّ ( ٍعيح اىَصيػ اى٘طْي:5)

ٝ رؼي ح٠ٗٔخّ آ٢ٗ ر٤ِٗض  ح٠ُ هٔٔش ح٫ف ٗٔوش،1869ح٠ُ ح٫هظَحع حُؼخّ ٝ ٝحُـ٣ٍٜٞٔش،ِٝٛض ٓز٤ؼخطٜخ ػخّ 

ُِٔـِش ىحكؼض روٞس ػٖ كوٞم حَُٔأس،ٝ ه٬ٍ ػٔخ٤ٗ٘خص حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ طلُٞض ٓوخ٫طٜخ ُٔ٘خه٘ش  1894ػخّ 

 =.٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1871َحىُٞ ػخّ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝ حُؼِْ ،ٝ حٓظَٔص حُٔـِش كظ٠ ٝكخس ر
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 National)خبلؿ االطبلع ومتابعة تمؾ المجمة بأنيا ناطقة باسـ الجمعية الوطنية العممانية 
Secular Society) وكاف أعضاؤىا مف أصحاب الفكر الحر ٙٙٛٔيا برادلو عاـ سالتي أس ,

 .(ٔ)عف الدولة الديفديف بالعممانية, وفصؿ المنا
الجمعية بشرط الحفاظ عمى ايمانيا بالذات االليية,  إلىطمبًا لبلنضماـ  مت آني بيزنتقدّ      

الزمنية ما دفعيا الموافقة عمى ذلؾ  سمطة الكنيسة ترفضووافؽ تشارلز برادلو عمى ذلؾ مقابؿ أف 
قمدىا شخصيًا برادلو  ,وكافالوطنية العممانية الوطني وجمعية المصمحمجمة  إلى, فأنضمت 

 .(ٕ)ٗٚٛٔأب التاسع مف في قاعة العمـو في لندف, بتاريخ شيادة االنضماـ 

براتب أسبوعي, ونشرت أولى  (المصمح الوطني)اب مجمة تّ ت آني بيزنت إحدى كُ ضحأ     
في وتدرجت  (,Ajax)أياكس  وىو مقاالتيا في شير أب تحت عنواف )الفجر( باسـ مستعار

(, ٔٛٛٔ-ٚٚٛٔمحررة فرعية خبلؿ المدة ) اصبحتالمجمة نتيجة عمميا الدؤوب, إذ بمناصب ال
 .(ٖ)(ٚٛٛٔ-ٔٛٛٔبيف عامي ) بصفتيا محررة مشتركة مع برادلوو ظير اسميا 

بسبب قدرتيا الفائقة في  ,الجمعية الوطنية العممانيةالمساىميف في  عدتّ  وسرعاف ما  أىـ     
ما  عموـ بريطانيا  فيقامت بسفرات عّدة عند ذلؾ قوة الحجة, الخطابة , اذ اتسمت ب الكتابة و
 .(ٗ)ذلؾ توسيع شبكة سكة الحديدبساعدىا 

, ٗٚٛٔعاـ  (Castle Street)في المعيد التعاوني بكاسؿ ستريت  ياكانت أوؿ خطابات     
 الموحديف تينفسو في كنيسفي العاـ  ا, وخطابيف آخريف ألقتيم(٘)حوؿ الوضع السياسي لممرأة

وسط لندف, بعد ذلؾ أعترؼ  (Moncure Conway’s)والقصر الجنوبي في مونكيو ركونواي 
ثـ توسعت جوالتيا الخطابية خارج لندف,  لمجمعية , رسمّيةالحّدثة تمالبصفتيا  ٘ٚٛٔعاـ  بيا

بحقوؽ المرأة,  حوؿ االصبلح, وتحسيف أحواؿ الشعب, والمطالبةتتركز وكانت مواضيع خطاباتيا 
 .(ٙ)والحرية الدينية, والقيـ العممانية

                                                           
 

educational.com/Jreformer.htm-https://spartacus = 

(1) T.Saravanan, Op.Cit, Pp. 15-16. 

(2) George S.Arundale, Op.Cit, Pp.232-233. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, P.75. 

(4) T.Saravanan, Op.Cit, P. 16. 

(5) Theodore Besterman, Op.Cit, P. 75. 

(6) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches , Pp.181-183. 
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واجيت آني بيزنت مصاعب عّدة أثناء رحبلتيا الخطابية, منيا: قمة األمواؿ, وقطع مسافات      
يا الحرة, ئبسبب آرا ,طويمة وعرة بيف المقاطعات, وتعرضيا لمضرب بالحجارة مف قبؿ الجميور

الَّ أف كؿ ذلؾ جعميا تمر بتجارب مختمفة, وتتحمؿ الكثير تعرضيا لمسب والسخرية, إ عفناىيؾ 
عًة بالشجاعة مف أجؿ اقناع الجميور بآرائيا المخالفة, لتمسي مف الخطيبات مف المعوقات, متمتّ 

 . (ٔ)خبلؿ العيد الفيكتوري المعروفات
يطاني بسبب تمّسؾ المجتمع البر  تآني بيزنت, كان لياإف المضايقات التي تعرضت  يبدو      

سيرتيا _كما سيذكر الحقًا_ نمحظ م, ولكف بعد تتّبعنا لبسبب تأثير رجاؿ الديف بآرائو المحافظة
ف تأثيرىا عمى المجتمع البريطاني _فيما بعد_ وضح  إنيا تمتمؾ ارادة قوية إلحداث التغيير, وا 

المجتمع البريطاني, قدرة خطابية فّذة, وقدرة إقناعيو جيدة أحدثتا تغييرًا ال بأس بو في  ياامتبلك
, وظير فالعماؿ, وحتى المطالبة بالحقوؽ السياسية لبليرلنديي واسواء في الدفاع عف حقوؽ المرأة 

 اليند. إلىذلؾ جمّيًا في احداثيا تغيير وتأثير في المجتمع اليندي بعد سفرىا 
 

 تٕاكري ػًم آَٙ تٛضَد انغٛاعٙ: _شانصا  
في  نظرىما ةووجي مانتيجة تطابؽ آراءى عبلقة قوية, ربطت آني بيزنت وتشارلز برادلو     

( ٕ)الحزب الميبرالي إلى ٗٚٛٔعاـ المجاالت السياسية, واالجتماعية, واالصبلحية, لتنضـ 

(Liberal party,) نورثيامبتوف  مدينة بقوة ترشيح برادلو عف دعمت اذ(Northampton) في ,
مة المصمح الوطني, والقاء الخطابات المؤيدة لو مف خبلؿ مقاالتيا في مج  العاـ نفسةانتخابات 

 .(ٖ)ةالسياسي و افكاره عوو موضحًة مشر ,في الشوارع 
المحافظيف,  التي فاز بيا, فشؿ تشارلز برادلو في الفوز باالنتخابات الدعـ ذلؾمف رغـ بال    

آني بيزنت مستمرًة  الواليات المتحدة األمريكية, في حيف بقيت إلىبريطانيا مسافرًا بعد ذلؾ  ليترؾ 
فقد في نضاليا عبر القاء المحاضرات المتعمقة  بنشر الفكر الحر, ومحاربة التعصب, والخرافات,

                                                           

(1) Theodore Besterman,Op.Cit , Pp. 76-80. 

، طٌٕٞ ٖٓ طلخُق ىػخس حُظـخٍس حُلَس ٝحَُحى٣ٌخ٤٤ُٖ 1859كِد ر٣َطخ٢ٗ أْٓ ػخّ اىؽضب اىييثشاىي: ( 2)

٤ُش، ٝح٫ٛظٔخّ رخُظؼ٤ِْ، ٝحُـخء ح٫هظزخٍحص ح٬ٛ٫ك٤٤ٖ، ىػخ حُلِد هلٞ ح٠َُحثذ ٝحُلي ٖٓ ِٓطش حَُأٓٔخ

حُي٤٘٣ش ُِوزٍٞ ك٢ ؿخٓؼظ٢ حًٔلٍٞى ًٝخٓز٣َيؽ، ٝحىهخٍ ح٫هظَحع ح١َُٔ ك٢ ح٫ٗظوخرخص، ٝطو٤ٖ٘ حُ٘وخرخص، ٝح٬ٛف 

حُو٠خء، ًٔخ ىػخ ٩ٛيحٍ هخٕٗٞ ح٬ٛ٫ف حٍُِحػ٢ ك٢ ا٣َُ٘يح ٝهخٕٗٞ ح٤ٌُ٘ٔش ح٣٫َُ٘ي٣ش، ٝرخُلؼَ أُٛيٍ ٣ٌٖٛ 

، ٝأ٣ي حُلِد حُلٌْ حٌُحط٢ ح٣٫َُ٘ي١، ٌَٝٗ حُلِد أٍرغ كٌٞٓخص رو٤خىس ٤ِ٣ٝخّ ٤ٗ1867ٖ ك٢ ػخّ حُوخٗٞ

 (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1807-1878) (William Gladstone)ؿ٬ىٓظٕٞ 

J.R.Vincent, The Formation of the Britch Liberal Party 1857-1868, Second ED, The 

Havester press Barnes & Noble Books, London, 1976.     

)3) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, P.184.  
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 بياىاجمت وكانت قد (, ٚٚٛٔ-٘ٚٛٔفي عشريف مدينة خبلؿ المدة ) القيت خطبًا كثيرة 
بحسب موي تاريخيا الدكما انتقدت عمى أصؿ غير موثوؽ, قائمةالكنيسة التي عّدت تعاليميا 

 .(ٔ)تعبيرىا

 حماكًح آَٙ تٛضَد: _ساتؼا  
عاشت بريطانيا خبلؿ العيد الفيكتوري مرحمة توسع في الصناعة والمكننة, وكانت في أوج      

كثرة  عنيا نتجما المجتمع البريطاني,  فيتغييرات واسعة  إلىمراحؿ الثورة الصناعية التي أدت 
لسكاف في المراكز الصناعية, فضبًل عف سوء أحواؿ العمؿ, اليجرات الداخمية والخارجية, وتزاحـ ا

 عمىو انعكس ذلؾ  ,والفقر وقمة األجور, وانخفاض مستوى التعميـ, وانتشار األمراض والبؤس
 .(ٕ)عدد أفرادىا و, التي كانت مواردىا ال تتناسب العوائؿ الكبيرة

ـ مع طبيعة موارد كؿ ئيث يتبلبح ,ولمعالجة ذلؾ الوضع ظيرت دعوة لتحديد النسؿ وتقنينو    
إعادة نشر عف طريؽ أسرة, وكاف مف رفع لواء تمؾ الدعوة ىي آني بيزنت وتشارلز برادلو, وذلؾ 

 Charles) (ٖ)( لمطبيب األمريكي تشارلز نولتوفFruits Of Philosophy)كتاب ثمار الفمسفة 
Knowlton في عاـ )ٔٛٚٚ(ٗ). 

, ٕٗٛٔعاـ  الواليات المتحدة االمريكيةواسعًا بعد نشره في ومثمما حقؽ ذلؾ الكتاب جداًل      
كونو طرح طرقًا لمنع الحمؿ, إذ شّكؿ سابقة , ٚٚٛٔنشره في بريطانيا عاـ  بعد لجدؿ واسع أدى 

جريئة في المجتمع البريطاني المحافظ آنذاؾ, وقد أوكبل آني بيزنت وتشارلز برادلو ميمة نسخ 
(, فأضيفت لمنسخة األصمية بعض الصور Charles Watts)( ٘)تشارلز واتس إلىالكتاب 

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit,Pp.77-82.  

، ططٍٞحص ح٫ٟٝخع ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُؼٜي حُل٤ٌظ١ٍٞ ؿ٘خٕ ػزي ح٣ٌَُْ ػزي حُلٖٔ حُطخث٢ (2)

 .110-103ٙ ٙ ،2015،ؿخٓؼش رـيحى -طَر٤ش ر٘خص  ٤ًِش(، ح١َٝكش ىًظٍٞحٙ )ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس(، 1839-1701)

، (Massachusetts )١ز٤ذ ًٝخطذ أ٢ٌ٣َٓ، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش ٓخٓخط٤ْٓٞ٘ :(0444-0444)ّ٘ىرُ٘ذؾاسىض ( 3)

( ٝحٓظو٬ُٜخ ػٖ حُظخؽ حُز٣َطخ٢ٗ، طوَؽ ٖٓ 1983-1995ًخٕ أؿيحىٙ ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ كَد حُؼٍٞس ح٤ٌ٣َٓ٧ش )

ٖ رؼي طوَؿٚ رَٜ٘؛ رٔزذ حُظ٣َ٘ق ؿ٤َ حُوخ٢ٗٞٗ، أْٛ أػٔخُٚ: ًظخد ػٔخٍ حُلِٔلش ، ٝٓـ٤ًِ1824ش حُطذ ػخّ 

ٓٔخ أىٟ  1832ح١ٌُ ١َف رٚ ١َهخً ُٔ٘غ حُلَٔ ٧ؿَ طلي٣ي حَُ٘ٔ، ًٝخٕ ٣ؼَٝ ًُي حٌُظخد ػ٠ِ َٟٓخٙ ػخّ 

ح٧ىُش، ُحىص َٜٗطٚ ، ا٫َّ إٔ حُظْٜ حٓوطض؛ رٔزذ هِش 1838ا٠ُ حُوخء حُوزٞ ػ٤ِٚ، ٝهيّ ُِٔلٌٔش َٓسً أهَٟ ػخّ 

حُطز٤ش رؼي َٗ٘ٙ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخ٫ص ك٢ ٓـِش رٞٓطٖ حُطز٤ش، ًٔخ أْٓ ؿٔؼ٤ش )أٛيهخء حُل٣َش حُؼو٤ِش( ػخّ 

، ٝحُظ٢ أًيص إ أكَحى حُٔـظٔغ ٓظٔخ٣ٖٝ رخُلوٞم ٝح٫ٓظ٤خُحص ٓغ حُل٣َش ك٢ حػظ٘خم حُي٣ٖ، طٞك٢ ُٗٞظٕٞ 1845

  هظ٬ف ٝٗوخٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:، ا٫َّ إٔ ًظخرٚ رو٠ ٓل٢ ح1850ك٢ ػخّ 

Meek Caroline, Charles Knowlton, Article Posted on the Internet: https//: 

www.nejm.org/full/10.1056. 

(4) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, Pp.7-8. 

زخػش ٌٓ٘ إٔ ًخٕ ك٢ ٓلٍَ ٝٗخَٗ ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ رَٓظٍٞ، ػَٔ ك٢ حُط :(0145-0425)ذؾاسىض ٗاذظ( 5)

 =ٓلٍَحً ُٔـِش حُِٜٔق ح٢٘١ُٞ، ٓخْٛ ٓغ ط٘خٍُِ رَحىُٞ ك٢ طؤ٤ْٓ 1863حُٔخىٓش ػَ٘، أ٠ٔٓ ك٢ ػخّ 
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القاء القبض عميو,  إلى, مما أدى )تشريحية لجسمي الرجؿ والمرأة( والرسومات غير البلئقة
 .(ٔ)فأعترؼ بذنبو أماـ المحكمة مف أجؿ تخفيؼ عقوبتو

مف سحب ترخيص طبع مجمة المصمح الوطني  إلىبرادلو وبيزنت كؿ مف دفع ذلؾ األمر     
,و كانت كتاب ثمار الفمسفةاعادة طباعة و ,تشارلز واتس, وافتتحا مكتبًا صغيرًا لطباعة المجمة 

, وارسبل اشعارًا لمشرطة حوؿ إعادة النشر وبيع (شركة الفكر الحر لمنشر) اسـتحت  الشركة 
 عممانيةالجمعية الوطنية اليباع مباشرًة عف طريؽ مقر الشركة بعيدًا عف الكتاب  الكتاب, وكاف 

نتيجة الجدؿ الذي أثاره  ,خوفًا مف تعرض أعضاءىا وعماليا لممساءلة ,ومجمة المصمح الوطني
 .(ٕ)الكتاب

استعدادىما لمساعدة الناس لئلجابة عف  أبديابيزنت مقدمة لذلؾ الكتاب آني كتب برادلو و      
مف أجؿ الحفاظ عمى  ,يةاالسئمة التي تحقؽ ليـ السعادة, سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماع

, طبيبيفألنيما ليسا  ,أكدا عدـ تأييدىما لكؿ آراء الطبيب نولتوفو حؽ الجميع في النقاش الحر, 
وعّدا نشرىما لمكتاب يقع تحت بند الحؽ في نشر جميع اآلراء, حتى يتمكف الجميع مف ايجاد 

 وفعبلً ,   (ٖ)غرامات, والتشييرلعقوبة السجف, وال فاجابة لجميع أسئمتيـ, في حيف إنيما قد يتعرضا
, لكف أطمؽ سرحيما بكفالة دوف ٚٚٛٔنيساف  السادس مفألقي القبض عمى برادلو وبيزنت في 

 (ٗ)(قانوف كامبؿ)بحقيما, بموجب قانوف المطبوعات الفاحشة  (الفحش)اسقاط تيمة 
(Campbell’s Low) حزيراف في محكمة كويف بينش ٛٔ, وحوكما في (Queen Bench) 

                                                           
 

 1883، ػّي ٖٓ ٍٝحى َٗ٘ حُلٌَ حُلَ، ٝحُيػٞس ُِؼِٔخ٤ٗش، ٓخكَ ا٠ُ ً٘يح ػخّ Nssح٤٘١ُٞش حُؼِٔخ٤ٗش  حُـٔؼ٤ش=

خس رَحىُٞ ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ، ٝه٠٠ رو٤ش ك٤خطٚ ٓظ٘و٬ً ر٤ٖ ر٣َطخ٤ٗخ ُِلًَش حُؼِٔخ٤ٗش ٛ٘خى، ػخى رؼي ٝك ٝرخص ُػ٤ٔخً 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1706ٝحُؼخُْ حُـي٣ي كظ٠ ٝكخطٚ ػخّ 

Rev. George Sexton and Charles Watts, Christianity and Secularism, Smart & Allen, 

London, 1981. 

(1) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches ,P .205. 

(2)Ibid, Pp.205-206.   

(3)Charles Bradlaugh and Annie Beasnt, Fruits of Philosophy a Treatise on the 

Population Question, Vol.1, The Readers Library, San Francisco, 1891,  Pp.5-9. 

٢ أ٠٣خً روخٕٗٞ ًخٓزَ ٗٔزشً ، 1859ٔٓهخٕٗٞ أٛيٍطٚ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ػخّ  قاُّ٘ اىَطث٘ػاخ اىفاؼؾح:( 4)

، ٣ٝ٘ٚ ًُي حُوخٕٗٞ رـَّ ر٤غ حُٔٞحى حُلخك٘ش، ٣ٝؼط٢ حُلن ُِٔلٌٔش (1861-1997)حٍُِٞى ًخٓزَحُوخ٢ٟ  ا٠ُ 

حط٬كٜخ، ًٔخ ٣َ٘ٔ رٌُي حُوخٕٗٞ حُٔل٤١َٖ ك٢ َٗد حُؤَ، ٝطٜٔش حُظـي٣ق، ٝحُ٘ظخثْ، ٝحُلل٘خء، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 

، ػْ ػّيٍ ػخّ  خّ حُٜخٍّحٌِٗظَح ٝح٣َُ٘يح ُْٝ ٣َ٘ٔ حٌٓظِ٘يح؛ رٔزذ هخٜٗٞٗخ حُؼ ح٧ٍٓٞ ح٬ُأه٬ه٤ش، َٝٗٔ حُوخٕٗٞ

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1857

Miriam A.Drake, Encyclopedia of Library and Information Science, Vol.1, Marcel 

Dekker, New York, 2003, P.470.  
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(, وقد Harding Jeffard) ىاردينج جيفارد المحاكمة القاضي رأست, وىي محكمة العدؿ العميا
ألقت آني بيزنت خطابات و , يااسقاطأو  ألجؿ تخفيؼ التيمة ,يمايرفض االثناف االعتراؼ بذنب

مؤثرة أثناء المحكمة تضمنت األثار السيئة لمعزوبية والبغاء, وزيادة السكاف, وفضائؿ الزواج 
مبكر, واألسر الصغيرة, وحاولت جعؿ القضية قضية اجتماعية واقتصادية بالدرجة األساس, ال

 ,وأكدت بوجوب تحسيف نوعية أفراد المجتمع ال أعداده, وأف يتناسب عدد الشعب طرديًا مع موارده
 .(ٔ)مف أجؿ خمؽ شعب قادر عمى االنتاج والتطور

حكـ لذا  افساد األخبلؽ العامة, اتياميما تعمدىما و كتاب النا بنشر يدأُ ذلؾ,  و عمى الرغـ      
لكف القرار لـ يأخذ ,(ٕ)ستة أشير وغرامة قدرىا مئتاف جنيو استرليني لكؿ منيمالعمييما بالسجف 

 (ٖ)جوستيس برامويؿالدرجة  القطعية بسبب اسقاطو مف محكمة االستئناؼ , اذ امر القاضي 
(Justice Bramwell ) بعد ذلؾ قررت  ,مقابؿ سحب الكتاب مف االسواؽاسقاط التيمة عنيما

عنواف )قانوف السكاف: تداعياتو وتأثيره عمى السموؾ حمؿ  بداًل عنو كتاب اخر  نشر زنتيآني ب
عّد الكتاب أكثر حداثًة وتفكيرًا حوؿ موضوع تحديد النسؿ, إذ ناقش قد البشري واالخبلقي(, و 

االؼ النسخ منو, وألجؿ حماية حقوؽ وحرية  يعتبتأثير االكتظاظ عمى السموؾ واألخبلؽ, وقد 
 (ٗ)الرابطة المالثوسية آني بيزنت و برادلو كؿ مف راء واألفكار لموضوع الكتاب ُأسسنشر اآل

(Malthusian League في تموز عاـ )ٔٛٚٚ (٘). 
 عدـ أىميتياة العميا يثبت فييا مكرفع طميؽ آني قضية عمييا في المح بعد تمؾ االحداث      

يا المعادية لمديف, وتمسكيا ئبسبب آرا , ٛٚٛٔايار عاـ  و ذلؾ فيبحضانة ابنتيا اميمي مابيؿ 
 George)القاضي جورج جيسيؿ عند ذلؾ عقدت جمسة لمنظر بالقضية برئاسة  بآراء المالثوسية

Jessel )(ٕٔٛٗ-ٖٔٛٛ ,)اصطحابيا وعدـ الدينية لممبادئ ابنتو تعميـ بعدـ طميقيا اتيميا وقد 

                                                           

)1) Charles Bradlaugh and Annie Beasnt, queen, Freethought Publishing Company, 

London, 1877.  

(2) The Christian Literature Society, Op.Cit, P.16.    

(3) Theodore Besterman, Op.Cit, , P.90.   

حٜٓٔخ ٝأكٌخٍٛخ ٖٓ ػخُْ ح٫هظٜخى ٝحٌُٔخٕ ٍٝؿَ حُي٣ٖ  حهٌص 1899طٌِ٘ض ػخّ  اىشاتطح اىَاىص٘عيح: (4)

(، ح١ٌُ ١َف أكٌخٍٙ كٍٞ ح٣ُِخىس حٌُٔخ٤ٗش ٝٝؿٞد 1966-1834) ((Thomas Malthusطٞٓخّ ٓخُظّٞ 

ط٘خٓزٜخ ٓغ حُٔٞحٍى حُز٬ى، ٝإ ًخٗض طِي ح٣ُِخىس ؿ٤َ ٓوط٢ ُٜخ طئى١ ا٠ُ ٓـخػخص ٝأَٓحٝ ٝحٗظ٘خٍ حُلوَ، 

ح٫ه٬ه٢، ٝح٫هظ٬ف حُلخى ر٤ٖ ١زوخص حُٔـظٔغ، ًٔخ ١َف كٌَس ٓٞحؿٜش ح٣ُِخىس حٌُٔخ٤ٗش ػٖ ٣َ١ن ح٠ٗ٫زخ١ 

، ٝرو٤ض حَُحرطش ُِٔيس 1978ٓزيأ حٌُٔخٕ ػخّ  ػٖٝٓلخٍرش ح٣ًَُِش، ٝهي ٍٝى أكٌخٍٙ ٖٓ ه٬ٍ ٓوخٍ َٗ٘ٙ 

 (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1899-1729)

Donahd Winch , Malthus,Oxford University Press,Oxford,1987.  

(5) Geoffrey West, Op.Cit,  Pp.94-95. 
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 الطفمة فأف لذا , الدينية التعاليـ تراع   ال خاصة مدرسة في ألبنتو إدخاليا ,و الصبلة ألداء لمكنيسة
 عدـ ىو المحكمة في بيزنت آني موقؼ أضعؼ مماو  ,(ٔ) اخبلقيا يقوـّ  ال تعميماً  تمقت

 بينت و , الحضانة في حقيا عف دافعت ذلؾ مف بالرغـ و لكنيا , عنيا لمدفاع لمحاـ   اصطحابيا
 المالية قدرتو بعدـ طميقيا اتيمت كما,(ٕ)ألخر حيف مف الكنيسة إلى ابنتيا تصطحب كانت أنيا
 , كبيرة بصورة عمييا يؤثر ألبنتو اصطحابو أف و , المالي مدخولو ضعؼ بسبب ابنتو إعالة عمى
 يستطيع ال أنو و , الفتيات تعميـ يراع   ال ريفي مجتمع إلى مثقؼ مجتمع مف لمعيش ينقميا فيو

 .(ٖ) القرمزية الحمى بمرض مصابة ألنيا الصحية ابنتو ظروؼ مراعاة
دفاع آني بيزنت المستميت عف نفسيا لكنيا في النياية خسرت القضية  وعمى الرغـ مف     

كثر من أ" قالتبحجة عدـ تمقي الطفمة أي تعميـ ديني, لذا عّدت تمؾ الخسارة كما  ,لصالح طميقيا
 ا بالحمى الروماتيزمية, وازدادادى ألصابتي, مما أثر عمى صحتيا ي حياتي"المحظات مرارًة ف

طفاليا, لكنيا عرضت القضية مرًة أخرى أماـ محكمة أل تياالوضع سوءًا بعد رفض طميقيا رؤي
برؤية أطفاليا مرة كؿ شير, واالقامة معيما لمدة ليا سمح القاضي و ٛٚٛٔ عاـاالستئناؼ في 

ـ, والسماح ليما بكتابة الرسائؿ ليا اسبوعيًا, بالمقابؿ وضع شروط قاسية اسبوع مرتيف خبلؿ العا
عمييا أثناء التعامؿ مع أطفاليا, ومراقبة أي تغيير في سموكيما مف قبؿ والدىما, أو تأثرىما بأفكار 

 . (ٗ)معيما في حاؿ يثبت ذلؾحرمانيا مف التواصؿ  مف ثـأميما الحرة, و 
 

 اعرٓا:ئكًال آَٙ تٛضَد دس _خايغا  
عادت آني بيزنت بقوة إلكماؿ مسيرتيا في الصحافة والتأليؼ, وفكرت جديًا في إكماؿ     

لمدرسة لندف  نفسةعاـ في ال انضمت  ,ثـ ٜٚٛٔاذ حصمت عمى شيادة الثانوية عاـ تعميميا, 
(London School) ,فصؿ العموـ ودراسة المغة البلتينية في قاعة العموـ بجنوب كنسينغتوف  في
(Kensington) وسط لندف تحت اشراؼ الدكتور إي.بي.إفمينج ,(I.P.Aveling)(٘) ,  تخرجت

 العمـو اقساـعمى شيادة مف الدرجة األولى أىمتيا أف تكوف محاضرة في  حاصمة ٔٛٛٔعاـ  منيا

                                                           

)1) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.213-217. 

٧ٕ ٓؼظويحطٜخ حُل٣ٌَش طوظِق ػٖ ٓخ  ،( ٣زيٝ ٖٓ ٬ًّ آ٢ٗ ر٤ِٗض أٓخّ حُٔلٌٔش اٜٗخ ١َكظٚ ريحكغ حُٔٞحٍحس2)

 ١َكظٚ أٓخّ حُٔلٌٔش، ٣ٝوظِق أ٠٣خً كٍٞ حٌٗخٍٛخ ُِٔطش ح٤ٌُ٘ٔش.

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.97-98. 

(4) Ibid,  Pp.99-101. 

(5) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches , P.249. 
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الكيمياء غير العضوية, ووظائؼ األعضاء الحيوانية, وعمـ األحياء, ك التابعة لمقاعة  التطبيقية
 .(ٔ) النبات, والرياضيات وعمـ
الحصوؿ عمى شيادة البكالوريوس,  لغرض بيزنت بعد ذلؾ لجامعة لندف, انضمت آني      

 آني منعت ٖٛٛٔ عاـ في وأن إالاء, واجتازت االمتحانات األولية في عمـ النبات, وعمـ الكيمي
 أيدوا الذيف ميةالك طمبة عمى سياسي تأثير ليا كاف إذ , النبات عمـ دروس حضور مف بيزنت
 (Tomas Henry Huxley) (ٕ)عالـ األحياء والتشريح توماس ىنري ىكسمي دفع مما , أفكارىا

 ذلؾ مف الرغـ عمى و , الطمبة احتجاجات ألستيعاب عاجبلً  اجتماعاً  لعقد وعميد الجامعة
دة حاممة شياٛٛٛٔ عاـ منيا تخرجت و لندف جامعة في دراستيا تكمؿ أف بيزنت آني استطاعت

 .(ٖ)بأختصاص عمـ النبات و الكيمياء
 

 انربدلاٌ ئىليٕلف آَٙ تٛضَد يٍ لضٛح اَضًاو ذشاسنض تشادنٕ  _عادعا  
 :انربٚطاَٙ

عف مقاطعة  ٓٛٛٔعاـ البريطاني مجمس العموـ فاز تشارلز برادلو في انتخابات       
ـ عمى االنجيؿ, فأراد برادلو المجمس العموـ تبلوتو القس إلىنورثيامبتوف, إالَّ أف العائؽ لدخولو 

االستعاضة عف ذلؾ بطمب )إذف التأكيد( يتمونو أعضاء مجمس النواب غير المعترفيف بسمطة 
عف القانوف, لذا تقرر طرده مف  خروجاً الكنيسة, إالَّ أف أعضاء مجمس العموـ رفضوا ذلؾ وعّدوه 

 .(ٗ)البرلماف واعتبار مقعد نورثيامبتوف شاغراً 
لو أصحاب الفكر الحر في نضالو البرلماني, لكف عارضو بشدة حزب المحافظيف أيد براد     

وزعماء الديف االنجميكاف والكاثوليؾ, وعند تمسكو بحقو البرلماني ألقي القبض عميو في حزيراف 

                                                           

(1) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , Pp.9-12. 

ػخُْ ٓظوٜٚ ك٢ ػِْ حُظ٣َ٘ق، ٝػخُْ حك٤خء ٝحٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ  :(0414-0414)ذٍ٘اط ْٕشي ٕنغيي( 2)

ُؼوخكش ٝحُي٣ٖ ٝحُلِٔلش ٝؿ٤َٛخ(، ُٝي ك٢ )ىٍحٓش ك٤خس حُزَ٘ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُٔخروش ٝحُلخ٤ُش، ٖٓ ك٤غ حُِـش ٝح

ؿ٘ٞد َٗم حٌِٗظَح، ٝٛٞ ح٫رٖ حُؼخ٢ٗ ُـٍٞؽ ٢ٌِٔٛ، ٍؿْ ػيّ حًٔخُٚ طؼ٤ِٔٚ ح٢َُٔٓ ح٢ُٝ٧ رٔزذ ٟخثوش ٓخ٤ُش 

َّ ػ٠ِ طؼو٤ق ٗلٔٚ؛ ٌُح أطوٖ حُِـخص ح٫ُٔخ٤ٗش ٝح٬ُط٤٘٤ش، ٝىٍّ ط٣َ٘ق حُلو٣َخص  ّٔض رخُؼخثِش، ا٫َّ اٗٚ أٛ أُ

غ ٝح٬ُكوخ٣ٍخ ّٓ ؽ ك٢ حُٔ٘خٛذ، ٝٝ ٍّ ص، ٝرٔزذ ٓؼَكظٚ حُٞحٓؼش، ٝحكوض ٤ًِش ٤ٓيٗخّ ػ٠ِ ١ِزٚ ٠ٗ٬ُٔخّ ا٤ُٜخ، كظي

ا٠ُ ؿ٤٘٤خ حُـي٣يس ٝحٓظَح٤ُخ، طٞك٢ رٔزذ ٗٞرش هِز٤ش. ٣ُِِٔي  1846ىٍحٓظٚ ٝح٬١ػخطٚ، هخّ رَكِش حٓظٌ٘خك٤ش ػخّ 

 ٣٘ظَ:

P.Chalmers Mitchell, Thomas Henry Huxley, Methuen & Co LTD, London, 1901. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.103-104. 

(4) Ibid, P.104. 
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الدعـ الشعبي  لكف بسبب التظاىرات المؤيدة لو و في سجف برج لندف, و وسجنتـ  , وٓٛٛٔعاـ 
 .(ٔ)حوأطمؽ سرا الواسع
و ذلؾ في الثالث مف  ؿ لمجمس العموـبرادلو مرًة أخرى مطالبًا بحقو في الدخو تشارلز عاد     

ماؿ مف كؿ أنحاء ع, فتبعتو آني بيزنت عمى رأس حشد كبير مف الد  ر  , لكف طُ ٔٛٛٔأب عاـ 
وا عمى ساحة المجمس وتعدّ في المجمس, فتدافعوا  إلىيـ بعودة برادلو بتلندف حامميف عريضة بمطال

(, والسير ٜ٘ٛٔ-ٜٗٛٔ) (Randolph Churchill)بعض النواب, منيـ: راندولؼ تشرتشؿ 
 .(ٕ)(ٚٛٛٔ-ٛٔٛٔ) (Stafford Northcote)ستانفورد نورثكوت 

وغيرىـ مف أصحاب الفكر الحر  بيزنت وحاولت السمطات التضييؽ عمى أنشطة برادلو وآني     
ذ صادروا منشوراتيـ, وأغمقوا مباني الجمعية لمنعيـ مف مف أعضاء الجمعية الوطنية العممانية, إ

, إالَّ أف مواصمة برادلو نضالو (ٖ)عقد اجتماعاتيـ متيمينيـ بتيمة التجديؼ الديني )إزدراء األدياف(
البرلماني, ومطالبتو المستمرة بحقو في مقعده بمجمس العموـ الذي داـ ستة أعواـ, وتمكف في 

الذي سمح ألصحاب الفكر , ٙٛٛٔعاـ  (جديدالاالكراه )ار قانوف اصدبعد  ومف دخول النياية
 .(ٗ) البرلمافالحر والممحديف مف دخوؿ 

 يٕلف آَٙ تٛضَد يٍ انمضٛح االٚشنُذٚح:  _عاتؼا  
قد  محاولة البرلماف تمرير قانوف األرض االيرلندي, و , تزامف مع نضاؿ برادلو البرلماني       

وصًا بعد العبلقة الطيبة التي تربطيا مع القومييف االيرلندييف منذ تصدت آني لذلؾ القانوف, خص
 .(ٙ)( Michel Davitt) (٘)وباألخص مع مايكؿ دافيت ٚٚٛٔعاـ  
االيرلندية التي وبسبب مجاعة قد ضربت غرب ايرلندا, طالبت رابطة األراضي الوطنية     

 إلىراء اصبلح زراعي, مما أدى عضوًة فييا بإج التي كانت آني بيزنت, ٜٚٛٔعاـ منذ  أسست 

                                                           

(1) Theodore Besterman, Op.Cit, , P.59.    

(2) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.266-267. 

(3) Ibid, P.275. 

(4) Theodore Besterman, Op.Cit, , P.59.   

ٗخ٢ٗ ؿ١ٍٜٞٔ ح٣َُ٘ي١، ُٝي ك٢ ح٣َُ٘يح، ٌُٖٝ رٔزذ ١َى ػخثِظٚ؛ رلـش  :(0145-0435)ٍاينو دافيد( 5)

ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ، ػخٕ ٓؼخٗخس ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ هٔٞس حُٔؼخِٓش،  ضطؤهَ ح٣ـخٍ ح٧ٍٝ حٍُِحػ٤ش، طٞؿٜ

ُوزٞ رظٜٔش ح٫طـخٍ ، ٌُح ٌَٗ ٓ٘ظٔش ح٫هٞحٕ حُـ٤٣ٍٜٖٞٔ ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ، ٌُ٘ٚ أُو٢ ػ٤ِٚ حُْٜٝحُٔ٘خػَ حُٔؼخى٣ش 

ٌَّ حَُحرطش ح٤٘١ُٞش ح٣٫َُ٘ي٣ش ٨ٍُح٢ٟ 1890رخ٧ِٓلش ػخّ  ، ٝٓـٖ ٓزؼش أػٞحّ، ٝػ٘ي هَٝؿٚ ٖٓ حُٔـٖ ٗ

حُيهٍٞ ا٠ُ حُزَُٔخٕ ٌُ٘ٚ كَ٘، طٞك٢  1873، كخٍٝ ك٢ ػخّ 1881، ا٫َّ أٗٚ ٓـٖ َٓسً أهَٟ ػخّ 1897ػخّ 

 ؿَحء طْٔٔ ك٢ حُيّ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

D.B.Cashiman,Life of Michael Davitt, Cameron & Ferguson, London, N.D. 

(6) T.Saravanan, Op.Cit, P. 18. 
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 و حظر, ٔٛٛٔقمؽ السمطات البريطانية التي أصدرت قانوف حماية األشخاص والممتمكات عاـ 
 .(ٔ)ٕٛٛٔرابطة األرض عاـ 

دافعت آني بيزنت عف حقوؽ االيرلندييف عبر تأليفيا كتاب )االكراه في ايرلندا ونتائجو(      
سبعة االؼ مستأجر  قرابةومة بموجب القانوف الذي حـر فضحت بو األخطاء التي ارتكبتيا الحك

ايرلندي مف أرضو, مما أّجج السخط االيرلندي, لذا أرسمت الحكومة المورد فريدريؾ كافنديش 
(Lord Frederick Cavendish) (ٖٔٛٙ-ٕٔٛٛ )ايرلندا لمتحقيؽ بأعماؿ الشغب,  إلى

شماؿ  (Blackburn)مة في ببلكبيرف فتقرر اطبلؽ سراح المشتبو بيـ, وألقت آني محاضرة قي
حوؿ المسألة االيرلندية, مف أجؿ تأجيج الرأي العاـ لمضغط عمى البرلماف بعدـ تمرير  بريطانيا

قانوف حماية األشخاص والممتمكات )قانوف االكراه(, الذي أدى لصدامات بيف البريطانييف 
عاـ  آذارأف ذلؾ القانوف مّرر  في  ف مف البريطانييف, إالَّ يمقتؿ اثن إلى و ادىوااليرلندييف 

ٔٛٛٔ(ٕ). 

                                                           

(1) D.B.Cashiman, Op.Cit, Pp.193-253. 

(2) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.277-280. 
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 ادلثحس انصانس
ش انفكش٘ َٜٙ تٛضَد ٔػًهٓا انُماتٙ 

ّ
 حىت ٔفاذٓاانرغٛ

(7441-7311:) 
 ذأشش آَٙ تٛضَد تاْلفكاس االشرتاكٛح: _أٔال  
ؾ اندفع الكثير مف الناس نحو األعماؿ الخيرية في بريطانيا خبلؿ القرف الثامف عشر, وكانت تم     

األعماؿ تأخذ منحًا دينيًا, وقد أثرت مبادئ الثورة الفرنسية عمى البريطانييف بصورة واضحة, إذ أسست 
في بادئ األمر مف المسيحييف المتدينيف, ولكف بمرور الوقت  اعضاءىا العديد مف الجمعيات, وقد كاف
مؾ الجمعيات مع مف ذوي أصحاب الفكر الحر, وزاد نشاط ت أعضاءلـ تقتصر عمييـ, إنما شممت 

أحواؿ العماؿ, واكتظاظ المدف الصناعية, وسوء الخدمات  اذ شيدت تدىورالثورة الصناعية,  تطور
 .(ٔ)العامة
الذي تحوؿ البسبب , ويكمف ذلؾ في بريطانياممحوظًا رواجًا  (ٕ) (socialism) القت االشتراكية     

ازدياد عدد  صناعي, نتج عنو إلىزراعي القتصاد االبعد الثورة الصناعية, وتحوليا مف  طرأ عمييا
ظروؼ  , وسوءكثرة المصانعبسبب اليجرة الداخمية والخارجية لممراكز الصناعية, فضبًل عف العماؿ 
الذيف ساىموا في تنبيو  ية التي قادىا بعض العماؿ الواعيف,العمال ظيور الحركة وعن نتجما العمؿ, 

                                                           

 .202-200( ؿ٘خٕ ػزي ح٣ٌَُْ ػزي حُلٖٔ حُطخث٢، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 1ٙ)

رٔلٜٜٞٓخ حُظخ٣ٍو٢ طيػٞ ا٠ُ ٓزيأ ٍَٟٝس حُؼيحُش ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ ح٫ؿ٤٘خء ٝحُلوَحء، ظَٜص أ٫ًٝ ك٢  ؽرشاميح:اال( 2)

 349-429م.ّ(، ُٝيٟ ح٫ؿ٣َن ك٢ أكٌخٍ حُل٤ِٔٞف أك١٬ٕٞ ) 497-552ح٤ُٜٖ ػزَ ٓزخىة حُل٤ِٔٞف ًٞٗل٤ّٗٞٞ )

ػٞ ُظل٤ٖٔ أٟٝخع حُلوَحء ك٢ حُٔيٕ ٝحُوَٟ، ٌُٖٝ م.ّ(، ػْ ططٍٞ ٓلٜٜٞٓخ ػزَ حُؼٍٜٞ ُظٜزق أكٌخٍ ٝطٍٜٞحص طي

ٓغ ٠ٗٞؽ حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش حُظ٢ ؿؼِض ٖٓ ٍأّ حُٔخٍ هٞس ٛخثِش طظلٌْ ر٤َٜٔ ح٫٧ف ٖٓ حُؼٔخٍ ٝهِن ٓئٓٔخص 

حُؼٔخٍ، ٝرٌُي ٟٝؼض ح٫كٌخٍ ح٫ٗظَح٤ًش ُٔٞحؿٜش  ػخٜٗخحٗظخؿ٤ش ٝٗظْ ؿي٣يس ُ٪ٗظخؽ ٝٓخ ٗظؾ ػ٘ٚ ٖٓ أٟٝخع رخثٔش 

حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش ٝكٔخ٣ش كوٞم حُؼٔخٍ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٗـؼْٜ ػ٠ِ ط٤ٌَ٘ ٗوخرخص ػٔخ٤ُش ُٜٔخؿٔش ح٤ٌُِٔش حُلَى٣ش ٤ٓجخص 

حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حَُأٓٔخ٤٤ُٖ ١زوش حؿظٔخػ٤ش ٓٔظـِش حُؤْ ح٧ًزَ ٖٓ أكَحى حُٔـظٔغ، ٍَٟٝٝس طيهَ حُلٌٞٓش ُلٔخ٣ش 

ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ، حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص  كوٞم حُؼٔخٍ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٜٓي١ ٓللٞظ، حطـخٛخص حُلٌَ

 . 236-245، ٙ 1770ٙٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص، 
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المطالبة بحقوقيـ في تحسيف ظروؼ العمؿ, وتوحيد االراء مف سوء أحواليـ, ومساعدتيـ في  إلى البقية
 , (ٔ)خبلؿ االضرابات, وانشاء النقابات لمدفاع عنيـ

لـ تعتنؽ بريطانيا شكبًل معينًا مف االشتراكية, إنما مّرت بأشكاؿ عدة بسبب تطور الوعي الفكري     
 .(ٕ)والثقافي لدى العماؿ

قبػػؿ زواجيػػا  مػػع العمػػاؿكانػػت متعاطفػػة  أنيػػا والسػػيماالشػػتراكي, وقػػد تػػأثرت آنػػي بيزنػػت بػػالفكر ا      
مػػػف  وتشػػػارلز برادلػػػو ألنػػػ ذلػػػؾ عمػػػى عبلقتيػػػا مػػػع, وأثػػػر لعمػػػاؿ االيرلنػػػدييفمحاكمػػػة ا حضػػػرتعنػػػدما 

 Henry) (ٖ)دخػػؿ فػػي منػػاظرة مػػع االشػػتراكي ىنػػري ىنػػدماف أنػػومفكػػر االشػػتراكي, حتػػى لمعارضػػيف ال
Hyndman انت جػيمس فػي لنػدف, وكانػت آنػي بيزنػت أحػد الحاضػريف عمػى قاعػة سػ ٗٛٛٔ( في عاـ

ادىا عػف ػػػػػػػػػػػػة ابتعػػػػػػػة, فكػاف بدايػػػػػػػػػػػػػػاف عف االشتراكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ىندمػػػػػػػػػػػػػػػتمؾ المناظرة, وقد أعجبت بآراء ودفل
 (٘)وػػػػػػػػػػػػػػػػػورج برناردشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي ػػػػػػػػػػالمفكر االشتراكيا أكثػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عبلقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف توثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, فػػػػػي حي(ٗ)برادلػػػػػو

                                                           

٤ًِش  (،، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ )ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس1852-1838( ػ٢ِ ؿزَ كٖٔ، حُلًَش حُـخٍط٤ش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ 1)

 .20-11ٙ ٙ ،2006رـيحى، _ؿخٓؼش ح٥ىحد

حُلَد  كزؼيؿغ ؿٌٍٝ حُلًَش ح٫ٗظَح٤ًش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ُِوَٕ حُٔخرغ ػَ٘، ٣َ أّ٘اع االؽرشاميح في تشيطاّيا:( 2)

حُٔطخُزش  (Levellers )رؼٞ حُٔـٔٞػخص ح٫ٗظَح٤ًش ٓؼَ: ؿٔخػش ٤ُل٤َُِ ظَٜص(، 1651-1642ح٤ِٛ٧ش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش )

ه٤خّ حُؼٍٞس حُٜ٘خػ٤ش  رخ٬ٛ٩ف ح٫ٗظوخر٢، ٣ُٝخىس ِٓطش ٤ٛجش حُٔلِل٤ٖ، ٝحُـخء ح٤ٌُِٔش، ٝح٠َُحثذ حُظٜخػي٣ش، ٝرؼي

( ٓئْٓ حُلًَش حُظؼخ٤ٗٝش، ٝحُيحػ٢ ا٠ُ 1991-1858)( (Robert Owenظَٜص حٗظَح٤ًش ٗٔزض ا٠ُ ٍٝرَص أ٣ٖٝ 

طل٤ٖٔ ظَٝف حُؼَٔ، ٝػيّ طٞظ٤ق ح١٫لخٍ ىٕٝ ٖٓ حُؼخَٗس، ػْ ظَٜص حُلخؿش ٩ٗ٘خء حُ٘وخرخص حُؼٔخ٤ُش ٌٓ٘ ػخّ 

حُز٣َطخ٤ٗش حُٔظؼخهزش ٧ؿَ حٛيحٍ هٞح٤ٖٗ ط٘ظ٤ْ ػَٔ حُ٘وخرخص، ظَٜص  ، ٝىهٍٞ حُؼٔخٍ ك٢ َٛحع ٓغ حُلٌٞٓخص1830

ىػض ا٠ُ حهظٜخى حٗظَح٢ً أٓخٓٚ حٌُظخد ٝأ٠٣خً ح٫ٗظَح٤ًش ح٤ُٔٔل٤ش حُظ٢ ِٓؿض ر٤ٖ ح٫كٌخٍ ح٫ٗظَح٤ًش ٝحُي٣ٖ، 

 حُٔويّ ٝطؼخ٤ُْ ح٤ُٔٔق. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

M.Beer, A History of British Socialism, G.Bell and Sons LTD, London, 1928. 

 Trinityًخطذ ٤ٓٝخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ُ٘يٕ، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ؿخٓؼش ط٤٘٣َظ٢  :(0110-0431)ْٕشي ْٕذٍاُ( 3)

College ىٍّ ح٣َُخ٤ٟخص ك٤ٜخ، ػْ أًَٔ ىٍحٓش حُوخٕٗٞ، ػَٔ ك٢ حُٜلخكش، ًخٗض آٍحءٙ ك٢ حُزيح٣ش ٓلخكظش ُِـخ٣ش كوي ،

 Karl٘ي١ ٝىحكغ ػٖ ح٫ٓز٣َخ٤ُش حُز٣َطخ٤ٗش، ٌُ٘ٚ رؼي هَحءطٚ حُز٤خٕ ح٤ُ٘ٞػ٢ ٌُخٍٍ ٓخًٍْ ػخٍٝ حُلٌْ حٌُحط٢ ح٣٫َُ

Marx (1818-1883 ّؿ٤َّ ٖٓ آٍحءٙ ٝأكٌخٍ ٬ُٗظَح٤ًش، ٝأٗ٘ؤ ػخ )ح٫طلخى ح٫ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١، ٝٛٞ أٍٝ  1881

ًخٕ ٍث٤ٔخً  ٤1876ش ح٣٫َُ٘ي٣ش، ك٢ ػخّ ٖٓ َٗ٘ أػٔخٍ ٓخًٍْ رخُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش، ًخٕ ػ٠ٞحً ك٢ ٍحرطش ح٧ٍٝ ح١ُٞ٘

٣ُِِٔي  ،ِٔخ٤ٓشُٔؼخى٣ٖ حُأْٓ حُلِد ح٫ٗظَح٢ً حُز٣َطخ٢ٗ ًٝخٕ أكي  1711ُِٔئطَٔ ح٫ٗظَح٢ً حُي٢ُٝ، ٝك٢ ػخّ 

 ٣٘ظَ: 

https://spartacus-educational.com/TUhyndman.htm 

(4)Frijethought publishing, Will Socialism Benefit the English people, vereatim report of a 

Dedate Between H.M.Hyndman and Charles Bradlaugh, Frijethought publishing company, 

London, 1884. 

ٓلٌااَ ًٝخطاذ ٓٔاَك٢ ٝٗخهااي ٝٗخٗا٢ ٤ٓخٓاا٢ ح٣َُ٘اي١، ُٝاي كاا٢ ىرِاٖ، حٗظوِااض  :(0144-0445)ظو٘سض تشّاسدؽو٘( 5)

 =٤َحً ُ٘ن ٣َ١وٚ، ػّي ٖٓ ٓئ٢ٔٓ ؿٔؼ٤ش كخر٤خٕ ح٫ٗظَح٤ًش حُز٣َطخ٤ٗاش حُظا٢ ٛايكض، ًخكق ًؼ1896ػخثِظٚ ا٠ُ ُ٘يٕ ػخّ 
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(George Bernardshaw) (ٔ), إلػػػىطمبػػػًا لئلنضػػػماـ  ٘ٛٛٔقػػػدمت فػػػي كػػػانوف الثػػػاني عػػػاـ  ليػػػذا 
, فازدادت شقة الخبلؼ بينيا وبيف برادلو الذي عدَّ االشتراكية ميددًة لمحريػة, فػي حػيف (ٕ) فابياف جمعية

تخفيػػػؼ معانػػػاة الفقػػػراء والعمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ اصػػػبلح زراعػػػي, وأف تقػػػـو آنػػػي بيزنػػػت بضػػػرورة عرت شػػػ
 .(ٖ)الحكومة بإصبلحات اجتماعية لمتخفيؼ مف معاناة العماؿ

بدأت أولى خطوات آني بيزنت بمطالبيا االشتراكية عبر مقاؿ نشرتو في االسبوع الثاني مف شير      
ة المصمح الوطني, ىاجمت بو الحكومة واجراءاتيا لدعـ الفقراء في مجم ٘ٛٛٔكانوف الثاني لعاـ 

والعماؿ وسوء الخدمات المقدمة في الجانب الصحي, وطالبت بتوزيع وجبة طعاـ مدعومة مف الدولة 
 .(ٗ)عمى طمبة المدارس

                                                           
 

 اُاا٠ طلو٤اان ٓزااخىة ح٫ٗااظَح٤ًش حُي٣ٔوَح٤١ااش، أُّااق حُؼي٣ااي ٓااٖ حُٔٔااَك٤خص حُٜٔٔااش رااخ٧ىد ح٤ٌِٗ٫اا١ِ ٝكٜااَ كاا٢ ػااخّ=

ِاْ طلٔا٤ٖ حُ٘ٔاَ ٝحٛا٬ف ك٢ ح٥ىحد، ػَف رآٍحثاٚ حُٔؼ٤اَس ُِـايٍ ٝٗوايٙ حُٜا٣َق، اً ٍٝؽ ُؼ ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ 1725

 ٤ٓخٓاش ًٔخ حٗظوي(1718-1714ح٫رـي٣شح٣ِ٤ٌِٗ٫ش، ٝػخٍٝ حُظطؼ٤ْ ٝأىحٕ ١َك٢ حَُٜحع ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ )

(، 1724-1890( ػِااا٠ ح٣طخ٤ُاااخ، ٝأٗاااخى ر٤ِ٘ااا٤ٖ )1745-1883ر٣َطخ٤ٗاااخ طـاااخٙ ح٣َُ٘ااايح، ٍٝكاااذ رٔاااِطش ٓٞٓااا٢٘٤ُٞ )

 (، ٝىػخ ك٢ ريح٣ش حُلَد ٩ٜٗخثٜخ ٝػوي ٓئطَٔحً ٬ُِّٔ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1745-1737ٝػخٍٝ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش )

G.K.Chesterton, George Bernard show, ED9, The Bodley Head, London, 1961. 

(1) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.107-109.  

ى٣ش، أ١ طٔؼ٠ ُظلو٤ن حُي٣ٔوَح٤١ش ٓ٘ظٔش حٗظَح٤ًش ر٣َطخ٤ٗش أًيص ػ٠ِ ٓزخىة ح٫ٗظَح٤ًش ح٫هظٜخظَؼيح فاتياُ: (2)

ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ظَ ٝؿٞى حهظٜخى ِٓٔٞى ؿٔخػ٤خً ٝحٓظويحّ حُـٜٞى حُظي٣ٍـ٤ش ُظلو٤ن حُي٣ٔوَح٤١ش ري٫ً ػٖ ح١٫خكش 

، ٝحٓظٔيص طِي حُـٔؼ٤ش حٜٓٔخ ٖٓ حُـَ٘حٍ حَُٝٓخ٢ٗ ٣ًٞ٘ظّٞ كخر٤ّٞ 1884حُؼ٣ٍٞش، أٓٔض طِي حُـٔؼ٤ش ػخّ 

Quintus Fabians)  ()280-203  َم.ّ( ح١ٌُ حٗظَٜ ػ٠ِ هخثي ؿ٤ٖ ه١َخؽ ك٘زؼHannibal)   ()249-182   

م.ّ(، ػٖ ٣َ١ن حُٔؼخرَس ٝحٍٛخم حُؼيٝ رلَٝد ٛـ٤َس ري٫ً ٖٓ حُٔؼخٍى حُؼ٤٘لش، أ١ إ حُـٔؼ٤ش ٓؼض ُظلو٤ن 

 Edward) ( )حؿَحٟٜخ ٗلٞ ٓـظٔغ حٗظَح٢ً ػزَ ح٫ٗظوخٍ حُزط٢ء ٝؿ٤َ حُٔلّٔٞ، ٝه٬ٍ ػٜي حُِٔي حىٝحٍى

طلُٞض حُـٔؼ٤ش ا٠ُ ٓـظٔغ أًخى٢ٔ٣، ٝهي أؿ١ََ ىٍحٓخص ػي٣يس كٍٞ ٝحهغ ر٣َطخ٤ٗخ حُٜ٘خػ٤ش، ( 1710 -1701

ٝحىهخٍ ح٬ٛ٫كخص ح٤ُِزَح٤ُش ٝطلي٣ي كي أى٠ٗ ٨ُؿٍٞ ٝطل٤ٖٔ حُٞحهغ حُٜل٢ ٝحُـخء حٓظ٤خُحص حُ٘ز٬ء ٝطل٣ََ حَُٔأس 

٤ش ػخ٤ُٔخً كوي طؤػَ رٜخ حُؼي٣ي ٖٓ ُػٔخء حُؼخُْ، ْٜٝٓ٘: ؿٞحَٛ ٥ٍ ٝحىهخٍ ح٬ٛف رَُٔخ٢ٗ، ًٝخٕ طؤػ٤َ ح٧كٌخٍ حُلخر

 ( ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1748-1896(، ٝٓلٔي ػ٢ِ ؿ٘خف )1887-1764َٜٗٝ )

Edwin R.Pease, The History of the Fabian Society, W.M.Drnnan and Son Ltd plymonth, 

London, 1916. 

(3) Mark Bevir, Op.Cit, Pp.21-22.  

(4) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches , Pp.173-174. 
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حزب االتحاد االشتراكي  إلىانضمت آني بيزنت بعد خمسة أشير مف انتمائيا لجمعية فابياف      
عمميا  فأصبح بزعامة ىنري ىندماف,  (ٔ)(Social Democratic Federation)يمقراطيالد

االشتراكي أكثر تنظيمًا, فقد طالبت بتحديد ساعات العمؿ عمى أف تكوف ثماني ساعات خبلؿ خمسة 
أياـ في االسبوع واليوـ السادس تكوف ساعات عممو خمسة ساعات, وفرض الضرائب عمى رؤوس 

 . (ٕ)األراضياألمواؿ وايجار 
لت مجمتيا األدبية الشيرية خطوات التي قامت بيا آني بيزنت لنشر االشتراكية, إنيا حوّ الومف      

مدفاع عف االشتراكية, ل ٖٛٛٔالتي افتتحتيا عاـ  ,)ركننا( المدافعة عف اآلراء الحرة واألفكار الراديكالية
ومقاالت  ,لمجمة روايات جورج برناردشو, وقد نشرت اٛٛٛٔحتى عاـ بعمميا تمؾ المجمة  و استمرت

 .(ٖ)لشرح مفيـو االشتراكية والتأكيد عمى الجانب االقتصادي
إف كؿ الجيود التي بذلتيا آني بيزنت لنشر الفكر االشتراكي ىو إليمانيا بأف االشتراكية ىي       

رارات, ومحاربة نتيجة ضرورية لمراديكالية تدعو إلزالة الفروقات, واشراؾ الشعب في اتخاذ الق
 .(ٗ)الرأسمالية, وتنظيـ العبلقة بيف ارباب العمؿ والعماؿ, وخمؽ فرص عمؿ متساوية لمجميع

 بثبلثة أسباب:في بريطانيا والعالـ أجمع, وقد عممت آني بيزنت انتشار الفكر االشتراكي      

                                                           

ػ٠ِ ٣ي ١َ٘ٛ ٛ٘يٓخٕ حُٔظؤػَ رـ)أكٌخٍ ًخٍٍ  1881كِد ٤ٓخ٢ٓ أْٓ ػخّ  ؼضب االذؽاد االؽرشامي اىذيَقشاطي:  (1)

خٍ حٌُظخد ٝٗٔذ أكٌ ح٣ِ٤ٌِٗ٫شٍأّ حُٔخٍ حٌُٔظٞد رخُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش(، كؤػخى ٤ٛخؿظٚ رخُِـش  ٚٓخًٍْ ػٖ ٣َ١ن ًظخر

 أٓزٞع ك٢ٓخػش  48طز٠٘ حُلِد كٌَ حٗظَح٢ً ٣َٛق ػزَ ٓطخُزٚ رظلي٣ي ٓخػخص حُؼَٔ ا٠ُ  1884ُ٘لٔٚ، ك٢ ػخّ 

= ٝحُظ٣ُٞغ، أ٫َّ  ٝحُـخء ػٔخُش ح١٧لخٍ، ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘، ٝكَٝ حُظؼ٤ِْ ح٫ُِح٢ٓ ٝحُؼِٔخ٢ٗ، ٝطؤ٤ْٓ ٝٓخثَ ح٫ٗظخؽ

؛ رٔزذ ٗو٤ٜش ٛ٘يٓخٕ حُٔظِٔطش، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ حٗٔلخد رؼٞ حػ٠خثٚ ٖٓ 1884أٗٚ كيع حٗ٘وخم ك٢ حُلِد ػخّ =

، ٌُٖ َٓػخٕ 1885حُلِد ٤ٌِٖ٘ٓ حَُحرطش ح٫ٗظَح٤ًش، ٝٗظ٤ـش ٌُُي ح٫ٗؤخّ هَٔ حُلِد ك٢ ح٫ٗظوخرخص حُؼخٓش ػخّ 

َ(، ٖٝٓ أٗ٘طش ٓخ حٓظؼخى ٗؼز٤ظٚ ٖٓ ه٬ٍ حُظل٣َٞ ُِٔظخَٛحص ٟي حُظـخٍس حُلَس، ٍحكؼخً ٗؼخٍٙ )حُلن ك٢ حُؼٔ

حُلِد: أٗ٘خء ٓيحٍّ ح٧كي ح٫ٗظَح٤ًش ١٨ُلخٍ َُ٘٘ ح٧كٌخٍ ح٫ٗظَح٤ًش ر٤ٖ ح١٧لخٍ ٖٓ أؿَ ٓ٘خكٔش ٓيحٍّ ح٧كي 

-Keir Hardie (1856ػ٘يٓخ أْٓ ٤ًَ ٛخٍى١  1873ح٤ُٔٔل٤ش، ٝطؼَٝ حُلِد ٬ُٗ٘وخم َٓسً أهَٟ ك٢ ػخّ 

ْ حُلِد ا٠ُ حُلِد ح٫ٗظَح٢ً ح٢٘١ُٞ ح١ٌُ ط٠ٗ٬ طي٣ٍـ٤خً طلٍٞ حٓ 1711( كِد حُؼَٔ حُٔٔظوَ، ٝك٢ ػخّ 1715

 ىحهَ كِد حُؼٔخٍ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Martin crick, history of the social-Democratic federation ,Edinburgh university press , 

Edinburgh ,1994. 

(2) Mark Bevir, Op.Cit, P.23. 

(3) T.Saravannan, Op.Cit, P. 21.  

(4) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.116-118.   
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مجتمع  إلىردية بالتطور, أي تحوؿ المجتمع مف الفوضوية الف اً وثيق اً لبلشتراكية ارتباط إف -ٔ
 مترابط.

 بؿ اف معممو مف فف وجماؿ, مف خمؽ حياة كريمة وعادلة لمبشر, حفشؿ الحضارة رغـ ما ت -ٕ
 انتشار قيـ الجماؿ في المجتمعات, انتشر الكدح والبؤس والفقر واالنحطاط عمى نطاؽ واسع.

 

 .(ٔ)معيـ مف تقاسموإف عوائد االنتاج البد جزء مف انتاج الثورة وتوزيعيا, لذا ف ُعدَّ العماؿ -ٖ
تؤمف بالجانب العممي, حتى  االخيرةلتمسؾ آني بيزنت باالشتراكية ىو أف  السبب الرئيس ولعؿّ      

"اشتراكيتي تقوم عمى االعتراف بالحقائق االقتصادية وعمى إنيا اسمتيا )الحقيقة الجديدة( إذ قالت: 
, وآمنت أف االشتراكية ستشكؿ المرحمة (ٕ)الي"دراسة النتائج التي تنبع حتمًا من النظام االقتصادي الح

 .(ٖ)العظيمة القادمة مف الحضارة البشرية
( بالتركيز عمى القضايا االجتماعية عف طريؽ زيارة ٙٛٛٔ-ٗٛٛٔقضت آني بيزنت المدة )     

ا , وايصاؿ صوتيـ مف خبلؿ محاضراتيا ومقاالتياالحياء الفقيرة والوقوؼ عمى معاناة الفقراء والعماؿ
االىتماـ بالعمؿ السياسي, ففي  إلىعادت  ٚٛٛٔ-ٙٛٛٔ, إالَّ أف المدة في المجبلت التي تكتب فييا

 جمعية فابياف إلىالتابعة  ساىمت في تشكيؿ لجنة فابياف البرلمانية ٙٛٛٔأيموؿ  السابعة عشر مف
 و ػػػػػػػػػػػػػػاردشػػػبرن , وفازت عف بمدة نورثيا متوف, وشغؿ جورجٚٛٛٔالتي دخمت في انتخابات العامة عاـ 

  ,في وزارة الخارجية سكرتيرعيف ( Huber Bland)( ٗ)ىوبير ببلندو  ,منصب رئيس مجمس البمدة
 

                                                           

(1)Geoffrey West, Op.Cit, Pp.119. 

(2)Mark Bevir, Op.Cit, P.27.  

(3) Geoffrey West,Op.Cit, P.119. 

ٛلل٢ ٤ٓٝخ٢ٓ حٗظَح٢ً، ٝأكي ٓئ٢ٔٓ ؿٔؼ٤ش كخر٤خٕ، ًخٗض ٫ٝىطٚ ك٢ ٓ٘طوش : (0103-0444)ٕ٘تيش تالّذ( 4)

 ٖ٣ُٞٝٝWoolwich)) َٗ م ُ٘يٕ، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ حُٔيحٍّ حُٔل٤ِش ٝأُظلن ك٤ٔخ رؼي رخ٧ًخى٤ٔ٣ش حُؼ٣ٌَٔش، ؿ٘ٞد

ٝأ٠ٔٓ ٟخرطخً رخُـ٤ٖ، ٌُٖٝ طًَٚ رؼي ٝكخس ٝحُيٙ ٝػَٔ رٞظخثق ػّيس ٜٓ٘خ: ٓٞظق ك٢ ر٘ي، ٝػخَٓ ك٢ ٓؼَٔ ٛ٘خػش 

٤ْ ؿٔؼ٤ش كخر٤خٕ ٝأُٗظوَذ ٫كوخً ٓخْٛ ك٢ طؤٓ 1884حُلَٗخس، ٝٓٞظق ك٢ حًَُ٘ش حُؼخٓش ُِطخهش ح٤ُٜي٤ٌ٤ٍُٝش، ٝك٢ ػخّ 

ك٬٠ً ػٖ ػِٔٚ ٛلل٤خً ك٢ ٓـِش كخر٤خٕ ٤ُٗٞ،  1711أ٤ٓ٘خً ُِٜ٘يٝم حُلو١َ ك٢ حُـٔؼ٤ش، رو٢ ك٢ ٜٓ٘زٚ كظ٠ ػخّ 

ٗلٔٚ رزؼٞ ح٥ٍحء  حُٞهض ًخٕ ر٬ٗي ػ٠ٞ كخر٤خ٢ٗ ؿ٤َ طو٤ِي١ كزخ٩ٟخكش ٌُٞٗٚ ٓئٓ٘خً رؤكٌخٍ حُـٔؼ٤ش، ا٫َّ أٗٚ ٓظٔٔي ك٢

؛ رٔزذ طَر٤ظٚ حُٔلخكظش ٝحٗظٔخثٚ حُؼ١ٌَٔ، أٗظْ ُٔيس ٝؿ٤ِس ا٠ُ ح٫طلخى حُي٣ٔوَح٢١ ح٫ؿظٔخػ٢ ػْ ا٠ُ كِد حُٔلخكظش

 حُؼَٔ حُٔٔظوَ ، ىكٖ ك٢ ٓٔو٢ ٍأٓٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Cecil Chesterton ,Essays By Hubert Bland,Max Goschen LTD, London,1914. 
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 .(ٔ)بلدارة البريطانية في ايرلندال تير( سكر ٕٜٗٔ-ٚٗٛٔ( )Stuart Headlam) وستيوارت ىيدالـ

مف منصب محرر مشارؾ في مجمة  ٚٛٛٔوبسبب اعتناقيا األفكار االشتراكية استقالت عاـ       
نتيجة تعارض سياسة المجمة الميبرالية مع آراء آني بيزنت االشتراكية, وركزت عمى  ,الوطني المصمح

 . (ٕ)(ركننا)مقاالتيا في مجمة 
 

 يشاسكرٓا يف االضشاتاخ ٔادلظاْشاخ: _شاَٛا  
 دٔس آَٙ تٛضَد يف اضشاب اْلحذ انذايٙ:  - أ
كساد مؤقت في التجارة االقتصادية السيئة في بريطانيا, إذ حدث ار أولى األث ٙٛٛٔشيد عاـ      

,بسبب االنخفاض الحاد  اد عدد العاطميف عف العمؿيزدأل ادىبشكؿ خاص وسوؽ العمؿ بشكؿ عاـ, 
قابمت الحكومة البريطانية ىذا الكساد  ,في اسعار الحبوب نتيجة الواردات الزراعية االمريكية الرخيصة

, بؿ عمى العكس فقد اتخذت حكومة حزب المحافظيف برئاسة دوف المستوى المطموب بأتخاذ اجراءات
( اجراءات صارمة لمنع التجمعات والمظاىرات, وبقيت تمؾ Lord Salisbury)( ٖ)المورد سالزبوري

زيادة نشاط المنظمات االشتراكية,  إلى, إذ أدى ذلؾ الوضع ٚٛٛٔاألحواؿ تزداد سوءًا حتى عاـ 
نتيجة سوء  ,التابعة لمحكومة حاد االشتراكي الديمقراطي, وبدأوا بمياجمة مراكز االغاثةومنيا: االت

 .(ٗ)لـ تكف بالمستوى المطموب التيالخدمات التي كانت تقدميا, 

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.121-122.  

(2) T.Saravanan, Op.Cit, Pp. 21-22.  

٤ٓخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ ٓلخكع، ُٝي ك٢ ؿ٘ٞد ُ٘يٕ ٖٓ ٛٞ ٓخ٤ًِ ٓخُِر١ٍٞ ، :(0142-0424) اىي٘سد عاىضت٘سي( 3)

ػ٠ِ ٜٗخىس كو٣َش ٖٓ ؿخٓؼش  1846، كَٜ ػخّ 1840 (Eton College)ؿ٤٘ش، طوَؽ ٖٓ ٤ًِش ح٣ظٕٞ  حَٓس

 1853حٓظَح٤ُخ ٣ُٞ٤ِٗٝ٘يح ٝطٔٔخ٤ٗخ ك٢ ؿ٘ٞد حٓظَح٤ُخ، ريأ ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ػخّ  حًٔلٍٞى ك٢ ػِْ ح٣َُخ٤ٟخص، ٓخكَ ا٠ُ

، ٝرؼي ٝكخس ٝحُيٙ ٍٝع 1869-1866ريهُٞٚ ٓـِْ حُؼّٔٞ رٜلظٚ ٗخثزخً ػٖ ٓظخٓلٍٞى، ػْ ٣َُٝ حُيُٝش ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي 

ؽ رخُٔ٘خٛذ رؼي ًُي، كل٢ ػخّ  ٍّ ٘خٍحً رـخٓؼش حًٔلٍٞى، حٗظوذ ٓٔظ 1867ٜٓ٘زٚ ػ٠ٞحً ك٢ ٓـِْ حٍُِٞىحص، ػْ طي

(، ػْ ط٠ُٞ ٍثخٓش حٍُُٞحء ػ٬ع َٓحص ه٬ٍ ح٧ػٞحّ 1898-1894ػْ ٣َُٝحً ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي َٓس أهَٟ ه٬ٍ حُٔيس )

 ٝىكٖ ك٢ ٓٔو٢ ٍأٓٚ، ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:  1703(، طٞك٢ ػخّ 1875-1702(، )1886-1872(، )1885-1886)

 Sydney Brook, Lord Salisbury, article in posted on: 

https://www.about.jstor.org/paraticipate-istor/individulas/early-journal-content.com       

)4) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.316-319.  

https://www.about.jstor.org/paraticipate-istor/individulas/early-journal-content.com


 7311-7481حٛاج آَٙ تٛضَد ٔذكُٕٚٓا انفكش٘ ....................انفصم اْلٔل .....  

 
37 

نشرت آني بيزنت في مجمة ركننا مقاالت حّثت الحكومة عمى التعامؿ بحكمة وعقبلنية مع تمؾ      
وضاع عف مسارىا في حاؿ استمرار اىماؿ الحكومة لمطالب الرأي الظروؼ, كما تنبأت بخروج اال

 .(ٔ)العاـ, وخصوصًا بعد ارتفاع نسب الفقر والجوع في بريطانيا
في وسط مدينة لندف  (Trafalgar Square)اتخذت الحشود الغاضبة مف ميداف ترافالغار       

مفتشي الشرطة السير تشارلز واريف  مكانًا لتجمعاتيـ, وفي التاسع مف شير تشريف الثاني منع رئيس
(Charles Warren) (ٔٛٗٓ-ٜٕٔٚ جميع التجمعات في ذلؾ الميداف, مما أدى )انفجار  إلى

المئات مف  ت, إذ احتشدٚٛٛٔعاـ  تشريف الثانيمف  الثالث عشرالوضع يوـ األحد المصادؼ 
 .(ٕ)العماؿ في الميداف

ميداف موكبًا مف المتظاىريف ودخموا ( William Morris) (ٖ)قادت آني بيزنت وويمياـ موريس      
, فياجمت قوات الشرطة المتظاىريف Shaftesburyمف جية الشماؿ عبر شارع شافتسبري ترافالغار 

ف مف يمقتؿ اثن إلىباليراوات وبسطوا سيطرتيـ عمى الميداف تدريجيًا, وأدت تمؾ المواجيات 
 .(ٗ)المتظاىريف وجرح واعتقاؿ المئات منيـ

عف  ىيئة دفاع( William T.Stead)( ٘)مت رابطة القانوف والعدالة برئاسة وليـ ت.ستيدوقد شكّ       
مساعدة السجناء ودفع  عمىالغنية  االسرالمعتقميف, وشاركت آني بيزنت في تمؾ الرابطة وحرضت 

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit, P.123.  

(2)Ibid, P.124.  

، طِو٠ 1834ك٘خٕ ًٝخطذ ٤ٓٝخ٢ٓ حٗظَح٢ً ح١ِ٤ٌِٗ، ُٝي ك٢ َٗم ُ٘يٕ ػخّ  :(0415-0423)ٍ٘سيظ ٗىيٌ( 3)

ًَٗش ط٤ْٜٔ ٓخٛٔض ك٢ ط٤٣ِٖ حٌُ٘خثْ ٝحُوٍٜٞ  1861طؼ٤ِٔٚ ك٢ ؿخٓؼش حًٔلٍٞى هْٔ حُٜ٘يٓش، أْٓ ػخّ 

ٓٞٛزظٚ ػ٠ِ حُظ٤ْٜٔ ٝحُٜٔخٍحص ح٤ُي٣ٝش رَ طؼيطٚ ا٠ُ ًظخرش حُ٘ؼَ ٝحُوٜٚ ٝحُظَؿٔش، ُٚ حُؼي٣ي حُلٌظ٣ٍٞش، ُْ طوظَٜ 

، ٝرجَ ٜٗخ٣ش حُؼخُْ ػخّ 1870، ٝأهزخٍ ٤ُٔض ٖٓ أ١ ٌٓخٕ ػخّ 1890ٖٓ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ٜٓ٘خ: حُـ٘ش حُي٣ٞ٤ٗش ػخّ 

، أ٫َّ أٗٚ 1884طلخى ح٫ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١ ػخّ ، ٓخْٛ ك٢ َٗ٘ ح٫ٗظَح٤ًش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، ًٔخ ٓخْٛ ك٢ طؤ٤ْٓ ح1876٫

رٔزذ حهظ٬ف ك٢ ح٥ٍحء ٝح٧ٛيحف، ًَّٝ ؿٜٞىٙ ك٢  ،ك٢ ػوي حُؼٔخ٤ٗ٘خص ٖٓ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ أٗلَٜ ػٖ ح٫طلخى

 Hammer)، ىكٖ ك٢ ٛخَٓ ٤ٔٓغ 1871ػخّ  (Calmscott)حُٜلخكش ػٖ ٣َ١ن طؤ٤ْٓ ٛل٤لش ٤ًٌِٔٔٞص 

smith):َ٣ُِِٔي ٣٘ظ . 

Paul Bloomfield, William Morris, Arthur Barker LTD, London, 1934. 

(4) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, Pp.324-325.    

، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ((Northumberlandٛلل٢ ر٣َطخ٢ٗ ٍٜٓ٘ٞ، ُٝي ٍٗٞػٔز٫َٗي  :(0101-0431)ٗىيٌ عريذ( 5)

(، ػْ أ٠ٔٓ 1864-1862، ػْ أُظلن رخُٔيٍٓش ه٬ٍ حُٔيس )(William Stead)ح٢ُٝ٧ ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ حُوْ ٤ِ٣ٝخّ ٓظ٤ي 

ًخطزخً ك٢ أكي حٌُٔخطذ حُوخٛش رخُظـخٍ ػ٠ِ ٤ٍٛق ٤ٓ٘خء ُ٘يٕ، ػْ طٞؿٚ ا٠ُ حُٜلخكش كٌظذ ك٢ ٛل٤لش حُٜيٟ 

طٚ رؼي ، ٝطٌٖٔ ٗظ٤ـش ؿٜٞىٙ ٖٓ ط٤ٓٞغ حُٜل٤لش رخٓظـ٬ٍ ٌٓي حُلي٣ي ٌُُي حُـَٝ، ُٝحىص 1891َٜٗحُ٘ٔخ٢ُ ػخّ 

 =،1896إٔ ؿط٠ أكيحع حٗظلخٟش حُزِـخٍ ٟي ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حُؼؼٔخ٤ٗش، ٝٗظْ كِٔش ٩ُـخء هخٕٗٞ ح٧َٓحٝ حُٔؼي٣ش ػخّ 
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المحكمة  آني بيزنتتشريف الثاني دخمت  الرابع عشر مف شير, وفي يـو االثنيف (ٔ)يـعنالكفالة 
تختص في الدفاع عف  ةرابطة دائمي إلى, ثـ تحولت الرابطة عف السجناء ودفعت الكفالة بنفسيا

مف  العشروف فيوحاولت آني بيزنت , (ٕ)لكنيا اضمحمت بعد عاـ ونصؼ مف انشائيا ,الحريات العامة
ترؾ الميداف عمى ـ ظاىرة أخرى إالَّ أف قوات الشرطة ىاجمت المتظاىريف وأجبرتيتير نفسو تنظيـ الش

مقتؿ أحد  إلىفي وسط لندف, وأدى ذلؾ اليجـو  (Hollyburn)منطقة ىولبورف  إلىوالعودة 
فحضرت آني بيزنت جنازتو, ووزعت كتيب عف (  Alfred Linnel)lالمتظاىريف وىو الفريد لينيؿ 

 Story of) مف تأليؼ وليـ ستيد يحمؿ عنواف قصة ميداف ترافالغارو ىو كيفية مياجمة الشرطة 
Trafalgar Square )يـ الوحشية مع بسبب معاممت مقاطعة رجاؿ الشرطة إلى دعا المؤلؼ فيو

 .(ٖ)الفقراء 

ساىـ ذلؾ االضراب بتوثيؽ عبلقة آني بيزنت مع وليـ ستيد حتى إنيما تشاركا في تحرير       
األوؿ حرية, إذ صدر العدد وكاف ىدفيا التواصؿ والعمؿ مع رابطة القانوف وال (ٗ)(The Linkصحيفة )

: )الناس صامتوف, سأكوف مدافع عف ذلؾ الصمت(, وىو شعار وحمؿ ٛٛٛٔفي شير شباط عاـ 
(, ٘ٛٛٔ-ٕٓٛٔ) (Victor Hugo)فيكتور ىوغو  الفرنسي الشيير قوؿ مقتبس مف أقواؿ األديب

 .(٘)ووقفت المجمة بالضد مف عدـ المساواة في األجور واستغبلؿ االطفاؿ والنساء
 
 

                                                           
 

(، ػيَّ أٍٝ ٓلٍَ هخّ ريٓؾ 1887-1883ُِٔيس ) ((٤ُEvening Standardظ٠ُٞ ٜٓ٘ذ ٓٔخػي ٓلٍَ ُٜل٤لش =

حٓظوخٍ ٖٓ  1887ص حُط٣ِٞش ا٠ُ ػ٘خ٣ٖٝ كَػ٤ش ٫كظٚ، ٝك٢ ػخّ حُوَحث٢ ٝحَُّٓٞ حُز٤خ٤ٗش ٓغ حُٔوخ٫ص ٝطو٤ْٔ حُٔوخ٫

، ٝه٬ٍ حُؼخّ 1870ػخّ  ((Review of Reviewsٛل٤لش حُٜيٟ حُ٘ٔخ٢ُ ٝأْٓ ٛل٤لش َٓحؿؼش حَُٔحؿؼخص 

ٌُٖٝ رٔزذ  (Review Magazine)( أْٓ ٓظ٤ي ح٫ٛيحٍحص ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝح٫ٓظَح٤ُش ٖٓ ٓـِش ٣ٍل٤ٞ 1871-1872)

. ((Titanic Ship( أػَص ػ٠ِ ٗؼز٤ظٚ، طٞك٢ ؿَهخً ػ٘يٓخ ؿَهض ٓل٤٘ش حُظ٤ظخٗي 1702-1877ز٣َٞ )طؤ٤٣يٙ ُلَد حُ

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Estelle W.Stead, My Father Personal and Spiritual Reminiscn-ces, William Heinemann, 

London, 1929. 

(1) Annie Beasnt, Op.Cit, P.326. 

(2) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.126-127.   

(3) Ibid,  P.127. 

(4) Mark Bevir, Op.Cit, P.27. 

)5) Geoffrey West,Op.Cit. , Pp.129-130.    
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 دٔس آَٙ تٛضَد يف اضشاب فرٛاخ انصماب ٔاضشاتاخ أخشٖ:  - ب
في االضرابات  ياكار تشالشخصية مشيورة مدافعة عف حقوؽ االنساف,  إلىتحولت آني بيزنت        

ساعد اعتناقيا و , (ٔ)وقدراتيا الخطابية الجيدة عمى ذلؾ ,ساعدىا عمميا الصحفيقد والتظاىرات, و 
 .(ٕ)معاناة العماؿ والفقراءاالشتراكية في الوقوؼ عمى 

حقوؽ المرأة  عفالقتيا كانت وأوؿ محاضرة  كانت آني بيزنت مف المناديات بحقوؽ المرأة,        
نالت مقاالتيا ومحاضراتيا حيزًا وقبواًل كبيرًا مف و  ,بتوسع عمميا االنساني وفكرىا الحرطالبت  السياسية

 .(ٖ)وقيف ورفع أصواتيف لمسمطات العمياحق إلىقبؿ النساء, أثناء محاولتيا توعيتيف 
عارضت آني بيزنت وبشدة االستغبلؿ الجسدي والجنسي لمنساء, ونشرت مقاؿ مثير لمجدؿ في      

العبودية البيضاء في )تحت عنواف  ٛٛٛٔحزيراف  الثالث والعشريف مف( في The Linkصحيفة )
العمؿ السيئة في معمؿ براينت ظروؼ عف , أفصحت فييا (White Slavery in London) (لندف
بعد لقائيا العديد مف العامبلت البلتي  (Bryant and May Factory) الثقاب عودألنتاج  وماي
فضبًل عف أجورىف المتدنية ما عشر ساعات,  إلىتصؿ التي كانت ف مف ساعات العمؿ الطويمة و شك

ىّدد أصحاب المعمؿ الصحيفة  ذالي, (٘), أي أقؿ مف جنيو أسترليني(ٗ)( شمف أسبوعياً ٖٔ-ٗبيف )
مف نشر المقاؿ أجبرف  التاليباتخاذ اجراءات قانونية بحقيا لنشرىا معمومات مغموطة, وفي اليوـ 

العامبلت التوقيع عمى عريضة تفند ما جاء في مقاؿ آني بيزنت مقابؿ عدـ تعرضيف لمطرد, إالَّ أف 
شارع بوفري  إلىوصواًل  (Fleet Street)في شارع فميت  مئتيف ؾ, واحتشدالكثير منيف رفضف ذل

(Bouverie Street) المئات إلىوصؿ زاد عدد المضربات حتى   , و(ٙ)المتفرع مف الشارع األوؿ 
ت آني بيزنت جيودىا عف طريؽ جمع التبرعات لدعـ االضراب وكتابة المقاالت, ثّفك في حيف, تقريباً 

وتشارلز برادلو الذي عرض معاناة المضربات وشيدت تمؾ الجيود عودة التعاوف بيف آني بيزنت 
, و  في وسط لندف  Charringtonآني قاعة في تشارينغتوف  تستأجر اومطالبيف أماـ مجمس العمـو
                                                           

)1( Theodore Besterman, Op.Cit, Pp.74-80.   

(2) James H.Consis, Op.Cit, P.28. 

(3) Theodore Besterman, Op.Cit, Pp.75-81.   

(4) Geoffrey West, Op.Cit,  P.131. 

 ٣لظ١ٞ حُـ٤٘ٚ حُز٣َطخ٢ٗ ػ٠ِ ػَٕ٘ٝ ِٖٗ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:(5)

https://www.2022, EncyclopediaBritannica,topic/Pound-Sterling,com    

)6) Geoffrey West, Op.Cit,  Pp.131-132.   
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آني  (Sydney Webb) (ٕ)ساعد برناردشو وسيدني ويبو , (ٔ) لتمقي طمبات التسجيؿ مف المضربات
 . (ٖ)بيزنت في جيودىا الداعمة لممضربات 

عمى  لندف في ة الضغط المستمر عمى الحكومة إلنصاؼ العامبلت, وافؽ مجمس التجارة ونتيج     
تحسيف جرى  العمؿ وُألغيت االستقطاعات والغرامات و إلىتسوية, إذ رجعت العامبلت التوصؿ ل

عاـ  , بالمقابؿ تمكنت العامبلت مف تأسيس )اتحاد صانعات أعواد الثقاب((ٗ)و اجورىف  ظروؼ العمؿ
 . (٘)آني بيزنت سكرتيرة االتحاد اصبحت و ٛٛٛٔ

الثقاب, أمست الجية اعواد فتيات في معمؿ لنجاح الذي حققتو آني بيزنت في اضراب اونتيجة      
خريف لغرض ايصاؿ أصواتيـ ومعاناتيـ لمجيات العميا, ومنيـ: عماؿ التي يمجأ إلييا العماؿ اآل

بسبب انخفاض نسبة األماف في اآلالت  ,ت خطرةمصانع عمب الصفيح الذيف بّينوا تعرضيـ إلصابا
المسؤوؿ عف االشراؼ  رس لندفا, وفي العاـ نفسو انتخبت آني عضوًا في مجمس مد(ٙ)ٛٛٛٔعاـ 

نتيجة جيودىا المبذولة مف أجؿ دعـ تقديـ وجبات  ,عمى األبنية المدرسية وتطويرىا في العاصمة لندف
جراء فحوصات ط , وكاف ليا أيضًا مساىمة فاعمة في دعـ (ٚ)بية ليـطعاـ لؤلطفاؿ في المدارس وا 

, وانتيى (The Link)عماؿ رصيؼ ميناء لندف مف خبلؿ المقاالت التي نشرتيا في صحيفة  اضراب

                                                           

 .( ٍٛٞس آ٢ٗ ر٤ِٗض ٓغ ُـ٘ش ح٫َٟحد3ِٓلن ٍهْ )٣٘ظَ: ( 1)

٤ٓخ٢ٓ حٗظَح٢ً ر٣َطخ٢ٗ، طَؿغ ؿٌٍٝٙ ا٠ُ أَٓس ٖٓ حُطزوش حُٔظٞٓطش، ًخٕ  :(0131-0441) عيذّي ٗية( 2)

كَٜ ػ٠ِ ٓٞحكوش ٗوخرش   1884ٝحُيٙ ٣ؼَٔ ٓلخٓزخً، طَى ىٍحٓظٚ حُٜزخك٤ش ٝك٠َ حُلٍٜٞ حُٔٔخث٤ش، ك٢ ػخّ 

ط٠ُٞ  1889خّ حُٔلخ٤ٖٓ ُ٪٠ٗٔخّ ا٤ُٜخ، ٝطٌٖٔ ٓغ ٛي٣وٚ ؿٍٞؽ رَٗخٍىٗٞ ٖٓ طؤ٤ْٓ ؿٔؼ٤ش كخر٤خٕ، ٌٝٓ٘ ػ

كخر٤خٕ، ٝػَٔ ٣ٝذ ه٬ٍ حُٔيس  طلض ػ٘ٞحٕ ٓوخ٫ص 1887ٓٔئ٤ُٝش حُيػخ٣ش ُِـٔؼ٤ش، هخّ ربُوخء حُٔلخَٟحص ػخّ 

ّ ؿٜٞىٙ ٖٓ أؿَ طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ، اً أْٓ ٓغ ُٝؿظٚ ر٤خط٣َْ رٞطَ 1872-1710) َّ ( ك٢ ٓـِْ ٓوخ١ؼش ُ٘يٕ ًٝ

Beatrice Potter) )(1858-1843ٓيٍٓش ُ٘يٕ ٬ُهظٜخ ) ْى، ٝأػخى ؿخٓؼش ُ٘يٕ ا٠ُ حطلخى حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش، أٗظ

، ٝػ٤ٖ (Seaham Harbor )كخُ رخ٫ٗظوخرخص ػٖ ىحثَس ٤ٜٓخّ ٛخٍرٍٞ 1722ا٠ُ كِد حُؼٔخٍ، ٝك٢ ػخّ  1714ػخّ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1727ٍث٤ٔخً ُٔـِْ حُظـخٍس، ٣َُٝٝحً ُِٔٔظؼَٔحص ػخّ  1724ػخّ 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.biography/Sidney and Beatrice Webb.com          

)3) Geoffrey West, Op.Cit,  P. 132.   

(4) Geoffrey West, Ibid, P.336. 

(5) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , P.14.  

(6) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, P.338. 

(7) Geoffrey West, Op.Cit, P.133.  

https://www.2022,encyclopedia-britannica.biography/Sidney%20and%20Beatrice%20Webb.com
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االضراب بتشكيؿ )نقابة عماؿ أرصفة ميناء لندف( لمدفاع عف حقوقيـ, لذلؾ يمكف أف نعد جيود آني 
 .(ٔ)ية في بريطانيابيزنت قد ساىمت في نضوج الحركة العمال

 

 نمائٓا يذاو تلفاذغكٙ ٔاميآَا تانصٕٛصٕفٛح: _شانصا  
بدراسة الظواىر العقمية, مثؿ: التنويـ باإليحاء واألحبلـ, وزاد  ٙٛٛٔبدأت آني بيزنت منذ عاـ      

يجاد تفسير عممي ليا, إذ تعرفت عمى بعض أعضاء جمعية البحث النفسي وتوصمت إشغفيا في 
ن العمم ال: دىا مفا لحقيقة  "إن الظواىر غير قابمة لمشك, ولكن التفسير الروحي ليا ال يصدق, وا 

 .(ٕ)يستطيع اخبارنا كيفية التعامل مع تمك األحداث والظواىر"
اىتماـ بالظواىر التي عجز العمـ عف ايجاد تفسير ليا, ففي  -صديؽ آني-كاف لدى وليـ ستيد      

قت العبلقة بيف الطرفيف, حتى إنيا ارسمت ( وتوثّ Blavatsky) (ٖ)يألتقى بمداـ ببلفاتسك ٔٛٛٔعاـ 
عقيدة السرية( لوضع مراجعة لو, إالَّ إنو قدـ الكتاب آلني بيزنت الكتابًا حمؿ عنواف ) ٜٛٛٔعاـ لو 

, حتى إنيا طمبت (ٗ)لعممو باىتماميا بالتنجيـ وشغفيا بو, وقد تأثرت آني بفكرة الثيوصوفية ,لمراجعتو
 .(٘)مداـ ببلفاتسكي إلىد تقديميا مف ستي
الكتب حوؿ الثيوصوفية وبحوث آني بيزنت بقراءة مداـ ببلفاتسكي, بدأت مع  األوؿ  لقائياومنذ       

 ,حوؿ الدراسات النفسية, فبدأت تقتنع بتمؾ الفكرة تدريجيًا, وأثار ذلؾ سخط أصدقائيا االشتراكييف

                                                           

(1) Annie Beasnt, Ibid, P.338.  

(2) Quoted in:Mark Bevir, Op.Cit, Pp.25-26. 

، ٓئٓٔش حُـٔؼ٤ش ((٤ِ٤ٛHelena Petrovna Hamm٘خ رظَٝك٘خ كٕٞ ٛخٕ  :(0410-0420) ٍذاً تالفاذغني( 3)

ُٝيص ك٢ ى٤ٗزَٝ  ؿ٘ٞد ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ح٤َُٓٝش، ٖٓ ػخثِش حٓظوَح٤١ش، ػَٔ ٝحُيٛخ هزطخٕ ك٢ حُـ٤ٖ   حُؼ٤ٞٛٞك٤ش،

رٌظخرش  1836ح٢َُٓٝ، ػخٗض ٤ِ٤ٛ٘خ ك٤خس ٓظ٘وِش ٝطِوض طؼ٤ِْ ٢ُِ٘ٓ، اً أَٗكض ٝحُيطٜخ ػ٠ِ ًُي، ريأص ٤ِ٤ٛ٘خ ػخّ 

، (Volga)ػ٠ِ ٟلش َٜٗ حُلُٞـخ  ((astrakhanٓغ ٝحُيٛخ ا٠ُ ٓي٣٘ش حٓظَحهخٕ  1839ػخّ  حَُٝح٣خص، ٓخكَص ك٢

ٝٛ٘خى ًخٗض أ٠ُٝ طـخٍرٜخ ٓغ حُز٣ًٞش حُظزظ٤ش، حطو٘ض حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ػ٠ِ ٣ي َٓر٤ش ر٣َطخ٤ٗش ٝحُِـش حُل٤َٔٗش ًٌُي 

٬ُٜخ حُؤط٘ط٤٘٤ش َٜٝٓ ٝح٤ُٞٗخٕ حُؼِف ػ٠ِ حُز٤خٗٞ، هخٓض رَكِش كٍٞ حُؼخُْ حٓظـَهض طٔؼش أػٞحّ ُحٍص ه

-1856حٗظوِض ا٠ُ كَٗٔخ ػْ ر٣َطخ٤ٗخ ًٝ٘يح ٬٤ٕٓٝ ػْ حُٜ٘ي ٝحُظزض، ٝك٢ حُٔيس  1851ٝأٍٝٝرخ حَُ٘ه٤ش، ٝك٢ ػخّ 

 ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫شك٢  1895ُحٍص ح٣طخ٤ُخ َٝٛر٤خ ٝطَح٤ِٔٗلخ٤ٗخ، أٓٔض ؿٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ  1864

 1897(، ٝحٗظوِض حُـٔؼ٤ش ا٠ُ حُٜ٘ي ػخّ 1832-1709) ( (٤Henry Steel Olcottَ أٌُٝٞصرخُظؼخٕٝ ٓغ ١َ٘ٛ ٓظ

 ، ؿَحء حٛخرظٜخ رخ٧ٗلِِٞٗح ٝأكَم ؿؼٔخٜٗخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:  1885رؼي طيٍٛٞ ٛلظٜخ ػخىص ا٠ُ أٍٝٝرخ ػخّ 

Arthur Lillie, Madame Blavatsky, Swan Sonnenschein & Co, London, 1895.  

 .ٖٓ حَُٓخُش حُؼخُغحُلَٜ  حُٔزلغ ح٫ٍٝ ٬ٖٓع ػ٠ِ طؼ٣َق ٝٓلّٜٞ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٣٘ظَ( ُ٪4١)

(5) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , Pp.16-17. 
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, أما أعدائيا فأتيموىا بعدـ ثبات ٜٛٛٔصوفية في أيار عاـ الجمعية الثيو  إلىبعد انضماميا  السيماو 
 .(ٔ)االشتراكية وأخيرًا الثيوصوفية ثـ التشكيؾ  إلىبعد انتقاليا مف المسيحية  ال سيماعقيدتيا, و عمى 
 -ويمكف تفسير أسباب تحوؿ آني بيزنت لمثيوصوفية:     

 ربيتيا وتعميميا الديني.الميوؿ الدينية المتجذرة داخؿ شخصيتيا؛ بسبب طفولتيا وت -ٔ
النزعة المعتادة لمعقؿ نحو القناعات المطمقة في العمـو والسياسة وغيرىا, سواًء إف كانت  -ٕ

 ايجابية أـ سمبية واىماؿ الجانب الروحي.
 محسوسة.الغير ر لمظواىر فسيميؿ آني بيزنت العفوي نحو ايجاد ت -ٖ
سبلـ داخمي قمؿ مف أثار  إلىؿ تكرار التجارب المؤلمة في حياتيا, فكانت بحاجة لموصو  -ٗ

 .(ٕ)المشكبلتوتبعات تمؾ 
, وكانت ٘ٛٛٔقامتيا في بريطانيا منذ عاـ إتوثّقت عبلقة آني بيزنت مع مداـ ببلفاتسكي بسبب      

تخمفيا امرأة, ولعميا وجدت في آني بيزنت كؿ سمات القائدة النتشار ساألخيرة دائمة التصريح إف التي 
ا منذ ايمانيا بالثيوصوفية أضحت مف أىـ المدافعيف عنيا المخمصيف, وقد بذلت آني تمؾ الفكرة, إذ إني

وسعيا لفيـ الفكرة وتبسيطيا لممجتمع البريطاني التي تعد غريبة عميو, وذلؾ ما فّسر اىتماـ ببيزنت ما 
مداـ ببلفاتسكي الكبير بآني بيزنت, واعطاءىا مناصب ميمة, مثؿ: عضوية المجمس االستشاري 

 . (ٖ)ٜٛٛٔفي اب مف عاـ  مجمعية الثيوصوفيةل
أدى تقارب وجيات و , (ٗ)ٜٓٛٔانتقمت مداـ ببلفاتسكي لمعيش مع آني بيزنت في شير أب عاـ      

في العاـ نفسو مف كؿ آني بيزنت , واستقالت (٘)تمميذة لمداـ ببلفاتسكي إلىتحوؿ آني  إلىنظرىما 
واتحاد صانعات أعواد الثقاب, ومشاركتيا في  نية العممانيةالجمعية الوطمثؿ: جمعية فابياف و  مناصبيا

, وكاف أخر نشاط ليا في جمعية فابياف عندما شاركت في حممة النكشاير ضد الصحؼ االشتراكية
 . (ٙ)ٜٓٛٔفي شير تشريف الثاني عاـ  (North Torizm Prison) معتقؿ توريـز الشمالي

                                                           

(1) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches ,Pp.341-352. 

(2) Geoffrey West, Op.Cit, P.147.  

(3) Ibid,  Pp.172-175.  

(4) Annie Beasnt, Autobiographical Sketches, P.337. 

(5) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, P.18. 

(6) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.140-141. 
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, بعد فكيا الحجز عف مقر في بريطانيا الثيوصوفيةلمجمعية مقر دائـ آني بيزنت أّسست        
الجمعية مف قبؿ دائرة الرىف العقاري, إذ دفعت سبعيف جنييًا استرلينيًا مف قيمة القرض, وبات مقر 

و في قامتيا واقامة مداـ ببلفاتسكي, ال اً ( في لندف مقر Avenue Roodالجمعية في شارع أفنو روود )
ا القس فرانؾ بيزنت وانضما إلى والدتيما, وأضحى كبلىما ترؾ أوالدىا والدىم ٜٓٛٔعاـ 

 .(ٔ)ثيوصوفييف
بفكرة الثيوصوفية انسحبت مف قانوف االسكاف أو دعوتيا لتحديد الخالص إيماف آني بيزنت نتيجة      

ية البد أف يكوف أىـ دوافعيا إدامة الجنس البشري, زوجمعممًة ذلؾ أف العبلقة ال ٜٔٛٔالنسؿ في عاـ 
, وقد أشارت االخبلص والمودة والتقارب الروحيت اف تكوف العبلقة في االسرة قائمة عمى و دع

 إلىأف عدـ وضع الدوؿ األوربية المتحضرة أي حدود أو شروط لمعبلقة بيف الطرفيف أدت  إلىبالدليؿ 
, مثؿ كثرة الخيانة الزوجية, واالطفاؿ غير الشرعييف اجتماعية مستعصية مشكبلت و أمراض

وبدأت  رس لندف,ااعادة انتخابيا في عضوية مجمس مدنفسو  العاـ رفضت آني بيزنت في و  ,(ٕ)رىاوغي
في  السكؾ الحديديةتطّور خطوط مف  استفادت , وقدالثيوصوفية في أنحاء بريطانيا تيابنشر عقيد

لتجمع  اً مقر  إلى بيتيا , حتى إنيا حولتألجؿ نشر الفكرة التي آمنت بيا ,تسييؿ تنقميا بيف المدف
 .(ٖ)جمعية الثيوصوفية في بريطانيالاعضاء ا

 حضرت آني بيزنت المؤتمر الخامس لمقسـ األمريكي لمجمعية الثيوصوفية في مدينة بوسطف     
(Boston في بداية عاـ )ٜٔٛٔ,  ممثمًة عف مداـ ببلفاتسكي والقسـ األوربي, وألقت سمسمة مف

متحدة األمريكية, مما أثار اىتماـ الصحافة ىناؾ, وتزامف المحاضرات حوؿ الثيوصوفية في الواليات ال
مع وفاة مداـ   مف العاـ نفسو عودة آني بيزنت مف الواليات المتحدة األمريكية في شير أيار

 ايضا ببلفاتسكي, األمر الذي أثر كثيرًا فييا خصوصًا أف ذلؾ العاـ شيد وفاة صديقيا تشارلز برادلو
 .(ٗ)ائدي بينيما إالَّ أف صداقتيما كانت مستمرةالخبلؼ العق عمى الرغـ مف

 
 

                                                           

(1)  Geoffrey West, Op.Cit, Pp. 172-177.      

(2) Theodore Besterman, Op.Cit, P.92.   

(3) Geoffrey West, Op.Cit, P,p.142,175,176 

(4) Ibid,   Pp.176-178.  



 7311-7481حٛاج آَٙ تٛضَد ٔذكُٕٚٓا انفكش٘ ....................انفصم اْلٔل .....  

 
44 

 (:7311-7431اذلُذ ٔٔفاذٓا ) ئىلعفشْا  _ساتؼا  
ف , حدث خبلؼ في الجمعية الثيوصوفية بيف القسمئٜٛٔعاـ  بعد وفاة مداـ ببلفاتسكي      

القسـ  ترأس مف بيزنت اساسُو خبلفًا عمى ترأس الجمعية , اذ تمكنت أني , األوروبي واألمريكي
القسـ ,و كانت  ذلؾ( تمكنت مف احكاـ سيطرتيا عمى ٖٜٛٔ-ٜٔٛٔوبي , و خبلؿ المدة ) األور 

في عاـ  (ٔ)قررت السفر لميند لذلؾ,  اقسامياآني بيزنت تسعى لتوسيع سمطتيا عمى الجمعية بكؿ 
 Gyanendra Nath) (ٕ)جيانيندرا ناث شاكرافارتي, بعد اقتناعيا بنصيحة  الثيوصوفي اليندي ٖٜٛٔ

Chakravarty)  وضح وقد , في مؤتمر بوسطف و توثقت عبلقتيا بو في ما بعد  عميوالذي تعرفت
 ألف فكرة ,يمكنيا تثبيت سمطتيا عمى القسميف األوروبي واليندي اذ, اليند إلىالسفر  ليا اىمية 
الرئيسي لمجمعية كما انيا المركز مف أي بمٍد أخر,أكثر  لقت رواجًا كبيرًا في اليند الثيوصوفية 
عمى  يمكنيا العمؿكما  في الجمعية ىناؾ,ليا مركزًا متقدمًا ايجاد ليا  مف, و بيذا تتمكف  الثيوصوفية 
وضّمو  ٖٜٛٔعاـ  افتتاح القسـ االسترالي خبلؿ  مف في اماكف اخرى خارج اوروبا  تقوية مركزىا

 .(ٖ)ة ونفوذ القسـ األمريكياضعاؼ سمط تستطيعإذ بتمؾ الخطوات , تحت رئاسة القسـ اليندي
 بذلت و,  ؾ األمة منيوض بتملتعاممت آني بيزنت مع اليند عمى إنو وطنيا األـ, لذا سعت      
 عاـ منذ صحتيا تراجع إلى أدى وقد(  سياسية , اجتماعية , فكرية) شتى مياديف في و كبيرة جيوداً 
و اقيـ ليا تشيعًا مييبًا  ,(ٗ) عاماً  ثمانوف و ستة يناىز عمر عف ٖٖٜٔ عاـ وفاتيا حتى و ٖٜٔٔ

تأبيف في كؿ فروع  سأقيمت ليا مجال,و جثمانيا  احرؽ بعد ذلؾ,  (٘)حضره االالؼ مف مؤيدييا
أطمؽ اسميا , كما  (Mumbai)عطمت بورصة مومباي  , واكرامًا ليا التي ىي تحت سمطتيا معيةالج

                                                           

 .هخ١ٍش حُٜ٘ي ح٫ىح٣ٍش (٣4٘ظَ: ِٓلن ٍهْ ) (1)

 ػ٤ٞٛٞك٢ ٛ٘ي١، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓيٍٓش طز٣َ٤٘ش ك٢ ر٤٘خ٣ٍْ :(0125-0450)ظياّيْذسا ّاز ؽامشافاسذي( 2)

٢ حُؼِّٞ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝح٣َُخ٤ٟخص، ك٢ ػْ حٓظلَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس حُلوٞم ٖٓ ؿخٓؼش ًٌِظخ، ٝأًَٔ ىٍحٓظٚ ك ر٘ٔخٍ حُٜ٘ي،

ػ٤ٖ حٓظخًحً ٣َُِخ٤ٟخص ك٢ ؿخٓؼش هللا آرخى، طؤػَ رؤكٌخٍ ٓيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ٝأٛزق ٍث٤ٔخً ُـٔؼ٤ش حُط٬د  1873ػخّ 

ٝحُظو٠ ٛ٘خى رآ٢ٗ ر٤ِٗض  1873حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ هللا أرخى، حٗظَٜ ػخ٤ُٔخً رؼي ك٠ٍٞٙ رَُٔخٕ ح٧ى٣خٕ حُؼخ٢ُٔ ك٢ ػخّ 

 خُٔلَ ا٠ُ حُٜ٘ي، رو٢ ك٢ ػِٔٚ ح٧ًخى٢ٔ٣ ٝحُؼ٤ٞٛٞك٢ كظ٠ ٝكخطٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ٝأه٘ؼٜخ ر

http:// www.theosophy.wiki/en/G.N.Chakravarti. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.184-186. 

(4)  Ibid, Pp.203-206. 

 ( ٍٛٞس ُظ٤٤٘غ آ٢ٗ ر٤ِٗض.5ِٓلن ٍهْ )٣٘ظَ:( 5)
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 (Gloucester)رع الجمعية بمدينة غموستاعة في فر , وكذلؾ سميت قالمدينة نفسيا عمى طريؽ في 
السياسيف نعاىا العديد مف و ,(ٔ) بأسميا جنوب غرب لندف تّتسع إلى مئتاف وأربع وعشريف شخصاً 

 .(ٖ)  (ٕ) (Franklin Roosevelt) الرئيس األمريكي فرانكميف روزفمتمثؿ:

                                                           

(1) The Times of India (1861-2010), Jul 25, 1936, P.20.     

:٤ٓخ٢ٓ ٝ ٍؿَ ىُٝش ح٢ٌ٣َٓ ،ُٝي ك٢ ػخثِش ًحص أٍٛٞ ُٛٞ٘ي٣ش ك٢ ٣٫ٝش (0134-0441)فشاّنييِ سٗصفيد  (2)

، أ٤ٛذ  1721، ٝ طيٍؽ ك٢ ٓ٘خٛزٜخ ، ك٢ ػخّ  ٣ٞ٤ٗ1710ٍٞى ٝ طوَؽ ٖٓ ٤ًِش ٛخٍكخٍى ، ىهَ ٤ٓيحٕ ح٤ُٔخٓش ػخّ 

، ػْ ٍث٤ٔخً ُِز٬ى ٧ٍرغ ىٍٝحص ٤1728ن كِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ، اً أٛزق كخًْ ٣ٞ٤ٍٗٞى ػخّ رخَُِ٘ ، أٗٚ ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ طلو

، ك٤غ طٞك٠ ه٬ٍ كظَس ٍأٓظٚ حَُحرؼش .: ٣ُِِٔي ٣٘ظَأٝىٝ 1744، 1740،    1736،  1733حٗظوخر٤ش ِٗٔض ح٧ػٞحّ  

 .229-219 ، ٙ 2006ٕٙ، كظ٠ ح٤ُّٞ، ىحٍ حُلٌٔش، ُ٘ي 1987ُحٝطَ، ٍإٓخء ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٌٓ٘ 

  .(٣.6٘ظَ ِٓلن ٍهْ )1763( حٛيٍص حُلٌٞٓش ١خرؼخً ٣لَٔ ٍٛٞطٜخ ٝ حٜٓٔخ ػخّ 3) 
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 ٔلادلثحس اْل
 رًاػٙ َٜٙ تٛضَد يف اذلُذ:االج انرؼهًٛٙ ٔانذٔس
و بصورة مباشرًة في العمؿ  , لـ تنخرط  رسمياً ٖٜٛٔاليند عاـ  إلىعندما وصمت آني بيزنت      

, إذ بذلت قبؿ  ذلؾ جيودًا  جبارة في الجانبيف التعميمي واالجتماعي,  ٖٜٔٔالسياسي إالَّ في عاـ 
فيما بعد, مطبقة ما آمنت بو مف مبادئ فكونت قاعدة شعبية واسعة ساعدتيا في عمميا السياسي 
"إن الحكمة االليية في تسخير كل شيء الثيوصوفية بصورة عممية, وعمى حسب رأييا الذي يقوؿ: 

؛ لذا صّبت جيودىا األولى في اليند بنشر الثيوصوفية موجود في العالم لمساعدة العالم بمطف وقوة"
 .(ٔ)وخدمة االنسانية

 
 : تُاء ذؼهٛى ٔطُٙجٕٓد آَٙ تٛضَد يف _أٔال  

تنقيتيا مف االضافات  عبرحاولت آني بيزنت احياء اليندوسية األصمية, اعادة روحيا القديمة      
محاربة المادية المنتشرة في اليند مف خبلؿ دعوتيا  إلىالتي دخمت عمييا مع  مرور الزمف, فسعت 

زة قد تعرضت لمتغيير عف طريؽ لمبحث عف الحقيقة, والتأكيد عمى إف قيـ اليند وخصائصيا الممي
اليند, وجعؿ  إلىالغزاة وأخرىـ البريطانييف, الذيف قاموا بحممة كبيرة إلضعافيا, وادخاؿ الثقافة الغربية 

, عبر طمس اليوية الحضارية اليندية, وكاف أىـ خطواتيا ادخاؿ ينود تابعيف ثقافيًا وفكريًا ليـال
, إذ كانوا يمنحوف التبلميذ حوافز (ٕ)عة الخاصة لممجتمع الينديالتعميـ الغربي لميند دوف مراعاة الطبي

ف في الوظائؼ الحكومية, مما زاد االقباؿ عمييا مف قبؿ يكانوا يوفروف فرص عمؿ لمخريجو مالية, 
ف المنياج التعميمي يصب في مصمحة بريطانيا, فقد كاف تدريس التاريخ و شرائح المجتمع اليندي,  ا 

 .(ٖ)لمدارساألوروبي الزامي في ا
اليندي  لحمة المجتمعنيا في اليند ال تعزز المواطنة و ف المناىج التي كانت تتبعيا بريطاإيبدو و      

كي يسيؿ عمييا السيطرة عمى الوحدة  تمؾىدفيا مف ذلؾ تفتيت و  ,العاداتالمتبايف مف حيث الديف و 
اضعاؼ التعميـ الديني وعمى  عممت بريطانيا كذلؾ عمى اضعاؼ الثقافة اليندية مف خبلؿ, و الببلد

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.210-211. 

(2) The Christian Literature Society, Op.Cit., Pp.34-48. 

ك٢ حُٜ٘ي )ىٍحٓش ح٤ُٔخ٢ٓ ُل١ٌَ ٝ( ٝىٍٝٙ ح1878-1819ؿي٣َ ك٤ٔي ًٝخع حُـ٤خ٢ٗ، ح٤ُٔي أكٔي هخٕ )( 3)

 . 105ٙ ،2020، ؿخٓؼٚ حُٔؼ٠٘-، ٤ًِش حُظَر٤ش ُِؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗشطخ٣ٍو٤ش( ، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس
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حفاظ في  لكنو كاف سبباً  ,ف االخير لـ يكف بالمستوى المطموب ولـ يواكب تغيرات العصرمف إالرغـ 
لكنيا  ,البلمسؤولة في اليند مف السياسة التعميمية البريطانيةعمى الرغـ اليند عمى ىويتيا المميزة, و 

 .  المثقفيف ىناؾالوعي القومي لدى  خر بزيادةآو بأساىمت بشكؿ 
لدعـ ىذه  زاد االقباؿ عمى التعميـ الغربي مف قبؿ الفقراء واليتامى ٙٓٛٔوبعد مجاعة عاـ     

 .(ٔ), وقد عممت تمؾ المدارس عمى ادخاليـ بالديف المسيحيىوالءالمدراس 
لؾ بسبب ايمانيا المطمؽ ذو  ,يساس دينأني بيزنت عمى التعميـ منطمقًا مف آكاف حرص      

انطمقت في تعزيز و  ,(ٕ)ة واحياء روح التعميـ القديمةالتي تؤكد عمى اكتساب المعرف ةلثيوصوفيبا
لؾ بقدرتيا ذ ستثمرتيا في اليند معززةً اانيا ليا في بريط ةً سابق ةعمى تجرب ةً التعميـ اليندي معتمد

ة تخمص مف العقميو السبيؿ لمتعدّ أىميو التعميـ, و  ذ استخدمت خطابات في توضيحإ, ةالخطابية الجيد
اليند تكمن في  ةقو  ن إ" :وقالتًة والبد مف ايقاظيا, ف اليند نائمأاكدت العبودية والتبعية لبريطانيا, و 

 . (ٖ)"دينيا وفمسفتيا وآدابيا وفنونيا
لينود أنفسيـ كونيـ المعنيوف بتربية صغارىـ, مسؤولية اسعت آني بيزنت أف يكوف التعميـ       

المسؤولية المالية والتنظيمية لذلؾ التعميـ, أي أف يكوف التعميـ وطنيًا, كونو خطوة ويجب أف يتعمموا 
(_ االكتفاء Swadeshiأف يكوف التعميـ سواديشي ) ودعتميمة وضرورية ألجؿ تأسيس ىند حرة, 

الذاتي_, وأف يكوف أساسو غير منفصؿ عف جوىر الديف, والتركيز عمى العمـو اليندية والشرقية 
نمو فكري  إلىبالمعرفة العممية الغربية, مع وضع أسس عممية ونفسية لتعميـ صحيح يؤدي  مصحوباً 

د وعاطفي وجسدي, وأف يكوف التعميـ مجاني لكؿ طبقات المجتمع, أما الكادر التعميمي فيو باالعتما
اتيـ بالمعمميف بتوظيؼ األجانب الذي ليـ االستعداد لتقديـ خدم عمى المعمميف الينود, وسد العجز

أماـ مبالغ رمزية أو بدوف مقابؿ, وأف يكوف أختيار المعمميف عمى أساس المثؿ اليندية القديمة 
المعرفي لمطمبة, وعمى أف يكوف التعميـ عمى التطور الروحي و لممعمميف واالساتذة الذيف كانوا يشرفوف 

التعميمية تدعميا  دىامتوازنًا بيف تدريس العموـ واالنسانيات, وقد عرؼ عف آني بيزنت إف جيو 
 .(ٗ)المحسنيفغنياء و الالثيوصوفية و تبرعات مف ا ةمف الجمعيامواؿ تحصمت عمييبمجيودىا وأ

                                                           

 .106، ٙ ؿي٣َ ك٤ٔي ًٝخع ، حُٜٔيٍ حُٔخرن (1)

(2) George S.Arundale, Op.Cit ,Pp.26-28. 

3) James H.Consins,Op.Cit, P.61.) 

(4) Ibid, Pp.62-63. 
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مف  االخبلقيجديد يجب أف تعتمد عمى الجانب أكدت آني بيزنت أف األسس الحيوية لمتعميـ ال       
ف ا  تأكيد عمى الجانب االنساني, و االحتراـ والتفاىـ واالعتزاز بالنفس والتضحية وخدمة األخريف, أي ال

, وبتمؾ الطريقة ممكف لميند اف تستعيد روحيا القديمة, ة الحسن يكوف كؿ طالب يتمتع باألخبلؽ
 حموالً  وتستيقظ مف سباتيا, ومف ثـ تتمكف مف امتبلؾ رؤية واضحة لظروفيا ومعضبلتيا, وتضع

صاحبة أعرؽ الديانات  أمة تعرؼ بأنيا ب ممكف أف تنيض لتصنع مستقببًل الئقاً  مف ثـناجحة ليا, و 
 .(ٔ)والحضارات

إف النيضة التعميمية في اليند ال تحدث إالَّ بمساعدة الوالديف في كؿ أسرة, ألف  بّينت آني بيزنت     
ة, الخطوة األولى لتعميـ وتربية كؿ طفؿ تبدأ مف أسرتو, فبل بد مف احاطة الطفؿ بالحب والرعاي

وبأبسط االمكانيات لينشئ بيا, واعطاء مساحة لمعب, وزرع األفكار  ئة صحيةوسعي الوالديف لخمؽ بي
االحساف والبر بو أسس داث أي تغيير, و بأنو قادر عمى اح والثقة  ,في داخمو والتطمعات السامية

الديني واالخبلقي والمدني, وبذلؾ يخمؽ لمطفؿ شخصية قوية مع االعتماد عمى النفس في اتخاذ 
ف الصغر, وتعميمو عمى العادات الصحية مف حيث المأكؿ والممبس, وأف يعمؿ الوالدالقرارات منذ ا

خر, ألف احداث تغييرات باليند في المساواة بيف أبنائيـ, ومنح الولد والبنت فرصة التعميـ دوف منع اآل
 .(ٕ)وعمى كؿ األصعدة محتاج قوة أبنائيا الشباب مف كبل الجنسيف

ف تاريخ التعايش بيف ع اليندي المعقدة, وكثرة دياناتولطبيعة المجتموبسبب فيـ آني بيزنت        , وا 
وصمت  تمؾ األدياف لـ تكف بالمستوى المطموب, إذ كانت كثيرًا ما يشوبيا خبلفات ومعارؾ بؿ حتى

لذا دعت أف يكوف التعميـ عامؿ وحده بيف الينود  ,مجازر, والسيما بيف اليندوسييف والمسمميفال الى
ف تتاح فرص التعميـ لمجميع بغض النظر عف دوف التم يز, بسبب العرؽ أو الطبقة أو الديف, وا 

المستوى المادي, أي نشر المواطنة بيف الينود وكسر القيود االجتماعية المقيتة, وتعميـ الديف دوف 
 .(ٖ)طائفية, وخمقت فرصة لتقبؿ الجميع دوف تمييز

 
 
 

                                                           

(1) James H.Consins,Op.Cit,Pp.273-274. 

(2) Annie Besant, Education in the Light of Theosophy, theosophist office, Adyar, 1912,  

 Pp.1-8. 

(3) T.Saravanan, Op.Cit., P.138.   
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 مي, ىي:ومف أىـ انجازاتيا في المجاؿ التعمي     
 :ٜٛٛٔلكمية اليندوسية المركزية عام ا _أ

بػػػػػػدأت التجربػػػػػػة التعميميػػػػػػة آلنػػػػػػي بيزنػػػػػػت فػػػػػػي متابعػػػػػػة المػػػػػػدارس المجانيػػػػػػة التػػػػػػي أنشػػػػػػأىا العقيػػػػػػد     
ألطفػاؿ طبقػة المنبػوذيف فػي الينػد وسػيبلف )سػريبلنكا حاليػًا(, وفتحػت  (Colonel Olcott)(ٔ)أولكوت

اعدة ػػػػػػػػػػػػػػ, بمس(Benares)(ٕ) سنػػارييب مدينػػة غير فػػيػػػػػػػػػػػػػأربػػع فصػػوؿ فػػي منػػزؿ ص ٜٛٛٔفػػي عػػاـ 
 Maharajaينغ )ػػػػػػػػػػػػػبرابيػو نارايػاف س (ٖ)يراجاػػػػػػػػػييف, وتبػرع المػػػػػػػػػػػػبعػض الثيوصػوفييف والسػكاف المحم

Prabhu Narayan Singh )(ٗ)ي ػػػػػػػػػػثًا في ضواحػػػػػػػػت حديػػػػػػػػػػاني بنيػػػػػػػػػػبأرض ومب العاـ نفسو في 

                                                           

ُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ُٝي ك٢ ٟخر٢ ٝٛلل٢ ٝٓلخ٢ٓ أ٢ٌ٣َٓ، ٝأكي ٓئ٢ٔٓ حُـٔؼ٤ش ح :(0141-0421)أٗىن٘خاىؼقيذ  (1)

، ًخٕ ٝحُيٙ ٍؿَ أػٔخٍ ٣ٔظِي ٍِٓػش، ه٠٠ أٌُٝٞص َٓكِش ١لُٞظٚ َٝٓحٛوظٚ ك٤ٜخ، (New Jersey)٤ٗٞؿ٢َٓ٤ 

حُـخٓؼش رٔزذ هٔخٍس ٝحُيٙ ك٢ ػخُْ ح٫ػٔخٍ، ٝحٗظوَ طَى ، ٌُ٘ٚ (Columbia University )حُظلن رـخٓؼش ًُٞٞٓز٤خ

ٍحٓخص كٍٞ ػِْ حُ٘لْ ٝحُظو٣ْٞ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١، ٝؿ٤َ ػو٤يطٚ ا٠ُ حُز٣ًٞش، ، ٝريأ حٛظٔخٓٚ ري(Ohio)ا٠ُ ٣٫ٝش أٝٛخ٣ٞ 

-1861أ٠ٔٓ ػ٠ٞحً ك٢ ٓئطَٔ ٣ٞ٤ٍٗٞى َُِٝكخ٤٤ٖٗ، ٗخٍى ك٢ حُلَد ح٤ِٛ٧ش ح٤ٌ٣َٓ٫ش ) 1853ٌُُي ك٢ ػخّ 

ٚ ػخّ حُظو٠ رٔيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ٝأْٓ ٓؼٜخ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ًٝخٕ ٍث٤ٔخً ُٜخ كظ٠ ٝكخط 1894(، ك٢ ػخّ 1865

، ٝٓؼ٠ َُ٘٘ حُظؼ٤ِْ حُز١ًٞ ك٤ٜخ، أْٓ ٤ًِش أٗخٗيح 1880ٌٓ٘ ػخّ  ٬٤ٕٓ، ػَٔ ػ٠ِ حك٤خء حُز٣ًٞش ك٢ 1709

Ananda College))  ّٝٓيٍٓش ح٫ٝ٫ى حُز٤٣ًٖٞ حُظ٢ ٤ٔٓض ٫كوخً ٤ًِش ٓخ٤ُخى٣ق 1886ػخ ،((Maliyadeva 

College ّ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1888ػخ . 

Michael Gomes, Colonel Olcott and The Healing Arts, The Theosophical Publishing 

House, London, 2007, Pp.2-16. 

ػّيص ٖٓ أهيّ حُٔيٕ حُٔؤُٛٞش رخٌُٔخٕ، طوغ ٗٔخٍ َٗم حُٜ٘ي، طَطز٢ طِي حُٔي٣٘ش رخُي٣خٗخص حٌُزَٟ ك٢  تيْاسيظ: (2)

ُيٟ حُٜ٘يّٝ، ًٔخ  Shivaُٚ حُؼظ٤ْ ٤ٗلخ حُٜ٘ي )حُٜ٘ي٤ٓٝش(، ٝطؼي ًَِٓ كؾ ٍث٢ٔ٤ ُي٣ْٜ؛ ٧ٜٗخ أٓٔض ػ٠ِ ٣ي ح٩

طؼي ٜٓٔش ؿيحً ُيٟ ٓؼظ٘و٢ حُز٣ًٞش؛ ٩ُوخء )رًٞح( هطزظٚ ح٠ُٝ٧ ك٤ٜخ، ٝه٬ٍ حُؼٜي حُٔـ٢ُٞ رخطض ٖٓ أْٛ َٓحًِ 

، ٝؿؼِٜخ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ ٣٫ٝش ٛ٘ي٣ش 1949حُلِٔلش ٝحُظٜٞف حُٜ٘ي٢ٓٝ، ىهِض حُٔي٣٘ش طلض ح٫كظ٬ٍ حُز٣َطخ٢ٗ ػخّ 

 :رؼي ح٫ٓظو٬ٍ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ (Uttar Pradesh )ٌُٜ٘خ ٟٔض ا٠ُ ٣٫ٝش أٝطخٍ رَحى٣ٖ  ،1710ػخّ 

https://www.2022,Encyclobedia-Britanaca,Place/Varanasi.com   

ؼظ٤ْ أٝ حُِٔي ح٧ػ٠ِ، ٝٛٞ ٜٓطِق ٍٜٓ٘ٞ ك٢ حُِـخص حُٜ٘ي٣ش ح٣ٍ٥ش، ُوذ ٣ٌَٔ٘ٓظ٢ ٓؼ٘خٙ حُِٔي حُ اىَٖشاظا:( 3)

ٝأ١ِن ػ٠ِ حُلٌخّ ح٣ٌُٖ ٣لٌٕٔٞ ٓ٘خ١ن ٝحٓؼش ٝطلض ِٓطظْٜ كٌخّ ػخ٤٣ٖٞٗ،، ٝحٍٝ ٖٓ أطوٌ ًُي حُِوذ حُِٔي 

 (، ٓئْٓ حٓزَح٣ٍٞ١ش ؿٞرظخ، ٝك330٢-320ح١ٌُ كٌْ ه٬ٍ حُٔيس ) (Chandra Gupta I)ٗخٗيٍح ؿٞرظخ ح٧ٍٝ 

 ُلخ٤ِٖٓ ًُي حُِوذ، ٝط٤ِّٔ حُِٔٞى رؼ٠ْٜ ػٖ ط٣ٌَٔخص أػ٠ِحُٔيس حُظ٢ طِظٜخ أ٤ٟلض ٌُُي حُِوذ ػ٘خ٣ٖٝ أهَٟ ٓؼَ 

، أ١ )ِٓي حُِٔٞى حُؼظ٤ْ(، ٝٓغ ٍَٓٝ حُِٖٓ َٗٔ ُوذ ((Maharaja Derajaرؼٞ، ٓؼَ ُوذ ٓخٛخٍحؿخ ى٣َحؿخ  

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:  حَُٜٔحؿخ كظ٠ حُلٌخّ حُظخرؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣لٌٕٔٞ ٓٔخُي ٛـ٤َس.

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,topic/Mahraja.com       

ح٠ُ ٝكخطٚ ، كِٜض ػخثِظش ُوذ  1887٘خ٣ٍْ ٖٓ ػخّ ٤كخًْ ٣٫ٝش ر:(ٖٜٔٔ-٘٘ٛٔ)تشاتٖ٘ ّاساياُ عيْغ( 4)

،كَٜ  رَحرٜٞ ػ٠ِ  1859ٖٓ ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش رٔزذ هيٓخص هيٓظٜخ ًَُِ٘ش ه٬ٍ ػٍٞس ػخّ  حَُٔحؿخ

(كيحٕ ٫ٗ٘خء ؿخٓؼش ر٤٘خ٣ٍْ حُٜ٘ي٤ٓٝش،ٝ ػَف ػ٘ٚ 1300،ٝطزَع د )1872ُوذ كخٍّ ٖٓ حُـ٤ٖ حُٜ٘ي١ ػخّ 

 ح٫ػٔخٍ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٓؼَ كلَ ح٫رخٍ ٝ حُٔٔظ٘ل٤خص.٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

www.indianetzone.com/59/prabhu_narayan_singh.htmhttps:// 

https://www.2022,encyclobedia-britanaca,place/Varanasi.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica,topic/Mahraja.com
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 .(ٔ)ركزيةػػػػػػػػػػػػندوسية المػػػػػػػػػػػػػػية اليػػػػػػػػػواة الكمػػػػػػػػػكوف نػػػػػػػػػت, لسػػػػػػػػػػػػػػػبينارية ػػػػػػػػػػػمدين
, ـ ػػػػػػػاف منيػػػػػػػة كػػػػػػيـ الكميػػػػػػوفييف لتنظػػة مف الثيوصػػػػػػػػػػع مجموعػػػػػػػت مػػػػػػػػت آني بيزنػػػػػػػتعاون      

ت ػػػػػػػػ, وكان(ٖ)( Chandranath Basu) (ٕ)وػػػػػػػػػاث باسػػػػػػػػرا فارتي, وتشاندرانػػػػػػػاث شاكػػػػػػػوجيانيندران
ة أوؿ األمر غير رسمية, وفرضت عمى الطبلب تعمـ المغتيف السنسكريتية واالنكميزية معا مف ػػػػػػػػػػالكمي

يا, ومواضيعيا التاريخ ة والغربية, وكاف التعميـ مجاني فيأجؿ تقوية أصر التفاىـ بيف الثقافتيف اليندي
اليندي والفف واألدب والموسيقى, فضبًل عف العموـ األخرى التطبيقية, وأضيفت عمييا الصفة الرسمية 

 .(٘)(Allah Abad Community) (ٗ)عندما أصبحت تابعة لجامعة اهلل آباد
الكمية, بسبب  إلىالمتزوجيف في سف مبكره  القاصريف رفضت آني بيزنت انضماـ الطبلب     

, لكف في (ٙ)حممتيا التي أطمقتيا في مناىضة زواج القاصريف , ثـ سمحت ليـ بالدراسة لقاء رسـو
 Arya Balaمجمة آريا باال بوديني ) و اشترتالنياية رفضت استقباؿ الطبلب المتزوجيف, 

Boodibi ) ّمجمة الكمية اليندوسية المركزية  إلىلت أسميا التي تيتـ بالشباب, وحو(Central 
Hindu College Magazine ) مف أجؿ نشر القيـ التعميمية التي دعت إلييا الكمية, ٜٓٓٔعاـ ,

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit, P.211.  

ًخطذ ر٘ـخ٢ُ ٝٓئْٓ حُو٤ٓٞش ح٫هظٜخى٣ش ك٢ حُز٘ـخٍ، ٝٛٞ ٖٓ ٛخؽ  :(0104-0433)ذؾاّذسّاز تاع٘ (2)

 ((Hooghlyٛٞؿ٢ِ  ، ٢ٛٝ كًَش طٔؼ٠ ُِظلٞم حُٜ٘ي٢ٓٝ ىحهَ حُٜ٘ي، ُٝي رٔوخ١ؼش(Hindi tva)ٜٓطِق ٛ٘يٝ طلخ 

، ػْ (Oriental Seminary)ك٢ ؿَد حُز٘ـخٍ، ىٍّ أ٫ًٝ ك٢ ٓؼٜي طز١َ٤٘ ػْ ك٢ حُٔيٍٓش ح٤ٌ٣َ٤ًِ٫ش حَُ٘ه٤ش 

، ٝػَٔ رٜلش 1869ٖٓ ؿخٓؼش ًٌِخطخ، ػْ حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُوخٕٗٞ ػخّ  1865كَٜ ػ٠ِ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ػخّ 

 Shakuntalaًظخرخً رؼ٘ٞحٕ ) ٤ٓ1872ش حُؼخٓش، ١َف ػخّ هخ٢ٟ ػْ ٓظَؿْ، ٝػَٔ أ٠٣خً ك٢ ُـ٘ش حٌُظذ حُٔيٍ

Tattwa ْح١ٌُ ىػخ رٚ ا٠ُ ٛ٘يٝ طلخ، ػَف ػ٘ٚ حػظَحٟٚ ػ٠ِ ُٝحؽ ح٧ٍحَٓ، ٝىػخ ا٠ُ ح٬ٛكخص ٜٓ٘خ طؼ٤ِ )

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1710ح٫ٗخع، ٝحُظٔٔي حُٜخٍّ رخُؼخىحص ٝحُٜ٘ي٤ٓٝش، طٞك٢ ػخّ 

K.Majumdar, Chandranath Basu, GAE Publishers, Calcutta, 1984.      

(3) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , P.27.  

، ٢ٛٝ ٖٓ أهيّ حُـخٓؼخص ك٢ حُٜ٘ي حُظ٢ أػظٔيص حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ 1889أٓٔض ك٢ أ٣ٍِٞ ػخّ  ظاٍؼح هللا آتاد:( 4)

 William(ٗٔزشً ا٠ُ ح٤َُٔ ٤ِ٣ٝخّ ٣َٞٓ ) Muir Central Collageحُؼخ٢ُٔ حُلي٣غ،  ٝٗٞحطٜخ ٤ًِش ٣َٞٓ ح٣ًَُِٔش )

Muir( )1817-1705 ّكخًْ حُٔوخ١ؼخص حُ٘ٔخ٤ُش حُـَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي، ًٝخٗض ط٠ٔٔ أًٔلٍٞى حَُ٘م، ٝٓ٘لض ػخ )

 (Jabalpur Governmentحُٜ٘خىحص حُؼ٤ِخ، ًٝخٗض طخرؼش ُٜخ أهيّ ٤ًِش ػِّٞ ٢ٛٝ ٤ًِش ؿخرخُزٍٞ حُل٤ٌٓٞش  1705

Collage) ّأٛيٍ هخٕٗٞ ؿخٓؼش هللا آرخى، ٝأٛزلض طٔظِي هْٔ ىحه٢ِ ٌُٖٔ حُطِزش، ٝحٗظٔذ ا٤ُٜخ  1721، ٝك٢ ػخ

 ٤ًِخص ٓظؼيىس ٓؼَ: ح٥ىحد ٝحُظـخٍس ٝحُؼِّٞ، ٝطوَؽ ٜٓ٘خ هٔٔش ٍإٓخء ٍُٝحء ُِٜ٘ي، ْٜٓ٘: ٗخٗيٍح 1751ػخّ 

( ٝحُي 1731-٥1861ٍ َٜٗٝ ) (، ٝٓٞٗظ1778٢-1878(، ٝؿُِٞ ح٬٣ٍٍ ٗخٗيح )2009-٤ٗ1729وخٍ ٤ٓ٘ؾ )

 ؿٞحَٛ ٥ٍ َٜٗٝ، ك٬٠ً ػٖ طو٣َـٜخ ػيىحً ًز٤َحً ٖٓ حُؼِٔخء ٝح١٫زخء ٝح٧ىرخء ٝحُٜلل٤٤ٖ ٝؿ٤َْٛ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

Ameeta Gupta and Ashish Kumar, Hand Book of Universities, Vol.1, Atlantic Publishers 

& Distributors, Delhi, 2006, Pp.14-17.     

(5) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.212-214.  

(6)  Ibid, Pp.215.  
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, وكانت المجمة ذات شيرة واسعة, إذ (ٔ)وكذلؾ تسميط الضوء عمى نشاطات الكمية وآخر قراراتيا
 .(ٕ)خمسة عشر ألؼ نسخة ٖٜٔٔعات منيا عاـ بمغت المبي

الذي  (ٖ)( Madan Mohan Malavixaتظافرت جيود آني بيزنت مع ماداف موىاف ماالفيا )     
 إلى ٖٜٓٔكاف مف عمماء اليند, ومف أىـ المصمحيف التربوييف في تطوير الجامعة, إذ دعا عاـ 

  لؼ روبية, استخدمت لبناء ممحقات لمكمية,ف أيف وخمسيمئت إلىحممة تبرعات لتمويؿ الكمية وصمت 
( Narayan Dynastyوكاف معظـ التبرعات قد ساىمت بيا أسرة ناراياف) ,داخميالقسـ ال :مثؿ

 . (ٗ)األسرة الحاكمة في مدينة بيناريس
, وجعمتيا في مدينة بيناريس المدرسة الثانوية اليندوسية لمبنات ٜٗٓٔست آني بيزنت عاـ أسّ      
الكمية تجسيدًا لجيودىا في المطالبة بحقوؽ المرأة اليندية, والسيما في حؽ التعميـ لكي  إلىتابعًة 

 تكوف زوجة وأـ صالحة, وكانت مناىج المدرسة معتمدًة عمى:
 التعميـ الديني واالخبلقي. -ٔ
 العمـو االنسانية, بما في ذلؾ المغات والتاريخ والجغرافية.  -ٕ
 والتمريض والنظافة المنزلية.التدبير المنزلي مف تعمـ الطيي   -ٖ
 التربية الفنية مثؿ: الموسيقى.  -ٗ
 .(٘)التربية البدنية, مثؿ: الرياضة  -٘

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit, P.138. 

(2) George S.Arundale, Op.Cit, P.28. 

ػخُْ ِٜٝٓق ٤ٓٝخ٢ٓ ٛ٘ي١، ٝٓئْٓ حُلِد ح٤ُٔخ٢ٓ حُٜ٘ي٢ٓٝ  :(0135-0450)ٍاداُ ٍٕ٘اُ ٍاالفيا( 3)

، 1715ٝٛٞ كِد ٓ٘٘ن ٖٓ كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١ ػخّ ، (Hindu Mahasabhaحُو٢ٓٞ )حُٜ٘ي٤ٓٝش ٓخٛخٓخرٜخ()

، ًخٕ أ٬ٓكٚ ًٝ حكظَحّ ًز٤َ ُيٟ حُ٘خّ، ُٔؼَكظْٜ حُٞحٓؼش رخٌُظذ Uttar Pradeshُٝي ر٣٫ٞش أٝطخٍرَحى٣ٖ 

حُٔويٓش، ٝحطوخٕ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش، ريأ ىٍحٓظٚ ك٢ ٓيٍٓش هللا آرخى، ٝك٢ َٓكِش ح٫رظيحث٤ش ظَٜص ٓٞٛزش حُ٘ؼَ ُي٣ٚ، ٝأهٌ 

ىس حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ ٤ًِش ٣َٞٓ ح٣ًَُِٔش، ٝحُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٖٓ ؿخٓؼش ًٌِظخ، أ٠ْٗ ا٠ُ حُِٔي حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُٔيٍٓش حُؼخ٣ٞٗش ٜٗخ

، ًٝخٕ 1707ا٠ُ كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١، ٝأٛزق ٍث٤ٔخً ُٚ ػخّ  1886، أ٠ْٗ ػخّ 1884حُل٤ٌٓٞش ك٢ هللا آرخى ػخّ 

ٓ٘يٝرخً ك٢ ٓئطَٔ حُٔخثيس  1731(، أٛزق ػخّ 1717-1712ػ٠ٞحً ك٢ حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ح٫ٓزَح١ٍٞ١ ُِٔيس )

حُٔٔظي٣َس حُؼخ٢ٗ، ٝٛٞ ٓئطَٔ ٬ّٓ ٗٞهٖ ك٤ٚ ح٬ٛ٫كخص حُيٓظ٣ٍٞش ك٢ حُٜ٘ي، ًٝخٕ ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حطلخه٤ش ٝهغ 

طٔٔق رٔٞؿزٜخ ُِٔ٘ز٣ًٖٞ ك٢ حُٔ٘خًٍش رخُٔـخُْ حُظ٣َ٘ؼ٤ش، ًٝخٕ ٖٓ ٓئ٢ٔٓ  1732ػ٤ِٜخ حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١ ػخّ 

 ٤ِْ حٌُ٘ل٢ ك٢ حُٜ٘ي رخُظؼخٕٝ ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض، اً أْٓ هزَ ٝكخطٚ ؿٔؼ٤ش حٌُ٘خكش ٛ٘يٝٓظخٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حُظؼ

Sitaram Chaturvedi, Madan Mohan Malavixa,  Publications  Division, Kilakata, 2014.     

(4) Banarash Hidu University, Founder of Banaras Hindu University: Mahamana Pandit 

Madan Mohan Malaviya, Pp. 22-32. 

 web.archive.org/web/2012051308050.comhttps//:                 رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حَُحر٢ ح٫ٌُظ٢َٗٝ:  

(5) Geoffrey West, Op.Cit, P.214. 

https://web.archive.org/web/2012051308050.com
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مشاركة الطبلب ت  بسبب رفض آني بيزن ,اتيمت الكمية بتبعيتيا لسمطات االحتبلؿ البريطاني      
 بتقسيـ  (Lord Curzon)(ٔ)في االحتجاجات والتظاىرات عمى قرار نائب الممؾ المورد كيرزف

إف طبلب الكمية ال يزالوف ال يمتمكوف األرضية الصمبة التي تعتمد عمييا  ىا, وإلعتقاد(ٕ)البنغاؿ
 , و بالتالي عدـالتأثير العابر واالنفعاؿ المؤقت باألحداث  بعيد عف يـ بحّرية وقناعة, ئالصدار آرا

غير بعد دخوليا المجاؿ , لكف ذلؾ الموقؼ ت(ٖ)دراسة نتيجة تمؾ األفعاؿ عمى المدى الطويؿ
يـ السياسية, ئالسياسي, إذ عارضت وبشدة الموقؼ المناىض لمحكومة مف تعبير الشباب عف آرا

 .(ٗ)ومعارضتيـ لقرارات الحكومة
يشكموف  ةكاف الطمب ةالتغيير ىو آني بيزنت عندما دخمت مجاؿ السياس ذلؾالسبب في  لعؿّ     
 قد يضعؼرائيـ السياسية آا فأف حرمانيـ مف التعبير عف , لذكبر مف قاعدتيا الشعبيةاأل ةالنسب
 .مكانتيا في المعترؾ السياسييا و موقف

                                                           

ًٝخٕ ٝحُيٙ  (، (٤ٓDerbuخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ ُٝي ك٢ ٗٔخٍ ؿَد ٓي٣٘ش ىٍر٢  :(0114-0441)اىي٘سد ميشصُ( 1)

 )( رخٍٝٗخً ٓخٌُخً ٨ٍُح٢ٟ، ىٍّ ٤ًَُٕ ك٢ ٓيٍٓش ٤ٌٔ٣ٝ٘لٍٞىScarsdale IV( )1831-1716ٌٓخٍٓي٣َ حَُحرغ )

Wixenford School) ػْ طوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش أًٔلٍٞى، ىهَ حُزَُٔخٕ ػ٠ٞحً ػٖ رِيس ٓخٝػزٍٞص ،Southpor)t 

ٜخ رخُلٌْ حٌُحط٢، ػْ ػ٤ٖ ٤ًَٝ ُٝحٍس ظ، ٍٝكٞ حُو٤ٓٞش ح٣٫َُ٘ي٣ش ٝٓطخُز1886ٓٔؼ٬ً ػٖ كِد حُٔلخكظ٤ٖ ػخّ (

، ٝػَٔ ه٬ٍ ٓيس كٌٔٚ ػ٠ِ 1705-1877(، ػ٤ٖ ٗخثزخً ُِِٔي ك٢ حُٜ٘ي ٨ُػٞحّ 1878-1875حُوخٍؿ٤ش ُِٜ٘ي ُِٔيس )

حُؼ٬هخص حُظـخ٣ٍش ٓغ ر٬ى كخٍّ، ًٌُٝي حُو٤ِؾ حُؼَر٢، اً ٜٗق طو٣ٞش حُ٘لًٞ حُز٣َطخ٢ٗ ك٢ آ٤ٓخ ٖٓ ه٬ٍ طو٣ٞش 

( Earl Kitchener، ىهَ ك٢ َٛحع ٓغ ح٣ٍَ ٤ًظَ٘٘ )٣ًٞ1877ظ٤ش ػخّ -حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش رظٞه٤غ ٓؼخٛيس ح٫ٗـِٞ

خ أىٟ ا٠ُ حٓظوخُظٚ ػٖ ٜٓ٘زٚ ػخّ 1850-1716) ّٔ ٤ٗخ، أٛزق ، ٝػٞىطٚ ا٠ُ ر٣َطخ1705( حُوخثي حُؼخّ ُـ٤ٖ حُٜ٘ي، ٓ

ٍث٤ْ ؿخٓؼش أًٔلٍٞى، ، ٝه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ًخٕ ٤ًَُٕ أكي أػ٠خء ٓـِْ حٍُُٞحء حُلَر٢، ػ٤ٖ ٣َُٝحً 

أػ٘خء ط٤ُٞٚ ٜٓ٘ذ ٍث٤ْ ٓـِْ حٍُِٞىحص. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي  1725(، طٞك٢ ػخّ 1724-1717ُِوخٍؿ٤ش ُِٔيس )

ىٍحٓش طؤ٣ٍو٤ش ٩ىحٍطٚ حُيحه٤ِش  1705-1877ِِٔي ك٢ حُٜ٘ي حُٞٛخد ٓلٔي كٖٔ ح٫كزخر٢، حٍُِٞى ٤ًَُٕٝ ٗخثزخً ُ

 .2011ؿخٓؼش ط٣ٌَض، -ٝحُوخٍؿ٤ش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُظَر٤ش

، ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ حػخىس ط٘ظ٤ْ ح٫ه٤ِْ، اً كِٜض 1705ٝٛٞ حُظو٤ْٔ ح٧ٍٝ ٩ه٤ِْ حُز٘ـخٍ ػخّ  ذقغيٌ اىثْغاه:( 2)

حُِٔٔٔش ػٖ حُٔ٘خ١ن ًحص ح٧ؿِز٤ش حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٝٛٞ طلي١ ه٢ٓٞ ًز٤َ ٨ُٓش حُٜ٘ي٣ش، اً  حُٔ٘خ١ن حَُ٘ه٤ش ًحص ح٧ؿِز٤ش

خ أىٟ  ّٔ طْ حُظو٤ْٔ ػ٠ِ أٓخّ ى٢٘٣، ك٢ ك٤ٖ أىػ٠ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ إٔ حُظو٤ْٔ طْ رٔزذ ٛؼٞرش حىحٍس أًزَ أهخ٤ُْ حُٜ٘ي، ٓ

٫ه٠ حُوَحٍ طَك٤زخً ٖٓ ُيٕ ح٤ُِٖٔٔٔ رو٤خىس ا٠ُ حٛٔخٍ حُٔ٘خ١ن حَُ٘ه٤ش حُلو٤َس، أ١ إ ح٧ٓزخد ٢ٛ حىح٣ٍش رلظٚ، ٝ

(؛ ٧ٕ حُٔ٘خ١ن حُِٔٔٔش ٖٓ ح٫ه٤ِْ ح٠ٗٔض ا٤ُٜخ ٓوخ١ؼخص ٖٓ أ٣ٍٝٔخ ٝر٤ٜخٍ ٣ٌٕٝٞ 1715-1891ٗٞحد ٤ِْٓ هللا )

ًَِٓٛخ ىًخ، ٍكٞ كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١ ًُي حُوَحٍ، اً ٗظْ حُٜ٘يّٝ كِٔش ٓوخ١ؼش حُز٠خثغ ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُٔيحٍّ 

حُظ٢ أىص ا٠ُ ٓظخَٛحص ٝحكظـخؿخص ه٣ٞش ػ٠ِ ػّٔٞ حُٜ٘ي، ٝرؼي ٓلخٟٝخص ٓطُٞش ٓغ حُلٌٞٓش  حُز٣َطخ٤ٗش،

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓز1711ِٚ( ػ٠ِ حُوَحٍ ػخّ George V)( )1865-1736حُز٣َطخ٤ٗش ػّيٍ حُِٔي ؿٍٞؽ حُوخْٓ 

ؿخٓؼش حُزَٜس، -٤ًِش حُظَر٤ش(، ٓـِش حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش، 1718-٬١1705ٍ ٣خ٤ٖٓ، حُظطٍٞحص ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُٜ٘ي )

 .390-353، ٙ 2015ٙ، 17حُؼيى 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, P. 213. 

(4) T.Saravanan, Op.Cit, Pp.147-150. 
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 إلى, وقاما باإلشارة ٜٚٓٔالكمية عاـ  (ٔ) (Edward VIIزار الممؾ البريطاني ادوارد السابع)     
ألجؿ منحيا ( لدراسة أوضاع الكمية Lord Earl of Minto) (ٕ)نائب الممؾ المورد ايرؿ أوؼ مينتو

ألجؿ انشاء في نفس العاـ مرتبة كمية مستقمة, ذلؾ األمر شجع آني بيزنت عمى تقديـ عريضة لمممؾ 
 إلى, وقد أرسمت العريضة كذلؾ (ٖ)جامعة وطنية ىندية تكوف نواتيا الكمية اليندوسية المركزية

سية, وقد شممت و يندنشرت العريضة في مجمة الكمية الو الزعماء وممثمي جميع األدياف في اليند, 
 مخّططًا إلنشاء جامعة وطنية, وقد بّينت أسباب تقديـ العريضة بما يأتي:

أكدت عمى أىمية انشاء جامعة جديدة في اليند, تمتمؾ مميزات وطابع خاص, مع تشجيع  -ٔ
مساعي تطوعية وجيود خاصة لتخفيؼ العبء عنيا,  إلىالحكومة لنقؿ التعميـ العالي تدريجيًا 

 لينود بإمساؾ زماـ المبادرة في األمور التعميمية.مع تشجيع ا
ف كؿ الكميات التي تنظـ إلييا   -ٕ يقـو تعميميا عمى تعطي الجامعة الحؽ لمجميع لبلنتساب إلييا, وا 

الديف واالخبلؽ, ولف تشمؿ أي مؤسسة تعميمية عممانية بحتو مف أجؿ تدريب الشباب اساس 
 زء مف التعميـ ألجؿ انتاج مواطنيف صالحيف.عمى الشرؼ والفضيمة, المذاف يعداف أىـ ج

إف المحور األساس الذي تدور حولو المحاضرات التي تقدميا الجامعة ىو الفمسفة والتاريخ   -ٖ
اليند الكبلسيكية مع دراسة الفكر الغربي بإسياب, ألجؿ استخداـ  و لغاتواألدب اليندي 
ا, واالستفادة مف تجارب االخريف, ولكف ال الحياة الوطنية وتوسيعي مف اجؿ اثراءالمعرفة الغربية 

تستخدـ تمؾ المعرفة ألجؿ التقميؿ مف النتاج الفكري اليندي أو تشوييو أو شؿ الحياة الفكرية 
 اليندية, واالعتماد فقط عمى التجارب الجاىزة دوف تكويف تجارب ذاتية ثرية.

                                                           

ُٝي ِٓي ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ هَٜ رخً٘ـٜخّ، ٝٛٞ ح٫رٖ حُؼخ٢ٗ ٌُِِٔش ك٤ٌظ٣ٍٞخ، ٌٝٓ٘  :(0104-0430)ادٗاسد اىغاتغ (1)

، ُٝوذ أ٠٣خً ريٝم ٍٝط٢ٔ ((٤ٗCornwallخ، ٝك٢٠ رِوذ ىٝم ًٍٞٗٞحٍ ٫ٝىطٚ ػ٤ٖ ىٝهخً ػ٠ِ ٓخًٔٞ

(Rothesay) ّٝىهَ حُِٔي ٌٓ٘ ٛـَٙ ك٢ رَٗخٓؾ طؼ٢ٔ٤ِ ٛخٍّ ٤ٌُٕٞ ٓئ٬ًٛ ُلٌْ 1841، ػْ أ٤َٓ ٣ِِٝ ػخ ،

ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش، حُظلن رـخٓؼش أىٗزَٙ ػْ ؿخٓؼش أًٔلٍٞى، ٝىٍّ ح٤ٔ٤ٌُخء ٝحُظخ٣ٍن، ًٔخ ػَف ػ٘ٚ كزٚ ُِؼَٔ 

، أٛزق حىٝحٍى ٌِٓخً ُز٣َطخ٤ٗخ 1863ػخّ  (1725-1844طِٝؽ ٖٓ ح٤ٓ٫َس حُيٗٔخ٤ًٍش حٌُٔ٘يٍح ًخ٤ٍُٖٝ )ؼ١ٌَٔ، حُ

، ًٍِٝ حٛظٔخٓٚ ك٢ ٓـخ٫ص حُ٘ئٕٝ حُوخٍؿ٤ش، ٝطط٣َٞ حُزل٣َش، ٝطو٣ٞش حُيرِٞٓخ٤ٓش ح٤ٌُِٔش. ٣ُِِٔي 1701ػخّ 

، ٓـِش ؿخٓؼش 1710-1701حُِٔي حىٝحٍى حُٔخرغ  ٣٘ظَ: ػٔخى ٗخًَ ٓلٔٞى ٍٝحثي ٓخ٢ٓ ك٤ٔي، ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ ػٜي

 .495-458، ٙ 2008ٙ،  أ٣خٍ 15، ٓـِي 4ط٣ٌَض ُِؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗش، حُؼيى 

٤ٓخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ُ٘يٕ، ًخٕ ٝحُيٙ ٤ِ٣ٝخّ ا٣ٍَ أٝف ٤ٓ٘ظٞ   :(0103-0434)أيشه أٗف ٍيْر٘( 2)

(William Earl Of Minto) (1814-1871٤ٓخ٢ٓ ٓلخكع، طوَؽ ح ) ٣ٍَ ٖٓ ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ، ٝػ٤ٖ ك٢

، ًٝخٕ ٓغ حُـ٤ٖ حُز٣َطخ٢ٗ ح١ٌُ أكظَ َٜٓ ػخّ 1890، ػْ أٗظوَ ُِزل٣َش ػخّ 1869حُلَّ ح٫ٌٓظِ٘ي١ ػخّ 

(، ٝأىهَ ح٬ٛكخص ُِٜ٘ي طٔؼِّض 1710-1705، ػْ ػ٤ٖ كخًٔخً ُِٜ٘ي )1704، ػ٤ٖ كخًٔخً ػخٓخً ٌُ٘يح كظ٠ ػخّ 1882

، اً ُحىص ٓ٘خًٍش حُٜ٘ٞى ك٢ كٌْ ر٬ىْٛ، ػْ رؼي حُظوخػي ٍؿغ ُز٬ىٙ ٝطٞك٢ ك٢ 1707 روخٕٗٞ حُٔـخُْ حُٜ٘ي٣ش ػخّ

 أٌٓظِ٘يح. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

John Buchan, Lord Minto: A Memoir, Thomas Nelson and Sons LTD, Edinburgh, 1924. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit, P. 213. 
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التي تطبؽ في المجاالت عطاء أىمية قصوى لمتدريب اليدوي والتقني, والعموـ العممية ا  -ٗ
االقتصادية مثؿ: الزراعة والصناعة, مع محاولة الحفاظ عمى الفنوف اليندية والحرؼ اليدوية, مع 

 اعادة احياء ما أندثر منيا.
ألجؿ تحقيؽ أولى الخطوات إلنشاء جامعة وطنية, البد مف دمج الكميات, وبذلؾ يكوف التعميـ   -٘

بداية لمشروع وطني واجتماعي تقضي بو عمى الطائفية مقاـ عمى أسس وسيطرة وطنية, وتكوف 
 .(ٔ)والطبقية

خارج الببلد, فضبًل عف إدارة الجمعية  إلىوبسبب انشغاؿ في نشر الثيوصوفية, ورحبلتيا      
ماداف موىاف ماالفيا عاـ  إلىالثيوصوفية؛ لذا تنازلت عف رئاسة إدارة الكمية اليندوسية المركزية 

ير بجيود جبارة ألجؿ تطوير الكمية, وجمع التبرعات لتوسيعيا, كما إنو قّدـ , إذ قاـ األخٖٜٔٔ
قانوف جامعة بيناريس اليندوسية الوطنية, وجعؿ الكمية نواتيا األولى, وبدأ قبؿ توليو رئاسة الجامعة 

عندما وافؽ نائب الممؾ المورد ىاردينج  ٜٙٔٔ, وتمكف مف كسب الصراع لصالحو عاـ ٜٔٔٔعاـ 
( عمى تمرير القانوف, فكانت أوؿ جامعة Lord Harding Of Pinchrest) (ٕ)شرستأوؼ بين

 .(ٖ)عت حجر أساسيا آني بيزنت وطنية في اليند وض
 :ٖٜٔٔ_ الصندوق التربوي الثيوصوفي عام ب

بعد ترؾ آني بيزنت لرئاسة الكمية اليندوسية المركزية, حاولت تعميـ القضية التعميمية, وجعميا      
لذا خّططت إلنشاء الصندوؽ التربوي الثيوصوفي  ,مياـ الرئيسة والرسمية لمجمعية الثيوصوفيةأحد ال
, تكوف ميمتو جمع التبرعات إلنشاء مدارس وكميات لجميع طبلب العمـ دوف تمييز ٖٜٔٔعاـ 

أساسو العرؽ أو العقيدة, وركزت عمى التعميـ الديني أساسًا لتمؾ المؤسسات التعميمية, ولكف دوف 
طائفية أو تعصب ضد اآلخر, ولـ تقتصر تمؾ المدارس عمى الذكور فقط, بؿ اعطاء الفرصة لمبنات 

                                                           

(1) James H.Consins, Op.Cit, Pp. 68-72. 

 (٤ٓHenryخ٢ٓ ٝىرِٞٓخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ، كل٤ي ١َ٘ٛ ٛخٍى٣٘ؾ  :(0133-0444)ٕاسديْط أٗف تيْؾشيد( 2)

Harding) (1985-1856كخًْ حُٜ٘ي حُٔخرن ) (1848-1844) طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓيٍٓش  ٛخٍٝ، ػْ ؿخٓؼش ،

ؽ رخُٞظخثق ك٢ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش كظ٠ أ1880ًخٓز٣َيؽ، ىهَ حُِٔي حُيرِٞٓخ٢ٓ ػخّ  ٍّ ٛزق ٓل٤َحً ك٢ ٤ٍٓٝخ ػخّ ، طي

(، ٝه٬ٍ ٓيس ٣٫ٝظٚ ُحٍ حُِٔي 1716-1710ػ٤ٖ ٬٤ًًٝ ك٢ حُُٞحٍس، ػْ ػ٤ٖ كخًٔخً ُِٜ٘ي ) 1706، ٝك٢ ػخّ 1704

، ٝا٤ُٚ ٣َؿغ 1711(، ٝٗوَ حُؼخٛٔش ٖٓ ًٌِظخ ا٠ُ ٤ٗٞى٢ُٜ ػخّ George V( )1865-1736)ؿٍٞؽ حُوخْٓ 

، ٝرؼي حٗظٜخء ٓيس ٣٫ٝظٚ ػخى ُز٣َطخ٤ٗخ، ٝػَٔ ٬٤ًًٝ ك٢ ُٝحٍس حُل٠َ ك٢ ٟٝغ أْٓ ٌُٔي حُلي٣ي ك٢ ر٘ـ٬ىٕ

 (، رؼي ًُي طوخػي ٖٓ ػِٔٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1722-1720حُوخٍؿ٤ش، ػْ ٓل٤َحً ك٢ كَٗٔخ )

Briton Cooper Busch, Hardinge of Penshurst,Vol 1,Archon Book,New York,1980. 

(3) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , p. 27؛ George S.Arundale, Op.Cit, P. 

28. 
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وكاف لذلؾ تأثير في اقباؿ الطبلب عمى المدارس, والسيما الفتيات, مّما شجعيا  إلكماؿ تعميميف
في شير تشريف الثاني عاـ  ((Madras عمى أفتتاح مدرسة جديدة لمبنات في مدينة مدراس

نيا رأت إف بذرة و , وبذلؾ وفقت آني بيزنت بيف مبادئيا التعميمية وشروط الثيوصوفية, (ٔ)ٜٙٔٔ ا 
 .(ٕ)العمؿ االجتماعي يجب أف تحتوي عمى خمفية تعميمية

نظاـ منضبط في  ضع  ف عضوًا برئاستيا, إذ وُ يكاف الصندوؽ تديره ىيئة إدارية مكونة مف عشر      
لمبنات, كانت أشيرىف  مدارس انشاء أربع مدارس لمبنيف, وثبلث , نتج عف ذلؾياوانفاق جمع األمواؿ

, والكمية التابعة ليا, التي أسست عاـ (Mandanapalle High School)مدرسة مادانابالي الثانوية 
إالَّ إف في عاـ  (,University of Madras)( ٖ)جامعة مدراس إلى, وكانت تابعًة في البداية ٜ٘ٔٔ
, أصبحت تمؾ المؤسسة التعميمية مركزًا (ٗ)الحكـ الذاتي رابطةبيزنت عندما قادت آني  ٜٙٔٔ

سيا جامعة فيسفابياراتي التي أسّ  إلىفصمت عف جامعة مدراس, وانضمت و لؤلنشطة القومية, 
 ٕٜٛٔوفي عاـ  ,في اقميـ البنغاؿٕٜٔٔعاـ  (Rabindranath Tagor) (٘)ابيندراناث طاغورر 

 يا شخصيًا, وفي ئالكمية التي أشرفت عمى بنا إلىقاعة كبيرة تابعًة  القت آني بيزنت محاضرة قّيمة في
 

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit, P.146. 

(2) Ibid, P.138. 

ك٢ ٣٫ٝش طخٓزَ ٗخىٝ ؿ٘ٞد حُٜ٘ي، ٝهي طْ ر٘خءٛخ ر٘خًء ػ٠ِ  1859ؿخٓؼش ك٤ٌٓٞش طؤٓٔض ػخّ  ظاٍؼح ٍذساط:( 3)

(، ًٝخٗض ٗٞحطٜخ 1809-1860)( (١John Elphinstoneِذ ٝهغ ػ٤ِٚ أر٘خء ح٣٫ُٞش ٓويٓخً ُلخًٜٔخ ؿٕٞ حُل٤٘ٔظٕٞ 

، ٝطٞٓؼض حُـخٓؼش ه٬ٍ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ 1840، حُظ٢ طؤٓٔض ػخّ (Chennai)٤ًِش حَُثخٓش ك٢ ط٤٘٘خ١ 

ح٬٤ُٔى١، ُظـط٢ ًَ ؿ٘ٞد حُٜ٘ي، أٓخ ُـش حُظي٣ٍْ ك٢ٜ حُِـظ٤ٖ ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٝحُظخ٤ِ٤ٓش، ٝأٛزلض ٓئٓٔش طؼ٤ٔ٤ِش ٗخِٓش 

حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، اً رِـض ٤ًِخص حُـخٓؼش ك٢ حُٔزؼ٤٘٤خص اكيٟ ػَ٘ ٤ًِش ُِيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، ٝحػ٘ظخٕ  ك٢ ػ٣َ٘٘خص

ٓش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ّٞ  ٝػ٣َٖ٘ ٤ًِش ٓو

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,topic/University-of-Madras.com    

 ٫كوخً ك٢ حُٔزلغ حُؼخُغ ٖٓ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ . ٤ٓظْ حُظطَم ح٤ُٜخ  اىؽنٌ اىزاذي: ساتطح( 4)

ك٤ِٔٞف ِٜٝٓق ٝك٘خٕ ر٘ـخ٢ُ، ًخٕ ٝحُيٙ ى٣ز٤٘يٍحٗخع ١خؿٍٞ  :(0130-0450) ساتيذساّاز طاغ٘س( 5)

Debendranath Tagore) )(1819-1705ٗك٤ِٔٞف ِٜٝٓق ٝٗخ ) ٕ٢ حؿظٔخػ٢، طٞك٤ض ٝحُيطٚ ك٢ ١لُٞظٚ، ًخ

 ١خؿٍٞ ٓلزخً ُِٔلَ ٝحُظـٞحٍ ٌٓ٘ حُٜـَ، اً ط٘وَ ك٢ ٣٫ٝش حُز٘ـخٍ، ك٬٠ً ػٖ ٤ِٓٚ ُِظؼ٤ِْ حُلَ أ١ ػيّ حُظو٤ي

، أٍِٓٚ ٝحُيٙ ُِيٍحٓش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ 1899رخُٔ٘خٛؾ، حطوٖ حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ٝحُ٘ؼَ ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ، ًٝظذ حُ٘ؼَ ك٢ ػخّ 

ٝطلَؽ ُيٍحٓش ح٧ىد ح١ِ٤ٌِٗ٫، ٝطؤػَ ًؼ٤َحً رٚ، ريأ رٌظخرش حُ٘ؼَ  ؿخٓؼش ُ٘يٕ، ٌُ٘ٚ حٗٔلذ ٜٓ٘خ،-حُوخٕٗٞ ر٤ٌِش

ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ ك٢ ح٧ىد،  1713ٓلخ٫ًٝ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُليحػش ح٧ٍٝٝر٤ش ٝحُظوخ٤ُي حُ٘ؼ٣َش حُٜ٘ي٣ش، ٝكَٜ ػخّ 

ي حػخىس حػٔخٍ ح٣َُق، حٝ ىحٍ حَُكخ٤ٛش، ٝك٢ حُٔيس ٓؼٜ 1721ػ٠ِ ٝٓخّ حُل٤َٓٝش، ٝأْٓ ػخّ  1715ٝكَٜ ػخّ 

( ػخٕ ٓظ٘و٬ً ر٤ٖ حُيٍٝ ريأٛخ ٖٓ حُؼَحم، ٌُٖ ك٢ آهَ هٔٔش حػٞحّ ٖٓ ك٤خطٚ أ٤ٛذ رَٔٝ ِٖٓٓ 1732-1736)

أىٟ ا٠ُ ٝكخطٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حٓٔخػ٤َ ٓظَٜ، ٍحر٘يٍحٗخع ١خؿٍٞ: ك٤ٌْ حُٜ٘ي ٝٗخػَٛخ، ٓـِش ح٤ُٜجش 

 .14-9، ٙ 1760ٙ، ٤ٗٔخٕ 41حُؼخٓش ُِظؤ٤ُق ٝحَُ٘٘، حُؼيىح٣َُٜٔش 

https://www.2022,encyclopedia-britannica,topic/University-of-Madras.com
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يحث  , كممًة لو أماـ تجمع ضخـ مف الطبلب في القاعة نفسيا(ٔ)ديػػػػػػػػػػػػػالعاـ التالي ألقى المياتما غان
كمية بيزنت  إلى, وبعد وفاتيا غير اسـ الكمية الطبلب عمى التعميـ لمنيوض بمستقبؿ اليند

 .(ٕ)وصوفيةالثي
سعت آني بيزنت ألجؿ كسب تأييد الشعب إلنجازاتيا التعميمية التي أنشأىا صندوؽ التعميـ       

الثيوصوفي, مف خبلؿ مشاركة الناس اىتماماتيـ وميرجاناتيـ االحتفالية في المناسبات الدينية 
التابعة لمجمعية  المتعددة في موكب مف االساتذة, والمعمميف العامميف في المؤسسات التعميمية

 .(Saraswatiالثيوصوفية, حامميف صورة الية التربية والتعميـ اليندوسي ساراسوتي )
 

 :ٜٚٔٔ_ جمعية النيوض بالتعميم الوطني عام ت
اضفاء صفة رسمية عمى مطالبيا  إلىبعد دخوؿ آني بيزنت المعترؾ السياسي, سعت      

عميمي, إذ بعد أف أصبحت عضوًا بارزًا ومؤثرًا في االصبلحية, سواء في الجانب االجتماعي أو الت
المجاؿ السياسي, أطمقت خطة شاممة إلصبلح التعميـ مف خبلؿ خطاب ألقتو في شير كانوف األوؿ 

 مجمس الجمعية  ة, عمى اثره أسست جمعية النيوض بالتعميـ الوطني, وكانت رئيسٜٚٔٔعاـ 
 
 
 

                                                           

 Mohandasُػ٤ْ ٤ٓٝخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ٓٞٛخٗيحّ ًَٓ٘خٗي ؿخٗي١) :(0143-0451) ياىَٖاذَا غاّذ( 1)

Karamchand Gandhi  ك٢ ٣٫ٝش ؿٞؿخٍحص، ًخٕ ٝحُيٙ ًخطزخ ػْ ٍث٤ٔخ ٍُُٞحء حٓخٍٙ رٍٞر٘يٍ، طَر٠ طَر٤ش ى٤٘٣ش)

ٖ  حُظلن رخُٔيٍٓش ٝ ٌّ ك٢ ٍحؿٌٞص، ٝأًَٔ ىٍحٓظٚ ك٢ ٓي٣٘ش أكٔي آرخى، ٝرؼي ٓؼخٍٟش ٗي٣يس ٖٓ هزَ ١خثلظٚ ٝأِٛٚ طٔ

، ػْ ىٍّ ك٢ ٓٞٓزخ١ 1871، ٝطوَؽ ٜٓ٘خ ػخّ 1888ٖٓ حُٔلَ ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ُيٍحٓش حُوخٕٗٞ ك٢ ؿخٓؼٚ ُ٘يٕ ػخّ 

، ٝرو٢ ٛ٘خى اكيٟ 1873  ًَٝٗخثٚ حُوخٕٗٞ حُٜ٘ي١، ًٛذ ا٠ُ ؿ٘ٞد حك٣َو٤خً ٤ٌُٕٞ ٓلخ٤ٓخً ًَُ٘ش ىحىح ػزي هللا

ٝػ٣َٖ٘ ػخٓخً، ٫كع ه٬ُٜخ حُؼ٣َٜ٘ش حُٔل١َش حُظ٢ ٣ؼخَٓ رٜخ حُٜ٘ٞى ٛ٘خى، ٤ٓ٫ٝٔخ رؼي حُٔؼخِٓش ح٤ُٔجش حُظ٢ طِوخٛخ 

هٍَ حُيكخع ػٖ كوٞم حُٜ٘ٞى ٓظوٌح حِٓٞد ح٬ُػ٘ق ك٢ ٓٞحؿٜش حُِٔطخص حُؼ٣َٜ٘ش، طٌٖٔ ٖٓ طٞك٤ي  ٛ٘خى، ٌُح

ػ٘يٓخ حٜٗق  1719، ريأص َٜٗطٚ ك٢ حُٜ٘ي ػخّ 1706ؼظٔيح ػ٠ِ كِٔلش حُٔخط٤خؿَحٛخ حُظ٢ ١زوٜخ ػخّ حُٜ٘ٞى ٛ٘خى ٓ

٢ٛٝ  1722ر٘خء هللا، هخى كًَٚ ػ٤ٜخٕ ٓي٢ٗ ػخّ أحُل٬ك٤ٖ، ٝحٛظْ رٔ٘خ٬ًص حُؼٔخٍ ٝ حُٔ٘ز٣ًٖٞ ح٣ٌُٖ حٓٔخْٛ 

، أىهَ ٤ٛخّ ً٘ٞع ٖٓ ح٫كظـخؽ 1724ػخّ  ػٞحّ، ٌُٖ حكَؽ ػ٘ٚأ شٓظ سػَٛخ ٓـٖ ُٔيأكًَش ػيّ حُظؼخٕٝ حُظ٢ ػ٠ِ 

، 1734، ٤ٓ٫ٝٔخ رؼي ط٤ٜٖٔ حُٔ٘ز٣ًٖٞ ك٢ حُوخٕٗٞ ح٫ٗظوخر٢ حُـي٣ي، حٓظوخٍ ػٖ كِد حُٔئطَٔ ػخّ 1732ك٢ ػخّ 

ٝحكن ػ٠ِ ىهٍٞ حُٜ٘ي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٓوخرَ ٤َٗ حٓظو٬ُٜخ، ػخٍٝ طو٤ْٔ ٗزٚ حُوخٍٙ حُٜ٘ي٣ش، ٝحُٔ٘خًَ حُظ٢ 

خ ىكغ ٛ٘ي٢ٓٝ ٓظؼٜزخً ػ٠ِ حؿظ٤خُٚ ك٢ حُؼ٬ػطّٔو٠ض  ّٔ ٖ ٖٓ ٤ػٖ ًُي حُظو٤ْٔ، ٝٗخىٟ رلوٞم ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُٜ٘ي ٓ

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٣ٞٓق ٓؼي ٣ٞٓق، ؿخٗي١، حًَُِٔ حُؼَر٢ حُلي٣غ، حُوخَٛس، ى.ص.1748ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

)2) https://www.thehindu.com/features/friday-review/a-historic-journey.   

https://www.thehindu.com/features/friday-review/a-historic-journey
https://www.thehindu.com/features/friday-review/a-historic-journey
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 .(ٕ)مستشاراً ( Subramanya Iyer) (ٔ)ورابندراناث طاغور نائبًا وسوبرامانيا إيير
مستوى  إلىلنظاـ التعميمي لميند يبدأ مف مرحمة الحضانة اقّدمت الجمعية مشروع اعادة صياغة      

خمؽ جو عقمي, لكي تنمو بو األفكار  إلىالدراسات العميا, أي نظاـ تعميمي متكامؿ وشامؿ ييدؼ 
بيزنت في االصبلح التعميمي, أعطت تمؾ الجمعية الثيوصوفية التي تتبلءـ مع ما تيدؼ إليو آني 

أىمية بالغة لمفحص الطبي والتدريب اليدوي والتكويف العقمي, وبناء الشخصية, والعمؿ عمى تطبيؽ 
آخر المبتكرات التكنولوجية, والحقائؽ العممية المكتشفة في المياديف الزراعية والصناعية, مع رعاية 

عمى القضاء عمى صورة التعميـ الحكومي التقميدي الذي يصب في  كاممة لمفنوف المختمفة, والعمؿ
تبو, وموظفيف فقط, دوف االىتماـ بالجانب العممي, ودفع مصمحة المحتؿ البريطاني في انتاج ك  

 .(ٖ)األجياؿ لبلرتقاء بواقع األمة المزري
عميـ, كاف يشمؿ كؿ أولت الجمعية اىتمامًا كبيرًا لممخطط الذي وضعتو آني بيزنت الخاص بالت     

ىتمامًا بالغًا بالتعميـ القروي, وأعطت اىالي القرى فرصو في اكماؿ تعميميـ اانحاء اليند, و منحت 
كانت تمؾ الجامعات تدرس بالمغات المحمية فضبًل عف االنكميزية عمى و  العالي عبر جامعات اقميمية,

قات المجتمع دوف تمييز, أي طرح نظاـ تعميـ أف يكوف التعميـ سواء بالقرية أو المدينة مجانيًا لكؿ طب
مجاني شامؿ يبدأ مف القرى, والتغمب عمى مشكمة قمة الكوادر التعميمية وأماكف الدراسة, بإعطاء 
فرصة إلحياء دور المعبد اليندوسي والمسجد المسمـ لكي تكوف أماكف لتعميـ الجيمة واألمييف, فضبًل 

 , وىكذافي مقرات الجمعيات نفسيا ء دروس مجانيةخبلؿ اعطا مف, عف الجمعيات التعاونية القروية 
التعميـ الذي تساىـ بو و تدعمو كؿ  في الحقيقي لئلصبلح مشرقاً و  حياً  مثاالً  تكوف لميند أف يمكف

 إنو بيزنت آني بالوقت نفسو أكدت لكف ,ةو حكوميأ ةو اجتماعيأ ةف كانت دينيإ المؤسسات سواءً 

                                                           

ٓلخ٢ٓ ٝٓ٘خَٟ ٤ٓخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ٓيٍحّ، ًخٕ ٝحُيٙ ٍٓٞحكخ٢ُ ٓٞر٤َ : (0113-0431)ع٘تشاٍاّيا إييشا( 1)

حطوٖ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش، ٝرؼي طوَؿٚ ٖٓ  ٬٤ًًٝ هخ٤ٗٞٗخً، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ حٍٓخ٤ُش، ٝ( (Suravalli Super Iyerأ٤٣َ  

هٍَ هٞٝ  1862، ُْ ٣ٌَٔ طؼ٤ِٔٚ حُؼخ٢ُ، ٝػَٔ ك٢ حُويٓش حُٔي٤ٗش ، ٝك٢ ػخّ (Zila School)ٓيٍٓش ٬٣ُ 

 =ح٫ٓظلخٕ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُٜ٘خىس حُؼخ٣ٞٗش، ػْ ىهَ ٤ًِش حَُثخٓش ُِلٕ٘ٞ ٝحُظـخٍس ٝحُؼِّٞ، ٓٔخ أِٛٚ ُِظوَؽ رٜلش

ػ٤ٖ ك٢ ٓيٍحّ رٜلش ٗخثذ ك٢ٌٓٞ ٝٓيػ٢  1888، ٝك٢ ػخّ  ٘ش حُٔلخٓخس، ػْ ٬٤ًًٝ ٤ُِ٘خرشٜٓلخ٢ٓ، ٝٓٔخٍٓش ٓ=

، ػْ أٛزق ٍث٤ٜٔخ، ٖٝٓ 1875ػخّ، ٝٛٞ أٍٝ ٛ٘ي١ ٣٘ـَ ًُي حُٜٔ٘ذ، ػْ ػ٤ٖ هخ٤ٟخً ك٢ ٓلٌٔش ٓيٍحّ حُؼ٤ِخ ػخّ 

١، ٝػَٔ أ٠٣خً رٜلش ٍث٤ْ ُـ٘ش حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش، ًخٕ ُٚ ىٍٝحً ٖٓ ه٬ٍ حُٔ٘خًٍٚ ك٢ طؤ٤ْٓ كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي

ح٫ٓظوزخٍ، ٓخْٛ ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ك٢ طؤ٤ْٓ ٍحرطش حُلٌْ حٌُحط٢، ًٔخ ًخٕ ُٚ ٓٔخٛٔخص ُٔيس ػ٣َٖ٘ ػخٓخً ك٢ حُـٔؼ٤ش 

 حُؼ٤ٞٛٞك٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

http://www.ts-adyar.org/content/Sir-Subramania-iyer-1842-1924.  

(2) T.Saravanan, Op.Cit, P.139. 

(3) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, , Pp.28-29. 

http://www.ts-adyar.org/content
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 اليند, تاريخ دراسة اىماؿ والسيما الحكومي, التعميـ بيا وقع التي ألخطاءا مف االستفادة مف البد
 ال التي القيـ بعض تغيير مع ماضييا احياء اعادة دوف تنيض أف يمكف ال أمة أي إف أيضاً  وأكدت
 أجؿ مف وفعالة, قوية روحية حياة بناء ىو الجمعية مف اليدؼ وبّينت أف العصر, روح مع تتناسب
 أكدتو  وطاقتيا, أمة قوة أي في الحقيقي المصدر ىي الروحية القيـ ألف ككؿ, نسانيةباإل النيوض

 الفردية, السعادة أساس ىي التي الحياة, جذور وتيمؿ ينخفض الروحي الدافع يضعؼ عندما أنو
  .(ٔ)والوطني االجتماعي والتقدـ
ف المشكمةو        مف التي العميا المثؿ غياب مع القومية لمنظرة افتقاره التعميـ, منيا عانى التي الثانية ا 
 والشعور العامة, المبادئ تطوير عمى أثر مّما اليند, وفتيات فتياف شخصية في تزرع أف شأنيا

 والطالبات لمطبلب رسائؿ وجيت الجمعية خبلؿ مف لذا ,الحقيقية المواطنة مبادئ وزرع بالمسؤولية,
حماسيـ  التي أثارت المجاؿ, وكانت إحدى رسائميا ؾذل في الخطابية قدراتيا ألسرىـ, مستغمةً  وحتى

 وكاف نص تمؾ ينمي مف الفرد ويدفعو لبلرتقاء, ابداعي التعمـ يكوف أف وحثيـ عمى التعميـ شرط
 القديمة, بعظمتيا جديراً  اليند مستقبل لجعل جاىدين واسعواأبنائي,  التقدم "استيدفوا الرسالة:
 اليند عظمة أيام ألن والتضحية, االخالص في أجدادكم عمى واوتفوق ابائكم في المعرفة, واسبقوا

 تمتمك أن يجب اليند من ماضييا العظيم, ألن أقوى مستقبميا سيكون بكم ولكن القديمة قد مرت,
 تدرك اليند قوتيا يحدث ذلك إالَّ عندما وال نفسيا, البريطانية قوة االمبراطورية من أكبر قوة

  .(ٕ)وتستخدميا" الحقيقية
فقد  تعميمية, كوادر واعداد الحكومي, ىي تعميـ الكبار, التعميـ أىمميا التي األمور االخرى مف     

ليمية,  مف خبلؿ مدارس لـ تمنح ليـ فرصة اكماؿ دراستيـ أكدت الجمعية عمى االىتماـ بأولئؾ الذيف
 بداية مف الدورات بدأت المعمميف, لتدريب ودورات برامج وضعت بمستوى المعمميف, وألجؿ االرتقاء

 المباشر االحتكاؾ اسموب استخداـ الجمعية ادارة مجمس عمى اقترحت ياإن فضبًل عف ,ٜٛٔٔ عاـ
لترويج عف مف أجؿ ا استخدمتيا التي والطريقة نفسو وباألسموب الوطني لمترويج لمتعميـ مع الجماىير

وتيروشيرابالي  (Thanjavur)ثانجافور  مدينتي في مواكب شكمت لذا ,الثيوصوفي التربوي الصندوؽ
(Tiruchirappalli)(ٖ) الجمعية استخدمتيا التي , ومف األمور الجيدةٜٛٔٔ عاـ البنغاؿ في اقميـ 

                                                           

(1) James H.Consins, Op.Cit, Pp. 64-73. 

 (2) Ibid, Pp. 74-75. 

ي، طوغ ػخٗـخكخٍٝ َٗم ٬ًٛٔخ ٓي٣٘ظخٕ ًز٤َطخٕ ك٢ ٣٫ٝش طخ٤َٓ ٗخىٝ ؿ٘ٞد حٍُٜ٘ذيْري  شاّعاف٘س ٗذيشٗؽيشاتاىي: ( 3)

 =، ٬ًٝٛٔخ ٣ًَِٖٓ ٍُحػ٤٤ٖ، ٣ؼٞى طخ٣ٍن ٓي٣٘ٚ ػخٗـخكٍٞ ا٠ُ ػٜي(Kaveri)ط٤َٝط٤َ٘حرخ٢ُ ػ٠ِ َٜٗ ًخك١َ٤ 
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لؾ تمثؿ ذ ةأقامة احتفاالت واسعالتعميـ عف طريؽ  ةعريؼ بأىميلمتو  الجماىير, مع التفاعؿ لزيادة
حتى الرابع عشر مف  السابع الذي يبدأ في عرؼ بأسـ )اسبوع التعميـ الوطني( اً بأحتفاؿ داـ اسبوع

عامة  واجتماعات وعروض درامية أعماؿ , وتألؼ ذلؾ االسبوع مف عرضٜٛٔٔ عاـ شير نيساف
 .(ٔ)األمـ تطور في التعميـ ةأىمي توضح لمجماىير

 االساليب عمى تجديدات ادخاؿ فيي عدـ ,االخرى  الحكومي التعميـ منيا عانى التي األمور أما
 تجاري تعميـ ادخاؿ عمى الجمعية أكدت لذا ,واحد ذو اتجاه جامد تعميمي نظاـ إنو إذ مية,التعمي

 التنمية في بعد فيما واستغبلليا وتنميتيا الطبلب توجيات دراسة وزراعي, يتـ فيو وتقني وصناعي
 مؤسسات وأف تكوف مناىج ذلؾ التعميـ مبلئمة لممصالح والبيئة اليندية, مف خبلؿ انشاء االقتصادية,

ولتوحيد الجيود ألجؿ  البشرية, وخدمو العمـ تطور مف أجؿ المشاركة في المجاالت كؿ في بحثية
 Rash) (ٕ)غوش بياري برئاسة راش  منفصمة لجنة الجمعية أسست اليندي, بالتعميـ النيوض

Rehari Gosh) ,  التربوي الصندوؽ مع  الوطنية التعميـ  دمج جمعية  تعمؿ ألجؿ 
 .(ٖ)يالثيوصوف

                                                           
 

ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ا٠ُ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘، ػْ كٌٔظخ ٖٓ هزَ ِٓط٘ش ى٢ُٜ ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘  (Chola)٫ٞٗ  ٬ُٓش=

حُظ٢ طؤٓٔض ٖٓ حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ا٠ُ  (Vijayanagara)٣ٍش ك٤ـخ٣خٗخؿخٍح ا٠ُ حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘، ػْ حٓزَح١ٞ

حُز٣َطخ٢ٗ، ٝاٜٗخ ٖٓ حَُٔحًِ حُٜٔٔش ُِلٖ ٝحُٜ٘يٓش حُٔؼٔخ٣ٍش، حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ أْٛ  حُظخٓغ ػَ٘، ػْ طلض ح٫كظ٬ٍ

ط٤َٗٝ٤َحرخ٢ُ طوغ ك٢ ٢ٓٝ ، أٓخ ٓي٣٘ش (Brihadisvara)حُٔؼخري حُٜ٘ي٤ٓٝش ك٢ ؿ٘ٞد حُٜ٘ي ٜٓ٘خ: ٓؼزي ر٣َٜخى٣ٔلخٍح 

 =طخ٤َٓ ٗخىٝ، ٢ٛٝ ٖٓ َٓحًِ حُلؾ ك٢ حُـ٘ٞد، ٝػخُغ أهيّ ٓي٣٘ش ٓؤُٛٞٚ ك٢ حُٜ٘ي، ٝػخٛٔش ٬ُٓش ط٫ٞ٘؛ ٌُح ٣٫ٝش

طلظ١ٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُظخ٣ٍو٤ش ٜٓ٘خ: هِؼظٜخ ح٤َُٜ٘س ٝٓؼخري حٌُٜٞف حُٔ٘لٞطش، ٝكٌٔض طِي حُٔي٣٘ش حُوٟٞ =

 ٔض ٓي٣٘ٚ ػخٗـخكٍٞح. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ح٤ُٔخ٤ٓش ٗلٜٔخ حُظ٢ كٌ

https://www.2022,EncyclopediaBritannica,place/Thanjavur/and-Tiruchchirappalli-

India.com.   

(1) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.144-145. 

٤ٓخ٢ٓ ٝٓلخ٢ٓ ِٜٝٓق حؿظٔخػ٢ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ حُز٘ـخٍ، ٝطوَؽ ٖٓ : (0110-0434)ساػ تيٖاسي غ٘ػ( 2)

، ػْ ٖٓ ح٤ٌُِش حَُثخ٤ٓش ك٢ ًٌِظخ، كَٜ ػ٠ِ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ك٢ أهظزخٍ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش، Bancura))ٓيٍٓش رخٌٍٗٞح 

ًٝخٕ ٖٓ أٝحثَ حُٔ٘ظ٤ٖٔ ُلِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١، ٝهي طَأٓٚ  ػْ كَٜ ػ٠ِ ىٍؿظ٢ حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ك٢ حُوخٕٗٞ،

(، ًخٕ ٖٓ 1707-1706، ٝٓيٍحّ، ػْ ػ٠ٞحً ك٢ ح٤ُٜجش حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُز٘ـخ٤ُش )(Surat)َٓط٤ٖ ك٢ ٣٫ٝش ٍٓٞحص 

حُٔ٘ـؼ٤ٖ ػ٠ِ حُؼَٔ حُظطٞػ٢ ُويٓش حُٔـظٔغ، اً طزَع رؤٓٞحُٚ ُيػْ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ك٢ ؿخٓؼش ًٌِظخ، ًٔخ ٓخْٛ ك٢ 

 ، ك٬٠ً ػٖ ٓٔخٛٔظٚ ربٗ٘خء ٓيحٍّ ٝٓٔظ٘ل٤خص ك٢ هَٟ حُٜ٘ي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:   (Jadavpur)طؤ٤ْٓ ؿخٓؼش ؿخىحك٤ٍٞ 

http://m.yotyube.com/watch?v=wdj6rlBYwdw  

(3) Indi Government, Portions Efforts: in Report of the Society for The Promotion of 

National Education for the year 1918, Published By The Society for the promotion of 

National Education, Adyar, 1918, P.9. 

https://www.2022,encyclopediabritannica,place/Thanjavur/and-Tiruchchirappalli-India.com
https://www.2022,encyclopediabritannica,place/Thanjavur/and-Tiruchchirappalli-India.com
http://m.yotyube.com/watch?v=wdj6rlBYwdw
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 ينتخباف مف مجمس ونائبو رئيس فتكونت مف لمجمعية, التنظيمية والييكمية االداري النظاـ أما     
 العاـ في واحدة أما اجتماعاتو تكوف مرة وكاتب, صندوؽ أميف أعواـ, ولمجمعية خمسة لمدة اإلدارة

 خبلؿ االجتماع يكوف أف وعمى حساباتيا, وعرض أمورىا, وتنظيـ الجمعية, انجازات الستعراض
 ,الذي يعقد في نياية شير كانوف االوؿ مف كؿ عاـ اليندي الوطني المؤتمر لحزب السنوي االجتماع

 ربع يكوفف القرارات التخاذ القانوني النصاب اما ,لذلؾ الحزب ةعضاء الجمعيأـ ظلؾ النضماـ معوذ
النظر اصدار التوصيات و و  وميمتو اتخاذ القرارات, عضواً  عشريف مف المكوف اإلدارة مجمس أعضاء

 تنفيذ القرارات التي تصدر عف مجمس االدارة توكؿ الى , أماالتي تعاني منيا الجمعية تكبلالمشفي 
 .(ٔ)أعضاء سبعة مف المتكونة الييئة التنفيذية

 إصبلح لغرض نائب الممؾة حكوملارساؿ المناشدات  ات عّدة منيا:نشاطب ةزت الجمعيميّ ت     
مع وضع  ,شمؿ كؿ حمقاتو ابتدائي وثانوي وعاليأف يو  ,وجمأل ,كبرأ ةيص مبالغ ماليوتخص ,التعميـ

وروبييف وعدـ التمييز بالرسوـ بيف الطبلب الينود واأل ,بالحد االقصى لمرسوـ والمنح ةقواعد متعمق
لبت فقد طاالتعميـ االبتدائي  , أماماـ الجميع دوف تمييزأ ةمفتوح ةالدراسي حف تكوف المنأو  ,فييا

والجيات  ةمحكومل ىليتسن ,بشكؿ فعاؿ ةوطني ةقابر  مع ضرورة تأميف ف يكوف الزاميًا,أ ةالجمعي
 .(ٕ)احتياجات البمدو  يتبلءـبما  ةتعميمي طخطووضع  ,لنيوض بالتعميـا ةالمتطوع
 (Adyar City)(ٖ)أديارمدينة ة في الوطني ةالزراعي يةسيس الكمأت ةالجمعيتمؾ  تجزامف من كاف     
 مدةو  ,عمـ النبات والكيمياء ةركزت عمى دراسإذ  ,ٜٛٔٔالخامس عشر مف شير تموز عاـ في 
فتحيا  ةتعميمي ةفي كؿ مؤسس وف الزامياً التعميـ الديني الذي يك ليياإيضاؼ  ,ثبلثة أعواـفييا  ةدراسال

 ةحت الجمعيافتت ونفسالشير والعاـ وفي بقمب المدينة, في حدائؽ دامودار  ةتقع الكميو  ة,الجمعي
ومؤىميف  فعماؿ واعيأرجاؿ  ةسيسيا تدريب وتكويف طبقأوكاف الغرض مف ت ة,لمتجار  ةالوطني ةالكمي
المجتمع  ةشعور خدم ة, مع زرععمى الخبر  ةالقائم , بفضؿ المعرفةنواعياأكؿ ب ةعماؿ التجاريلؤل
ف يكوف لدييـ وعي أ عمىتجعميـ قادريف  ةتجاري ةثقافب ةالطمبوكذلؾ تزويد  ,المواطف ةمصمحو 

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit, P.157. 

(2) Indi Government, Portions Efforts, P.9. 

)ٓيٍحّ ٓخروخً( ػخٛٔش أًزَ أه٤ِْ ك٢ حُٜ٘ي ٝٛٞ طخ٤َٓ ٗخىٝ،  ٣Chennaiش ط٤٘٘خ١ ك٢ ًز٤َ ؿ٘ٞد ٫ٝ أدياس:( 3) 

٣وغ ًُي ح٫ه٤ِْ ك٢ ؿ٘ٞد حُٜ٘ي ػ٠ِ ه٤ِؾ حُز٘ـخٍ، ٝطؼَف ط٤٘٘خ١ رـ)رٞحرش ؿ٘ٞد حُٜ٘ي(، ٣ٝل٢٤ حُل٢ ح٠ُلخف 

 Besantٝٛٞ ر٤ِٗض ٗخؿخٍ حُـ٘ٞر٤ش َُٜ٘ أى٣خٍ، أٓخ ؿ٘ٞد أى٣خٍ ٛ٘خى ك٢ ٍحه٢ ٣وغ ػ٠ِ ١ٍٞ ٓخكَ ه٤ِؾ حُز٘ـخٍ 

Nagar)) ًخٗض أى٣خٍ ٖٓ أْٛ ٓ٘خ١ن ح٤ُٜي ٠ُِزخ١ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ُٞهٞػٜخ ػ٠ِ َٜٗ أى٣خٍ، ٜٝٗي ًُي حُل٢ أٝ حُزِيس ،

ّْٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش  ك٤ٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:  ٗٔٞحً ػوخك٤خً ًز٤َحً رؼي طؤ

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica.place/Channau.com  

https://www.2022,encyclopedia-britannica.place/Channau.com
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والتشجيع لمنيوض  ةاعطائيـ القدر  ة, معجنبياأل ةتجاريال ةييمنالبلؿ و غبلستل واحتى ال يتعرض ,وخبره
, اذ كانت ةعف التجار  خرى بعيدةأنشاطات  ةكاف  لمكميو  ,المتداعيو ؿ غاالقتصاد اليندي المستب

 ةوالمواطن ,والعمؿ السياسي ة,افعمى الصحالشعب  ةلعامتقدـ تدريب  التي باليند الوحيدة ةالكمي
ة تشرح فييا تجربتيا في تمؾ الكمي ةفي العمـو السياسي محاضرات واذ قدمت آني بيزنت ة,عممي ةبصور 

افتتحت مف العاـ نفسو يموؿ أ , وفي شيرٜٚٔٔعاـ  السياسية عندما ترأست حزب المؤتمر اليندي
وقد  ,تدريب المعمميفل ةوىي كمي ة,الوطني ةالثانوي ةالتي تتصؿ مع المدرس ةالتدريب الوطني ةكمي

( Mumbai) مومبايوالية عف جامعات في  فضبلً  ,في المباني نفسيا ةالتجار  ةاشتركت مع كمي
 .(ٔ)بادآجامعو اهلل  :مثؿ, ةالتحقت بالجمعي

السابع والعشريف  إلىالثالث عشر )مف  في المدةالصيفي المعمميف بعقد مؤتمر  ةقامت الجمعي      
في المؤتمر , ألقت آني بيزنت نحاء جنوب اليندأحضره معمميف مف جميع  (,ٜٛٔٔيار عاـ أف م

 ةالمواطن ةىميأعمى  سمطت خبلليا الضوء ة(,الوطني ةالتربي ةمؤسس)تحت عنواف  ةمحاضر 
 ,فكار والخبراتلتبادؿ األ ةوكاف المؤتمر فرص ,لمتغيير واالرتقاء ةً وجعؿ التعميـ وسيم ة,الصالح

ىيئو  ووى ,نتج عف المؤتمر انشاء مجمس المدارس المركزيو  ,ساليب التدريسأحدث أطبلع عمى واال
عمى توظيؼ  ةشرفم ةلجندت نو عقإكما  ,وتنسؽ العمؿ بيف المدارس ة,تشرؼ عمى المناىج التدريسي

عمى  ةومراقب بجوالت تفتيش فضبًل عف قيامياو  ,ةوتوزيعيـ عمى المدارس حسب الحاج ,المعمميف
النيوض بالتعميـ  ةمجمس مع جمعياندمج ال العاـ نفسوفي و  ,في االقاليـ ةالموجود ةلمجالس التعميميا

تخصصات العموـ التي تدرسيا تمؾ و  ,المدارس والكميات ة في انشاءتوسعت الجمعيكما , (ٕ) الوطني
 إلىف و يسور التبرعات التي يقدميا الم ةوذلؾ لكثر  ,حتى الفف الينديشممت  ة,الجامعات الشامم

 يضاً أ ةمجمعيلوكاف  فييا, ةالمالي ةالمجن ةني بيزنت رئيسفييا, وكانت آ مع رسـو االشتراؾ ةالجمعي
التي  ةمور المميز ومف األ ,المتواصؿ معي , وكذلؾخر انجازاتياآجؿ اطبلع المجتمع عمى منشورات أل

 ,المبلبس ةغاصبو  ةوالخياط ةحياكتعني بال ةالوطني ةالثانوي ةبالمدرس قةممح ةمؤسس ةالجمعي يانشاتأ
 ,الطائر , والمكوؾويكوف التدريب عمى النوؿ اليدوي ,في مدراس ة مقرىاشكاؿ الفنوف اليدويأوكؿ 

 .(ٖ)ةمف عائدات البيع في دعـ برامج الجمعي ةوبيع نتاج الطبلب واالستفاد

                                                           

(1) Indi Government, The University and Colleges, Pp.13-21. 

(2) Indi Government, The Central School Board and Schools, Pp.22-45. 

(3) Indi Government, The Coming Year and The Treasurers Report, Pp.48-51.  
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قد ف ة,لمجمعي كثر نشاطاً عواـ األوكانت األمدة خمسة أعواـ,  ةالجمعي ةزنت رئيسبيني آكانت      
ة, المالي ةمع تراسيا المجن, (ٔ)ةىا المستقبميآىدافيا ور أىـ أو  ةشرفت عمى وضع النظاـ االداري لمجمعيأ
وبعد انتياء  ؛لممجتمع ةكثر فائدأ ةجؿ انتاج مشاريع تعميميأل ,المدخوالت والمصروفات تمتـ تظّ  إذ
مس اداره الجمعية, وعنصرًا فعااًل في اصدار في مجعضوًا تكوف لتحولت  ةيا لمجمعيترئاس ةمد

 .(ٕ)قراراتيا
 

 _ مشاركتيا في تطوير الحركة الكشفية في اليند:ث
ىي حركة تربوية تعمؿ عمى خمؽ مواطف صالح عف طريؽ برامج كشفية,  ,(ٖ)الحركة الكشفية      

العالـ, وتعد حركة  وسميت بالحركة كونيا في تطور مستمر, ودليؿ نجاحيا ىو شموليا ألكثر بمداف
بغض مف خبلؿ المخيمات الصيفية , مجتمعات ال و نقطة التقاء ناء المجتمع الواحد, موحدة ألب

النظر عف الفروقات الدينية أو االجتماعية, وىي حركة تطوعية واختيارية, ويمكف عّدىا حركة وطنية 
ألنيا ال تعترؼ  عالمية , كما إنيا حركةسميمةألنيا تسعى إلنتاج مواطنيف أصحاء ذوي عقوؿ 

ترحب باآلخاء العالمي, وقد ىدفت الحركة لتقديـ يف, و بالحدود والقيود التي تمنع وحدة وآخاء الكشاف
الخدمة العامة مع ترسيخ الروح الوطنية والعمؿ الجماعي, مع تشجيع الكشافيف عمى االستفادة مف 

يش والنمو والبناء, ويتـ ذلؾ عبر منياج الحياة الطبيعية ضمف اطار اجتماعي لمتعرؼ عمى أمور الع
 .(ٗ)كشفي خاص

ب القيـ واالخبلؽ الحميدة, اتسمت الكشافة بكونيا حركة غير سياسية وغير دينية, غايتيا اكتساو      
مف  اتخذتروح الجماعة والتكاتؼ االجتماعي, وما يميز الحركة الكشفية عف غيرىا إنيا  ةوتقوي

 عمؿ, عبر نشاطات عممية في اليواء الطمؽ, واقامة المخيمات؛ لذا سميتالتعمـ بالممارسة اساسًا لم

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit., P.157. 

(2) Indi Government, The Coming Year …, Op.Cit, P.9. 

( ح١ٌُ ٗـق ك٢ كي حُلٜخٍ ػ٠ِ 1741-1859طؤٓٔض حُلًَش حٌُ٘ل٤ش ػ٠ِ ٣ي رخىٕ رخٍٝ ) اىؽشمٔ اىنؾفيح :(3) 

(، ٝرؼي ػٞىطٚ ُز٬ىٙ ٌَٗ أٍٝ ٓو٤ْ ً٘ل٢ 1702-1877خ٤ٗش )ٓي٣٘ٚ ٓخك٤ٌ٘ؾ ك٢ ؿ٘ٞد حك٣َو٤خ ه٬ٍ كَد حُز٣َٞ حُؼ

، ٝح١ٌُ كون ٗـخكخ ًز٤َح ٌُٜح 1708،  َٝٗ٘ طـَرظٚ ػٖ ٣َ١ن ًظخد كَٔ ػ٘ٞحٕ )حٌُ٘خكش ُِلظ٤خٕ( ػخّ 1709ػخّ 

 ٗظْ رؼٞ حُطِزش أٗلْٜٔ ك٢ كَم ً٘ل٤ٚ، ػْ حٗظَ٘ص حُلٌَس ٓخ ٍٝحء حُزلخٍ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٗيٟ ػ٤ي ، رخىٕ رخٍٝ

 .1774، ٍٓ٘٘ٞحص حٌُ٘خف حُٔخ٢ٍٗٝ، ر٤َٝص ٝحُلًَش حٌُ٘ل٤ش،

ح٧ه٤ِْ -(، حُي٤َُ حُظَر١ٞ ُوخىس كظ٤خٕ ٝكظ٤خص حٌُ٘خكش، حُٔ٘ظٔش حٌُ٘ل٤ش حُؼخ٤ُٔشScouts( حُٔ٘ظٔش حٌُ٘ل٤ش حُؼخ٤ُٔش )4)

 .11-7، ٙ 2020ٙحٌُ٘ل٢ حُؼَر٢، حُوخَٛس، 
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اكتشاؼ, وقد تركت تمؾ الحركة أثرًا في نفس الكشاؼ, إذ تكسبو  ةبالحركة الكشفية المشتقة مف كمم
 .(ٔ)الميارات القيادية مثؿ: التخطيط, والقيادة, والتحدي, وتطوير الذات, والعمؿ الجماعي, وغيرىا

مف الكفاح مف أجؿ حقوؽ  اً نظرىا جزء ةبالحركة الكشفية, ألنيا مف وجي بيزنتاني  اىتمت    
ف فكر و الينود,  , فضبًل عف ايمانيا بالمبادئ الثيوصوفية (ٕ)الكشافة اثارتيا بسبب اىتماميا بالتعميـ ةا 

نيا الجسر الذي يربط المجتمعات بعضيا مع بعض, وبما  إف التي أكدت عمى األخوية العالمية, وا 
ف قانوف الكشافةو الحركة الكشفية تؤكد عمى ذلؾ المبدأ داخؿ الفرؽ الكشفية وما بينيا,  بعد  وذ (ٖ)ا 

قيف والشباب وتعّدىـ ليكونوا ُبناة ببلدىـ فيما بعد, اىالمر  ةالحركة الكشفية تيتـ بفئ فأو أخبلقي كبير, 
, وبما أف الثيوصوفية تعد يتحمموا أعباء ذلؾ العصر, واستغبلؿ حماسيـ في التقدـ النيوض لكي

لذا توافقت مبادئيا  ,االماـ إلىبكؿ الحركات التقدمية التي تدفع بيـ  وتيتـالشباب ىـ بناة المستقبؿ, 
 .(ٗ)الثيوصوفية التي تؤمف بيا آني بيزنت فكاف ذلؾ دافع لبلىتماـ بيا وتطويرىامع 
تصرًة عمى البريطانييف واألجانب, , ولكف كانت مقٜٜٓٔبدأت الحركة الكشفية في اليند عاـ      

(, وىو G.P.Aryaratnaلجامعة مادانابالي الثيوصوفية جي.بي.أرارياراتنا ) انضـ ٜٙٔٔوفي عاـ 
(, وبعد انضمامو Mahinda College) (٘)ماىيندا بكميةطالب مف سيبلف, وكاف عضوًا في الكشافة 

ى األسس الكشفية التي وضعيا بادف بدأ بتأسيس فرقة كشفية عم بيناريس الوطنيةالجامعة  إلى
, وقد زاد عدد المنضميف إلييا, وحّققت الفرقة شيرة واسعة (ٜٔٗٔ-ٚ٘ٛٔ)(Baden Powell)باوؿ

                                                           

 .8-5(، ٙ 2020ٙ-2017ش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش، ح٫كٔخء، )( ػيٗخٕ ِٓٔخٕ حُي٣ٞ٣ٍٖ، ػِٔظ٢٘ حٌُ٘خكش، ٌٓظز1)

(2) James H.Consins, Op.Cit., P.134.  

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلخص حُظ٢ ٫ري إٔ ٣ظٜق رٜخ ًَ ٖٓ ٣٘ظ٢ٔ ُِلًَش حٌُ٘ل٤ش، أٓخٜٓخ ح٫ه٬ٙ  قاُّ٘ اىنؾافح: (3)

ِـ٤ٔغ، ٝحُز٘خٗش، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٛي٣ن ١ُِٖٞ، ٝحُٜيم، ٝحُطخػش، ٝحُ٘ـخػش، حَُكن رخُل٤ٞحٕ، ٝطلو٤ن حُٔ٘لؼش ُ

ُِـ٤ٔغ، ٝأم ٌَُ ً٘خف أهَ، ٝإٔ ٣وخرَ ح٬ٌُ٘ٔص ٝحُٜؼٞرخص رٜيٍ ٍكذ، ٣ٝٔؼ٠ ُلِٜخ كخثيسً حُـ٤ٔغ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ 

ٝحُلؼَ ٝحُٔظَٜ، ٝك٢ ًَ ٓخ ٣وّٞ رٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي حُ٘خَٛ َُٓٙ، ٓلخَٟحص  ٝحُوٍٞ حٌُ٘خف ٗظ٤ق ك٢ حُلٌَ

ؿخٓؼش رـيحى، ى.ص.ٓلخَٟحص ٍٓ٘٘ٞس -لخَٟس حُو٤ض ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝػِّٞ ح٣َُخٟشٓخىس حُظَر٤ش حٌُ٘ل٤ش، ٓ

  https://www.cope.uobaghdad.edu.iq/?p=492.com                                         ػ٠ِ حَُحر٢ ح٧ط٢ :

(4) G.S.Arundalle, , Dr.Besant: Warrior, Theosophical publishing House, Adyar, 1934,  

Pp.18-19.  

، ًٝخٕ 1872ؿخٓؼش أٓٔض ٖٓ هزَ حُـٔؼ٤ش حُز٣ًٞش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػ٠ِ ٣ي حُؼو٤ي أٌُٝٞص ػخّ  ظاٍؼح ٍإيْذا: (5)

وزش( ٖٓ حٌُٔخٕ ح٤٤ِٛ٧ٖ، ًٝخٗض ُـش حُٜيف ٖٓ حٗ٘خثٜخ _رلٔذ حُٔـظٔغ حُؼ٤ٞٛٞك٢_ ٛٞ حٗ٘خء )ؿ٤َ ر١ًٞ ٖٓ حُ٘

أ٤ٟلض ا٤ُٜخ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، ٝكظلض  1732حُيٍحٓش حُِـش حُزخ٤ُش، ٢ٛٝ أٍٝ ٤ًِش ٤ٍٔٓٚ ك٢ ؿ٘ٞد ٬٤ٕٓ، ٝك٢ ػخّ 

كَٝع ُيٍحٓش حُطذ ٝحُؼِّٞ ٝح٥ىحد، ُٝحٍ حُـخٓؼش ٝىػٜٔخ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘و٤ٜخص، ْٜٓ٘: آ٢ٗ ر٤ِٗض، ٝحُٜٔخطٔخ 

 ٍ َٜٗٝ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ؿخٗي١، ؿٞحَٛ ٥

https://web.archive.org/web/20100420084601/https://www.mahindaclub.net/profile.html.  

https://www.cope.uobaghdad.edu.iq/?p=492.com
https://web.archive.org/web/20100420084601/https:/www.mahindaclub.net/profile.html
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لذا حاوؿ  ,(, بسبب التزاميا وأعماليا الخيريةAndhra Pradesh) (ٔ)في والية اندرا براديش
الكشافة في لندف التي أّسسيا  ةنقاب مقر إلىالمؤسسوف أف يضفوا عمييا صفة رسمية, فقّدموا طمبًا 

بادف باوؿ, معّززيف طمبيـ باعتراؼ نقابة الكشافة السيبلنية, لكف الطمب رفض مف قبؿ بادف باوؿ 
مادانابالي, ألف المشرفيف  ةمف الضباط البريطانييف في فرق ؼٍ شخصيًا, بحجة عدـ وجود عدد كا
 .(ٕ)عمييا مف الضباط الكشافة السيبلف

_حسب  آني بيزنت ذلؾ األمر اىانة جديدة مف أشخاص يعانوف مف عقده تفوقيـ العرقيعّدت      
وُخّيؿ إلييـ أف الشعوب األخرى ال تستطيع انشاء حركة لتدريب الشباب في مجاالت  _وجية نظرىا

مع  ٜٚٔٔلذا تعاونت آني بيزنت عاـ  ,(ٖ)والمواطنة الصالحة ةالعام ةوالخدمالصحة واألعماؿ 
جمعية الكشافة اليندية التي مقرىا في مدراس, لتؤسس ( George Arundale) (ٗ)نديؿوراأجورج 

 New)ودعمت الجمعية مف قبؿ آني بيزنت عف طريؽ خطبيا ومقاالتيا في صحيفو اليند الجديدة 
India) وأصبحت الجمعية أكثر تنظيمًا بعد اعتماد آني ٜٚٔٔتديرىا ىي بنفسيا أواخر عاـ التي ,

                                                           

حُـِء حُـ٘ٞر٢ حَُ٘ه٢ ٜٓ٘خ، ًٔخ طوغ ػ٠ِ ١ٍٞ ه٤ِؾ حُز٘ـخٍ،  ٢ٛٝ ٣٫ٝش حُٜ٘ي٣ش، طوغ ك٢ ٗاليح اّذسا تشاديؼ:( 1)

ػخٛٔظٜخ ٓي٣٘ش ك٤يٍ آرخى، أهظزْ أٜٓٔخ ٖٓ ٗؼذ )حٗيٍح(، ح٣ٌُٖ ٌٓ٘ٞح ك٢ حُٔ٘طوش ٌٓ٘ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش، ، ًٝخٗض 

ك٤ـخ٣خٗخؿخٍح  ح٣٫ُٞش ًَِٓحً َُِٜحع ر٤ٖ أَٓحء حُٔٔخ٤ُي حُٔل٤طش رٜخ ٤ُِٔطَس ػ٤ِٜخ، كظ٠ ٤ٓطَص ػ٤ِٜخ حٓزَح٣ٍٞ١ٚ

 =، ػْ ٤ٓطَس ػ٤ِٜخ ٬ُٓش1349حُظ٢ ٍػض حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد ٝح٤ُٓٞٔو٠، ٤ٓٝطَص ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ػ٤ِٜخ كظ٠ ػخّ 

ٗخٙ كظ٠ ريح٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ كظ٠ ح٠ٗٔض ا٠ُ ٍثخٓش ٓيٍحّ ٖٓ هزَ ًَٗٚ حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش،  هطذ=

كٌْ ًحط٢، ٝرؼي ح٫ٓظو٬ٍ طْ كَٜ ك٤يٍ آرخى ػٜ٘خ، ٝؿؼِٜخ ٣٫ٝش ٝطلُٞض ح٧ؿِحء حُيحه٤ِش ا٠ُ ٣٫ٝش أ٣َ٤ٓش ًحص 

 ٓٔظوِش رٌحطٜخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyclopiedia-Britannca.place/Andhra-Pradesh.com 

(2) James H.Consins, Op.Cit., Pp.135-136.   

(3) Ibid, P.135.   

أكي أػ٠خء حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٍٝث٤ْ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٤ٔخ رؼي، كوي  :(0134-0414) ظ٘سض أٗسّذيو (4)

ٝحُيطٚ رؼي ٫ٝىطٚ رٞهض ه٤َٜ، كظز٘ظٚ ػٔظٚ كَح٤ٌ٘ٗٔخ حٍٝٗي٣َ، ػْ أٗظوَ ٓؼٜخ ٖٓ ر٣َطخ٤ٗخ ا٠ُ حُٔخ٤ٗخ، ػْ ػخى ح٠ُ 

ػ٠ِ ىٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ ٖٓ ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ، ػْ ػَٔ حٓظخًحً ُِظخ٣ٍن ك٢ ح٤ٌُِش حُٜ٘ي٤ٓٝش ح٣ًَُِٔش  طخ٤ٗخ ُِلٍٜٞر٣َ

رؼي حٗظوخُٚ ا٠ُ حُٜ٘ي ٓغ ػٔظٚ  حُظ٢ أٛزلض ٖٓ ح٧ػ٠خء حُزخ٣ٍُٖ ك٢ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٝأٗظوِض أكٌخٍٛخ ٝح٣ٔخٜٗخ 

، طْ طؼ٤٤ٖ ؿٍٞؽ حٍٝٗي٣َ أكي ٓؼ٢ِٔ حُٔؼِْ حُؼخ٢ُٔ 1712ش ػخّ رخُؼ٤ٞٛٞك٤ش ا٠ُ ؿٍٞؽ ح١ٌُ أٛزق ٍث٤ٔخً ٤ٌُِِ

ؿ٤يٝ ٣ًَ٘٘خ ٍٓٞط٢، ػْ طَى طؼ٤ِٔٚ ًَّٝ ٗلٔٚ ُِؼَٔ حُـخٓؼ٢، ًٔخ اٗٚ حػظوَ ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ػ٘يٓخ حػظوِض ٖٓ هزَ 

 ٤ِزَح٤ُشأٓوق ح٤ٌُ٘ٔش حُ 1726، ٝىػْ ًَ ؿٜٞىٛخ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٤ٔخ رؼي، أٛزق ػخّ 1719حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش ػخّ 

خُلِٔلش حُـَر٤ش ٝحُي٣ٖ رحٌُخػ٤ٌ٤ُٞش، ٢ٛٝ ٤ٛجٚ ػ٤ٞٛٞك٤ش ٓئٓ٘ش رخُٔؼظويحص حُزخ٤٘١ش حُظ٢ طَ٘ٔ ٓؼظويحص َٓطزطش 

، 1734ٝحُؼِّٞ ٝحُلٖ ٝح٧ىد ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝؿ٤َٛخ، ٝرؼي ٝكخس آ٢ٗ ر٤ِٗض حٛزق ٍث٤ٔخً ُِـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ 

ؿٚ حهَ ّٞ أ٣خٓٚ ٗلٞ طؤ٤ُق حٌُظذ، ٝحهخٓٚ حُيٍحٓخص ُِظ٣َٝؾ ُِؼ٤ٞٛٞك٤ش كظ٠  ٝأْٓ ٓيٍٓش آ٢ٗ ر٤ِٗض حُظًٌخ٣ٍش، ط

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1745ٝكخطٚ ػخّ 

B.Sanjiva Rao, George Sydney Arundale ,The Theosophical Publishing 

House,Adyar,1913; https://www.ts-adyar.org/content/george-sydney-arundale -1878-

1945.  

https://www.2022,encyclopiedia-britannca.place/Andhra-Pradesh.com
https://www.ts-adyar.org/content/george-sydney-arundale%20-1878-1945
https://www.ts-adyar.org/content/george-sydney-arundale%20-1878-1945
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وقادريف عمى  ةاط كشفيف سيبلف, لكونيـ أكثر خبر ازىا االداري والميداني عمى ضببيزنت في جي
 .(ٔ)اعداد قوة كشفية معتد بيا في اليند, وتدريب الينود تدريجيًا ليتولوا قيادة الحركة فيما بعد

 The)الكشافة اليندية  ةولتحقيؽ انتشار أوسع ودعـ أكبر لمحركة, أّسست آني بيزنت صحيف     
India Scout) ال تغطيميزية, تّوزع في عمـو اليند, ك, وكانت ناطقة بالمغة االنٜٛٔٔـ عا 

مقاالت تثقيفية عف الحركة الكشفية مف حيث مبادئيا وأىدافيا,  تنشر  بؿنشاطات الجمعية فقط, 
والفائدة المنتظرة منيا, ومف األمور األخرى لدعـ الحركة الكشفية مشاركتيا الشخصية في المخيمات 
الكشفية مرتديًة زي الكشافة ومؤديًة تحيتيا, وممتزمًة بقوانينيا, مستغمًة التجمعات الشبابية ألجؿ 
الترويج ألفكارىا في حث الشباب عمى التعميـ ودفعيـ لتغير مجتمعيـ, ومّما زاد عدد المنضميف 

ويًا, فوصؿ روبية واحدة سن إلىلمجمعية ىو تخفيضيا لرسوـ االشتراؾ السنوي مف خمسو روبّيات 
 .(ٕ)ثبلثة آالؼ كشاؼ إلىعدد المنضميف 

النقابة الكشفية العالمية في  إلىبانضماـ الحركة الكشفية اليندية  ٕٜٔٔفي عاـ  وافؽ بادف باوؿ    
لندف, وبذلؾ أنتقمت ادارة الجمعية لمنقابة بعد جيود مضنية بذلتيا آني بيزنت في دعـ الحركة الكشفية 

, وىو أعمى (Silver Wolf)لتمؾ الجيود أرسؿ ليا مف لندف وساـ سمفر وولؼ اليندية, واعترافًا 
   .(ٖ)وساـ كشفي مف قبؿ بادف باوؿ شخصيًا, مع تعيينيا مشرفًا فخريًا في النقابة الكشفية اليندية

 ةباألدب مف جامع الفخرية الدكتوراه ةشياد تنحوتكريمًا لجيودىا في رفع مستوى التعميـ في اليند مُ   
عضوًا في الييئة التشريعية اليندية التابعة لمجامعة, وىو منصب  تختير وأُ , ٕٜٔٔبيناريس عاـ 

 .(ٗ)محصور عمى الينود بالوالدة
 
 
 
 
 

 
                                                           

(1) India Government, The India Sconts, Pp.45-48.  

(2) James H.Consins, Op.Cit., Pp. 136-139.   

(3) C.Jinarajadasa , Biography of Annie Besant, P. 130.   

(4) Geoffrey West, Op.Cit., P. 215.   
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 ثانيًا_دور آني بيزنت االجتماعي و اثره في المجتمع اليندي :
 تمثؿ الدور االجتماعي آلني بيزنت بما يأتي :   

 جتماعية لطبقة المنبوذين :دور آني بيزنت في تحسين االوضاع اال - أ
, وسموا أيضًا فئة الخدـ, ومف تمؾ الطبقة (ٔ) ف ىـ الطبقة الدنيا مف المجتمع الينديو المنبوذ    

اليند تعقيدًا, فقد سعى  مشكبلتتفّرعت طبقات أكثر سحقًا ومظمومية, وعّدت تمؾ الطبقة مف أكثر 
, وكانت آني بيزنت (ٕ)ومظموميتيـ تيـمشكبلتسميط الضوء عمى أوضاعيـ  إلىكؿ مصمح في اليند 

الطبقات في المجتمع  و بقيةبينيـ  ةتضييؽ اليوّ  و حاولتالبت بحقوقيـ مف الشخصيات التي ط
تبنت وجية نظر مفادىا إف  ٜٗٛٔاليندي, وبدأت محاوالتيا االصبلحية منذ دخوليا اليند, ففي عاـ 

ف ةبقة االجتماعية تمثؿ باألصؿ حقيقالط اختيار طبقو أو أخرى ال يتـ تحديده بالوالدة,  وظيفية, وا 
نما بالقدرة والدارما (, أي إف المنتميف لمطبقات الدنيا يمكنيـ بأعماؿ الخير والبر Dharma) (ٖ)وا 

لذا  ,االرتقاء لمطبقات األعمى, لكف تمؾ اآلراء االصبلحية لـ تمؽ  أذف صاغية في المجتمع اليندي
في  يـ ليس في اليند فقط, بؿ كشفت إفعيـ, والمطالبة بحقوقتحسيف أوضا إلىسعت آني بيزنت 

                                                           

ٌَّ حُ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ حُٜ٘ي ٌٓ٘ أ٫ف ح٧ػٞحّ، ٝٛ٘خى أٓزخد ػّيس كٍٞ طو٤ٔٔٚ ٜٓ٘خ:  اىَعرَغ اىْٖذي:( 1)  ط٘

، ٜٝٓ٘خ: طخ٣ٍو٢، اً ((Rig Vedaى٢٘٣، إ حُظو٤ْٔ طْ حػظٔخىحً ػ٠ِ ٜٗٞٙ ٖٓ حٌُظخد حُٔوّيّ حُٜ٘ي٢ٓٝ ح٣َُؾ ك٤يح 

َه٢ حُٜ٘ي ك٢ ح٧ُق حُؼخ٢ٗ هزَ ح٬٤ُٔى، ٝحٓظؼزيٝح ح٧ٛخ٢ُ، ٝهِوٞح حُطزوخص، ٣وٍٞ إ ح٤٣ٍ٥ٖ ٤ٓطَٝح ػ٠ِ ٗٔخٍ ٗ

ٝؿؼِٞح ٌٓخٕ حُز٬ى ح٤٤ِٛ٧ٖ ػز٤يحً ٝٓ٘ز٣ًٖٞ ٣وٕٞٓٞ رويٓش ح٤ٓ٧خى ح٣ٌُٖ ٣ٔؼِٕٞ حُطزوخص حُؼ٬ػش حُؼ٤ِخ حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ 

 =)حُزَحٛٔش(_ ْٛ ٖٓ ٣ظٔظؼٕٞ رو٤َحص١زوش حٌُٜ٘ش  -1ُِـْ٘ ح١ٍ٥، ٣ٝ٘ؤْ حُٔـظٔغ حُٜ٘ي١ ا٠ُ أٍرغ ١زوخص، ْٛ: 

 -2حُز٬ى، ٝطويْٜٓ حُطزوخص ح٧هَٟ، ٜٝٓٔظْٜ حُللخظ ػ٠ِ حُٔؼَكش ٝحُؼوخكش حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٝكٔخ٣ش حُٜ٘ٞٙ حُٔويٓش، =

١زوش حٌُخٗظ٣َخ_ ْٝٛ ١زوش حُٔلخٍر٤ٖ ح٧َٗحف، ٝػخىس ٓخ ٣ٌٕٞٗٞ ٢ً٬ٓ ح٧ٍح٢ٟ، ًٝزخٍ ٓٔئ٢ُٝ حُيُٝش، ٣ٝوغ 

١زوش ح٤٘٣ُٞش_ ْٝٛ حُظـخٍ ٍٝؿخٍ ح٧ػٔخٍ َٝٓر٢ حُٔٞح٢ٗ، ُْٜٝ أ٤ٔٛش  -3ىح١ٍ ك٢ حُيُٝش، ػ٤ِْٜ حُـخٗذ ح٩

١زوش حُ٘ٞىٍح_ ْٝٛ ٌٓخٕ حُز٬ى ح٤٤ِٛ٧ٖ،  -4حهظٜخى٣ش ًز٤َس، ٖٓ ه٬ٍ ػِْٜٔ ك٢ حُظـخٍس ٝحٍُِحػش ٝحُٜ٘خػش، 

ػٔخٍ ح٤ُٟٞؼش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: كخَٟ ْٝٛ هيٓخً ُِطزوخص ح٧هَٟ، ُْٜٝ ط٤ٔٔش أهَٟ )حُٔ٘ز٣ًٖٞ(، ٣ٝؼِٕٔٞ ك٢ ح٧

ؿخٓؼش -ًخظْ كٕ٘ٞ ٝك٤يٍ ًخظْ ٤٘ٗق، حُ٘ظخّ حُطزو٢ حُٜ٘ي٢ٓٝ ٝأػَٙ ك٢ ظٍٜٞ حٌُٔحٛذ حُي٤٘٣ش، ٓـِش ٤ًِش حُظَر٤ش

  .146-121، ى.ص، ٙ 21ٙٝح٢ٓ، حُؼيى

(2) Eston Everett Ericson and Eric Ericson, India In Revolution, The University  of  North 

Carolina press, North Carolina , 1937, P.10. 

ٓؼ٘خٛخ حُط٣َوش حُٜل٤لش رخُؼ٤ٖ، أٝ ٣َ١ن حُلو٤وش حُؼ٤ِخ، ٣َٝطز٢ ًُي حُٜٔطِق رخُي٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش،  اىذاسٍا:( 3)

وش ٤ٔ٣ِ ٣ٝؼ٢٘ إ ح٫ٗٔخٕ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣وظخٍ ٤ًق ٝأ١ ٣َ١وٚ ٣َ٣ي حٕ ٣يكغ حُؼٞحهذ حُٔظَطزش ػ٠ِ حػٔخُٚ، ٝرظِي حُط٣َ

حُطز٤ؼش حُيحه٤ِش ُ٪ٗٔخٕ، ٣ٝيٍى إٔ ٛ٘خى هخٗٞٗخ ح٤ُٜخً ٝٓزخىة حه٬ه٤ش ٣ـذ ح٫ػظَحف رٜخ ٝح١خػظٜخ، ك٢ٜ حُط٣َن 

ٌُِٔخٍ ٝحُٔؼخىس، ٖٝٓ ٣ئٖٓ رخُيحٍٓخ ٓؼَٝف رؤػٔخٍ حُزَ ٝحُؼَكخٕ، ٓغ ططٍٞ ًِٓٞٚ ٝأكٌخٍٙ ٝٓٔخٍٓظٚ حُؼو٤ِش، 

٘ظَ ا٠ُ أًٛخٗ٘خ، ًَٝ ٢ٗء ٗوظزَٙ رٌَ٘ ٓ٘طو٢، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُلَى هخىٍح ػ٠ِ ٧ٜٗخ هخثٔش ػ٠ِ حُٔ٘طن، ٝاٜٗخ طـؼِ٘خ ٗ

ط٤٤ِٔ ح٧ٍٓٞ ح٤ُٔجش ٖٓ حُـ٤يس، أ١ ٢ٛ كَ ؿ١ٌٍ ٓٞؿٚ ٌَُ ح٬ٌُ٘ٔص ك٢ ك٤خٙ حُلَى، ك٬٠ً ػٖ اٜٗخ طؼي ٣َ١وش 

٣ٍش ُظَط٤ذ ح٤ٗ٧خء ك٢ ُلْٜ حُل٤خس ٝطلو٤ن ح٫ٓظوَحٍ ح٫ؿظٔخػ٢، ٧ٕ حُيحٍٓخ طليى ٤ًِٞٓخص حُزَ٘ حُظ٢ طؼي َٟٝ

 حٌُٕٞ، ٝحُٔزخىة حُظ٢ طٔ٘غ حُل٠ٟٞ، ٝح٫ؿَحءحص ح٬ُُٓش ُـ٤ٔغ أٌٗخٍ حُل٤خس ك٢ حُطز٤ؼش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Ruchi Agarwal, Dharma Dhamma, Mahidol University, Bangkok, 2015. 
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مف المنبوذيف الفقراء الذيف يعيشوف في أحياء قذرة, وال ينالوف حقوقيـ, وال  ةالمجتمعات األوروبية طبق
نيا وّظفت كؿ طاقاتيا و يتصموف بالطبقات الراقية,  تعريؼ العالـ لالمقاالت الصحفية والخطب في ا 

الجانب العممي, مف خبلؿ  إلىترجمت جيودىا االصبلحية و , (ٔ)ةالعالمي ذيفبمظمومية المنبو 
التي كانت قد رعتيا الجمعية الثيوصوفية منذ  Panchami Schools))اىتماميا بمدارس المنبوذيف 

زمف العقيد أولكوت, فقد أدخمت إلييا تحسينات, وذلؾ ألف المجتمع اليندي سمى تمؾ المدارس 
 ذلؾل ,ةالمين تمؾمعظـ مف ينتموف الييا يمتينوف و  ,ةاستصغارًا منيـ ليذه الطبق (مدارس الزباليف)ب

ف كؿ تمميذ  ةلمطمب آني بيزنت الدرس األوؿ جعمت أخذ حماـ وارتداء مبلبس المدرسة النظيفة, وا 
لتعميميـ االعتماد عمى النفس, وقبؿ  ,مف بئر المدرسة مسؤوؿ عف احضار الماء الخاص الستحمامو

إلبقائيا نظيفة لميوـ المدرسي  ,يـ المدرسة تقع عمى التبلميذ ميمة غسؿ مبلبسيـ المدرسيةمغادرت
عاداتيـ  و بدورىـ ينقموففي المجتمع,  يحتذى بو مثاؿالتالي, وكاف ىدؼ آني بيزنت جعؿ األطفاؿ 

مجتمع, الصحية ألىميـ, وبذلؾ يمكف أف تكوف ثورة تغييرية تبدأ مف األسرة التي ىي أصغر نواة بال
عادة يتمسؾ بيا الجميع, واألىـ مف ذلؾ أف يكوف دعاة ذلؾ التغيير ىـ  إلىومع مرور الوقت تتحوؿ 

 .(ٕ)ف أنفسيـو المنبوذ
في برنامجيا االصبلحي, وىو السعي  ةىدفت آني بيزنت مف تعميـ المنبوذيف, واعطائيـ أىمي    

نيـ قادريف عم ى العطاء والتغيير, والسيما بعد رفض أبناء لكي يتعرؼ ىؤالء عمى ثقافتيـ اليندية, وا 
الظروؼ عزليـ بمدارس خاصة بيـ وحدىـ دوف  ضتتفقالطبقات العميا مشاركتيـ مقاعدىـ الدراسية, 

الطبقات, بقية اختبلطيـ بأبناء الطبقات األعمى, مع تقديـ ليـ نوعية تعميـ مساويًة لمدارس أبناء 
المدارس, والقاء الخطب عمييـ, وشحذ ىميـ وحماسيـ,  دعمتيـ آني بيزنت بكثره زيارتيا لتمؾو 

نيـ بناة المستقبؿ, وقادريف عمى التغيير   .(ٖ)وتغيير نظرتيـ عف أنفسيـ, وا 
يمكف االسنتاج مما تقدـ اف آني بيزنت سعت الى تحقيؽ العدالة االجتماعية عف طريؽ انصاؼ    

والسيما الطبقات العميا التي كانت تنظر ليـ طبقة المنبوذيف و عكس صورة ايجابية لممجتمع اليندي ,
نظرة دونية ,كما انيا ارادت تحفيز الطاقات الكامنة عند التبلميذ و تحويميا الى طاقات ايجابية 

 مستمرة و السيما بموضوع بناء الشخصية و الثقة بالنفس .

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., Pp. 216-217.   

(2)Ibid , Pp. 217-218.   

(3) T.Saravanan, Op.Cit., Pp. 141-145.   
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 جيودىا لممطالبة بحقوق المرأة اليندية: - ب
ؽ المرأة, وتحسيف أوضاعيا منذ إف كانت في بريطانيا, ولعؿ حقو بفت آني بيزنت بمطالبتيا عر     

متوافؽ, وطبلقيا, وحرمانيا الاالوضاع االجتماعية التي عاشتيا ىناؾ آنذاؾ مف حيث الزواج غير 
, لكف عندما جاءت لميند صدمت بواقع (ٔ)مف أبنائيا, جعميا أكثر قوة واصرارًا في انصاؼ المرأة

لذا أخذت عمى عاتقيا الدفاع  ,(ٕ)ات مف التعميـواج المبكر, وحرماف الفتيالمرأة المتخمؼ مف حيث الز 
دما عقد مؤتمرًا , عنٜٔٛٔتجديد دعوة سابقة أطمقيا العقيد أولكوت عاـ  تعادأعف حقوؽ المرأة, و 

سمسمة  ٜٓٓٔتأسيس جمعية وطنية لممرأة اليندية, لذا اطمقت آني بيزنت منذ عاـ  ةتدارس بو امكاني
طت الضوء مف خبلليا عمى واقع اليند المتخمؼ ضرات تحت عنواف )استيقاظ اليند(, سمّ مف المحا

في كؿ المجاالت, والبد ليا مف االستيقاظ لتقضي عمى حالة الركود التي تعاني منيا, ومف األمور 
"إن تكريم المرأة التي وّضحتيا في محاضراتيا )تجديد األنوثة اليندية(, وركزت عمى مقولة مانو 

(ٖ)فرح اآللية, ولكن حيث ال يتم تكريمين تكون جميع الطقوس غير مثمرة"تُ 
 . 

ذلؾ األمر مف مخاطر بنات, واجبارىف عمى االنجاب, لما عارضت آني بيزنت الزواج المبكر لمب     
جّمة منيا: ارتفاع الوفيات بيف الفتيات المتزوجات, وانخفاض الحيوية بالمجتمع, وانتشار األمراض 

ة السائدة في عموـ اليند, ة, والشيخوخة المبكرة, وألجؿ التقميؿ مف تمؾ الظواىر االجتماعيالنفسي
خواف الخدمة(, تكّونت مف أعضاء تعاىدوا عمى أسميت ) ٕٜٔٔثيوصوفية جديدة عاـ  ةست ىيئأسّ 

ة أبناءىـ دوف سف الحاديو تجاىؿ جميع القيود الطبقية, وعدـ تزويج بناتيـ دوف سف السابعة عشر, 
في العرؽ والموف  والعشريف عامًا, وتعيدوا أيضًا عمى تعميـ زوجاتيـ وبناتيـ وتجاىؿ كؿ الفروؽ

النبذ االجتماعي لؤلرامؿ الذيف تزوجف حديثًا, وذلؾ حسب القيود االجتماعية  ةوالديف, ومعارض
رئاسة آني بيزنت  اليندية ال يحؽ لؤلرامؿ الزواج بعد وفاة ازواجيف, واستمرت تمؾ الييئة بالعمؿ طيمة

االصبلح االجتماعي عف طريؽ الخطابات والنشرات والمقاءات  إلىلمجمعية الثيوصوفية, فكانت تدعو 
 .(ٗ)وغيرىا

                                                           

(1) Catherine Lowma Wessinger, Annie Besant and Progressive Messianism (1847-1933), 

Studies in Woman and Religion, Vol.26, The Edwin Mellen Press, Lewiston, N.D, Pp.109-

117.   

(2) Geoffrey West, Op.Cit., P.217.   

(3) George S.Arundale, Op.Cit., P.31. 

(4) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.218-219.   
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بعد دخوؿ آني بيزنت السياسة كاف صوتيا أعمى لمدفاع عف حقوؽ المرأة, إذ وجيت كؿ       
تصويت عمى قدـ المساواة مع السياسية نحو االصبلح االجتماعي, وحؽ المرأة في ال اخطاباتي

 جمعية النساء الينديات, وكانت أىدافيا كما يأتي:  ٜٚٔٔالرجؿ, وتأسست في الثامف مف أيار عاـ 
 .نساء اليند مف جميع طبقاتيا بناتًا لميند, وعمييف تقع مسؤولية نيوضيا دتع  -ٔ
ائي الزامي ومجاني, حؽ التعميـ مكفوؿ لكؿ فتى وفتاة في اليند, عمى أف يكوف التعميـ االبتد  -ٕ

 بما في ذلؾ التعميـ الديني.
العمؿ عمى الغاء زواج االطفاؿ, وغيره مف األمراض االجتماعية التي يعاني منيا المجتمع   -ٖ

 اليندي.
 تأميف حؽ المرأة بالتصويت في المجالس التشريعية, وبنفس الشروط التي تمنح لمرجؿ.  -ٗ
لبمدية والمحمية والمجالس التشريعية ضماف التمثيؿ المناسب لممرأة في المجالس ا  -٘

 والجمعيات.
 ضماف حؽ المرأة في التصويت, والترشيح لممناصب السياسية ومجمس الدولة.  -ٙ
 العمؿ عمى اتباع برامج ترسخ المساواة بيف المرأة والرجؿ.  -ٚ
لمنساء في عموـ اليند, يجعميف قادرات عمى ادراؾ إف  ةوضع خطط, وتقديـ دورات تثقيفي  -8

حد كبير, ألنيف زوجات وأميات عمييف ميمة تدريب وتوجيو  إلىاليند بيف أيدييف  مستقبؿ
تجميع النساء عمى شكؿ مجموعات مف أجؿ ليذا  ,وتشكيؿ شخصية حكاـ اليند المستقبمييف

 .(ٔ)اعطاء دروس بالتنمية الذاتية والتعميـ, وخدمو األخريف
قّببًل في كثر تأ بتحرير المرأة وانصافيا لكي تكوف جيود آني بيزنت االصبلحية والمنادية     

المرأة المتعممة , اكدت في كؿ محاضراتيا التي القتيا باسـ الجمعية, إف المجتمع اليندي المحافظ
تمؾ الجيود عبر اضافة الطابع الديني عمييا  تدعـستكوف عونًا لمرجؿ وليس منافسًة لو, وحاولت أف 

واكدت إف تعميـ المرأة لى كانت لممرأة مكانًة ال بأس بيا, مف حيث إف في المجتمعات اليندية األو 
واعدادىا لتكوف مواطنة  تيار حوؿ القضاء عمى أميف تعميميا يتمحو إ, إذ ةوأـ صالح ةلتكوف زوج

صالحة, فقد أضيفت لمدارس البنات دروس حوؿ التدبير المنزلي والطبخ وقوانيف النظافة واالسعافات 
, وبسبب نشاط آني بيزنت (ٕ)االطفاؿ وفنوف الرسـ والنحت والموسيقى األولية والتمريض ورعاية

                                                           

(1) George S.Arundale, Op.Cit., Pp.31-32. 

(2) T.Saravanan, Op.Cit., P. 161.   
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بإطبلؽ سراحيا,  طالبفّ ىرات عامة, ظاتخروج النساء ب إلى, مّما أدى ٜٚٔٔالسياسي اعتقمت عاـ 
, وقد استطاعت آني بيزنت أف تحقؽ (ٔ)كما قّدمت الصموات في المساجد والمعابد لتحقيؽ العدالة ليا

يجمبف جواىرىف ويقدمنيا آلني  فَّ ة بيف النساء الينديات, والسيما األرامؿ لدرجة كُ محبة وشيرة واسع
 .(ٕ), وذلؾ لدعـ جيودىا االصبلحية التي شممت كؿ نساء اليند"يا أمي استخدمييا": يقمفبيزنت, و 

ف فرعًا وثمانية عشر ي, كاف لمجمعية إحدى وخمسٕٜٗٔعاـ ,في وبسبب جيود آني بيزنت      
, حتى إف اثنتيف مف أعضاء ةالفيف وسبعمائة عضو  إلى, مع عضوات نشطات وصؿ عددىف مركزاً 

في المجالس المحمية  ة, فضبًل عف إف العديد منيف قبمفالجمعية قبمف في نقابو المحاميف اليندي
في  ٕٜٚٔعقد المؤتمر النسوي األوؿ عاـ  إلىواستمرت الجمعية في نشاطيا وتوسعيا, وأدى ذلؾ 

في المؤتمر و (, وقد قّدـ خبلؿ المؤتمر عّدة مقترحات لتحفيز قضية المرأة اليندية, Puna) (ٖ)بونا
آني بيزنت, ونتج عف كت بو ر شا ٕٜٛٔ( عاـ Delhi) دليي مدينو فيالذي عقد النسوي الثاني 

 ( أوؿLahore) (ٗ)لذا عقد في الىور ,لتجربة النسوية الينديةبااعجاب النساء اآلسيويات  يفالمؤتمر 
, وكانت آني بيزنت مف المنظمات لذلؾ المؤتمر, الذي ٖٜٔٔمؤتمر لجميع النساء اآلسيويات عاـ 

خرج بتوصيات و أعطى فرصو لتناقؿ تجارب النضاؿ النسوي لممطالبة بحقوقيف في دوؿ آسيا, 

                                                           

(1) George S.Arundale, Op.Cit., P.31.  

(2) C.Jinarajadasa , Biography of Annie Besant,., P. 68.   

( Mola(ؿَد حُٜ٘ي، ٝطوغ ػ٘ي طوخ١غ ٣َٜٖٗ ٫ٞٓ ) (Maharashtraٓي٣٘ش طوغ ك٢ ٢ٓٝ ٣٫ٝش ٓخٛخٍحٗظَح  تّ٘ا: (3)

(، ٢ٛٝ ػخٛٔش ٌِٓٔش حَُٔحػخ ح٤َُٔٓش كظ٠ ٓو١ٜٞخ ر٤ي حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ػْ أٛزلض ػخٛٔش ٣٫ٝش Motaٝٓٞطٚ )

ّٔض ػ٬ػٕٞ ٤ًِش، ٝٓؼظْ طؼ٤ِٜٔخ رخُِـخص حُٔل٤ِش ٓٞٓزخ١ ح٤ُٜل٤ش، ٝأٟلض ًَِٓحً طؼ٤ٔ٤ِخً ٝػوخك٤خً   ك٢ حُٜ٘ي، اً ٟ

ُض ا٠ُ ٓوَ حُو٤خىس   حُـ٘ٞر٤ش ُِـ٤ٖ حُٜ٘ي١، ٌٝٓ٘ ػخّ  ّٞ ُض ا٠ُ ًَِٓ ٛ٘خػ٢ ٍُٝحػ٢  1761حُٜ٘ي٣ش، ًٔخ طل ّٞ طل

 ْٜٓ، ك٬٠ً ػٖ أ٤ٔٛظٜخ ح٤ُٔخك٤ش، ٫كظٞحثٜخ َٓحًِ ى٤٘٣ش ٛخٓش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyclopiedia-Britannca.place/Andhra-Pradesh.com. 

أكي ٍٝحكي َٜٗ حُٔ٘ي، ٝهي ( Ravi)ػخٛٔش ٓوخ١ؼش حُز٘ـخد ك٢ ٗٔخٍ َٗه٢ ًَحط٢٘، ٝػ٠ِ َٜٗ ٍحك٢  الٕ٘س: (4)

ظي ٤ُِٔطَس ػ٤ِٜخ ر٤ٖ حُوٟٞ حُٔل٤طش رٜخ، اً ًخٗض هخٟؼش ٬ُُِٔش حُـ٣ِٞٗش، ػْ ُِٔطش ٜٗي طخ٣ٍن حُٔي٣٘ش َٛحع ٓل

( ُِٜ٘ي، ػْ ه٠ؼض ا٠ُ 1949-1688حُٔـٍٞ، ػْ أٛزلض ؿِءحً ٖٓ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حُلخ٤ٍٓش رؼي ؿِٝ  ٗخىٍ ٗخٙ )

٣َطخ٢ٗ، ٝرٔزذ ًؼَس أٛزلض ؿِءحً ٖٓ حُٔ٘خ١ن حُوخٟؼش ُِلٌْ حُز 1847ِٓطش ح٤ُٔن ٝٓوَ كٌٞٓظْٜ، ٌُٖ ػخّ 

حُٜـٔخص حُوخٍؿ٤ش ػ٤ِٜخ ػَكض رؤٓٞحٍٛخ حُٔل٤طش رٜخ، ٝأهيّ حُٔٔخؿي ر٤٘ض ك٤ٜخ، ٜٓ٘خ: ٓٔـي رخىٗخ٢ٛ ح١ٌُ ر٘خٙ 

(، ًٝخٗض حُٔي٣٘ش 1629-1567ح٫ٓزَح١ٍٞ أٍٝٗـ٣ِذ، ًٔخ طلظ١ٞ ػ٠ِ هزَ ح٫ٓزَح١ٍٞ حُٔـ٢ُٞ ؿ٤ٜخٕ ؿ٤َ )

، ًٝخٗض طؼي ٖٓ أْٛ َٓحًِ 1882، ٝؿخٓؼش ٫ٍٛٞ ػخّ 1864لق ٫ٍٛٞ ػخّ ًَِٓحً طؼ٤ٔ٤ِخً ٜٓٔخً، اً حٗ٘ؤ ك٤ٜخ ٓظ

 حُٔ٘ٔٞؿخص حُل٣َيس ٖٓ ٗٞػٜخ ك٢ آ٤ٓخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

The Punjab Government, Lahore District, The Superintendent, Government Printing, 

Lahore, 1916. 

https://www.2022,encyclopiedia-britannca.place/Andhra-Pradesh.com
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بضرورة استمرار العمؿ لنيؿ حقوقيف السياسية واالجتماعية, وضرورة استمرار التنسيؽ وتبادؿ 
 .(ٔ)رات بيف الجمعيات النسوية في عمـو آسياالخب
و رفع أتضح مما تقدـ أف آني بيزنت شخصية طموحة نجحت في مناصرة المرأة اليندية       

الحيؼ عنيا , و السيما االرامؿ و القاصرات , عف طريؽ محاضراتيا و مقاالتيا في بعض الصحؼ 
النساء االسيويات خاصة ,ليذا كاف ليا دورا ال و كذلؾ ارادت نقؿ تجربتيا الى نساء العالـ عامة و 

 .ٖٜٔٔغبار عميو في مؤتمر الىور عاـ 

 

                                                           

(1) George S.Arundale, Op.Cit., Pp. 32-33.   
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 صاَٙان ادلثحس
 :7371-7371نهًذج  تٛضَد َٜٙ انغٛاعٙ انُشاط

 ئنٛٓا: تٛضَد آَٙ دخٕل لثم نهُٓذ انؼايح انغٛاعٛح االٔضاع _أٔال  
قادىا فاسكو دي  التيوصمت اليند و  مبلت االوربية التيالح ولىأالقوات البرتغاليو مت مثّ      
, وبذلؾ ةً مباشر  بصورة  , ومنذ ذلؾ الحيف اتصمت أوروبا باليند(Vasco de Gama)(ٔ)غاما

, وبعد وربية لقروف طويمةاألدتيا سابقًا بعض الدوؿ العربية و التي قاأوروبا سيطروا عمى التجاره مع 
 ةت تنيار تحت ضغط ضربات القو أند بدمع الي ةعمى طرؽ التجار  ةالبرتغالي ةقرف مف السيطر 

الشرقية اليند  ةولى شركاأل :شركتيف اتسسّ أالذاف , (ىولندا وبريطانيا) :وىي ة,الناشئ ةالبحري ةوروبياأل
شراء  إلىف االشركت عتذ س, إٕٓٙٔعاـ  (ٖ)ةاليولنديشركة اليند الشرقية و , ٓٓٙٔعاـ (ٕ) البريطانية

                                                           

ٓٔظٌ٘ق رَطـخ٢ُ، ًٝخٕ أٍٝ ٖٓ َٝٛ ٖٓ ح٫ٍٝر٤٤ٖ ح٠ُ حُٜ٘ي ػخّ  :(0413-0354)دي دي غاٍا فاعن٘( 1)

 ((Estevao De Gamaك٢ ؿ٘ٞد ؿَد حُزَطـخٍ، ًخٕ ٝحُيٙ ٓظ٤لخ ى١ ؿخٓخ  Sinse))، ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش ٤ْٓ٘ 1478

ح٫رٖ حُؼخُغ ُِِٔي حىٝحٍى  Infante Ferdinand)) (1433-1490ٞٛٝ ،) كخٍٓخً ُيٟ ػخثِش ح٣لخٗظ٢ كَى٣٘خٗي

(Edward( )1371-1438  ىٍّ ك٢ ٓيٍٓش ىحه٤ِش، ٝطؼِْ ح٬ُٔكش ٝح٣َُخ٤ٟخص، ًٝخٗض أ٠ُٝ ٍك٬طٚ ُِٜ٘ي ػ٠ِ ،)

( حُـ٘ٞر٢ حُـَر٢ Malabar، ِٝٛض حَُكِش ا٠ُ ٓخكَ ٓخ٫رخٍ) ٣َ١1479ن ٍأّ حَُؿخء حُٜخُق طلض ه٤خىطٚ ػخّ 

( ربػطخثٚ رِيس Manual I ()1467-1521ٌح ًخكخٙ ِٓي حُزَطـخٍ ٓخ٣َٞٗ ح٧ٍٝ )، 1478ُٖٓ ٗزٚ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش ػخّ 

ّٔ ٓ 1503ؿخىٍٛخ رؼي ػخّ  ٤ٓ1502ْ٘ ًبهطخػ٤ٚ ٍٝحػ٤ش، ، ًٝخٗض ٍكِظٚ حُؼخ٤ٗش ُِٜ٘ي ػخّ  ٓ٘ق ٝٓل٘ٚ رخُظٞحرَ،  ٬ً ل

٤ٛذ رخ٣ٍ٬ُٔخ ٝطٞك٢ ك٢ ٓي٣٘ش ه٤َس ُِٜ٘ي رخُؼخّ ٗلٔٚ أُوذ ٗخثذ حُِٔي، ًٝخٗض ٍكِظٚ ح٧ 1524كخٌٓٞ ى١ ؿخٓخ ػخّ 

( ٖ٤ًٗٞCochin:َ٣ُِِٔي ٣٘ظ .) 

Richard Humble, The Voyages of  Vasco Da Gama, A Franklin Watts Library Education, 

Sydney, N.D. 

ًَٗش طـخ٣ٍش ٤ٓٝخ٤ٓش ك٢ حُٞهض ًحطٚ، ٌُٖ ٗ٘ؤص ػ٠ِ اٜٗخ ًَٗش طـخ٣ٍش  ؽشمح اىْٖذ اىؾشقيح اىثشيطاّيح: (2)

أٟلض حُٜلش ح٤َُٔٓش ُٜخ ٖٓ ه٬ٍ َّٓٓٞ  1600ٔض ػٖ ٣َ١ن ٓـٔٞػش ٖٓ حُظـخٍ ك٢ ُ٘يٕ، ٌُٖ ك٢ ػخّ أٓ

٢ٌِٓ، ٝأؿ٤ِص ُٜخ حُظـخٍس ٓغ آ٤ٓخ ٝحُٔل٢٤ حُٜخى١، ًخٕ ػِٜٔخ ٣يحٍ ػٖ ٣َ١ن حًُٞخ٫ص ػزَ َٗحء ح٬ًُٞء 

ـخٍ، حٓظٌِض حًَُ٘ش ٗظخّ طـخ١ٍ ٝحىح١ٍ حُز٠خثغ ٖٓ حُظـخٍ حُٔل٤٤ِٖ، ػْ ر٤غ حُز٠خثغ حُٔلِٔش ٖٓ ٓ٘خ١ن أهَٟ ُِظ

٤ٓٝخ٢ٓ ١َٔ٣ ػ٠ِ ًَ ٓٞظل٤ٜخ، طلُٞض حًَُ٘ش رخٓظيحى حُِٖٓ ا٠ُ هٞس ػ٣ٌَٔش رؼي َٛحػٜخ ٓغ حًَُ٘خص حُظـخ٣ٍش 

ح٧ٍٝٝر٤ش ح٧هَٟ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٤َٜٗ أكٔي ٍٗٞ، ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٌٓ٘ طؤ٤ٜٓٔخ كظ٠ ٓو١ٞ ىٍٝ 

ح٬٤ُٔى١(، ح١َٝكش ىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس،  1859-1600حُٜـ١َ/  1293-1007ك٢ حُٜ٘ي )حُٔـٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٫ش 

 .1771ؿخٓؼش أّ حُوَٟ: ٤ًِش ح٣َُ٘ؼش ٝحُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٫ش، 

رٔزذ حكظٌخٍ حُزَطـخٍ حُز٠خثغ حَُ٘ه٤ش ٌُٜح هخّ  ٢ٛ1602 ًَٗش طؤٓٔض ػخّ  ؽشمح اىْٖذ اىؾشقيح اىٖ٘ىْذئ:( 3)

زَ حُلٌٞٓش كٍٞ حُؼخُْ ،كٌخٕ ًُي ٓلًَخً ٧ٛيحٍ ر٤خٕ ٢ٍٔٓ ُظؤ٤ْٓ حًَُ٘ش ٖٓ ه ش٤ِٔخص ً٘ل٤حُظـخٍ حُُٜٞ٘ي٤٣ٖ  رؼ

 ،هَٟخص َٗٓش ٓغ حُوٟٞ حُطخٓؼش ح٥، ٓؼض حًَُ٘ش ُٔي ٗلًٞٛخ حُظـخ١ٍ ك٢ ح٤ٓخ ،ٌُٜح ىهِٞح ك٢ َٛحػشحُُٜٞ٘ي٣

ك٢ ر٬ى كخٍّ  شٜٓٔ شَحًِ طـخ٣ٍخ ًٓخٕ ُٜٝ ،ٓخكَ ح٤ُِٔزخٍ ك٢ حُٜ٘يٍهز٤َ ح٣٬ُٔٞ ٝك٢ ح٧ شًخٕ ًَِٓ حًَُ٘ٝ

حُى٣خى ٗلوخطٜخ ٝ ،حُظـخٍٝحُظؼٔل٤ش ٓغ حُل٬ك٤ٖ رٔزذ ح٤ُٔخٓش  1978، حٗظ٠ٜ ىٍٝ حًَُ٘ش ػخّ ٝحُو٤ِؾ حُؼَر٢ ٝح٤ُٜٖ

َٝٛحػٜخ حُٔٔظَٔ ٓغ ر٣َطخ٤ٗخ  ،ؼَس ح٫هظ٬ٓخص ٖٓ حُٞظل٤ٖػ٠ِ ح٣َحىحطٜخ ٣َٝؿغ ًُي ُٔٞء حُ٘ظخّ حُلٔخرخص ٝ ً

= :ٝحُظلٌْ ك٢ ًَ ٓٔظٌِخص حًَُ٘ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَح٤ُٔطَس  شٓٔخ ىكغ حُلٌٞٓش حُُٜٞ٘ي٣ ،ًؼ٤َحً حًَُ٘ش  حٟؼق
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حرصتا و  ,البضائع اليندية ةعمى تجار  ةكيا مع الييمنباليند وتممّ  االتالوكو  ةجنبيعماؿ التجارية األاأل
الوكاالت التجارية عمى طوؿ كما قامتا بأنشاء ساسييف ليا في أوروبا, المورديف األ فف يكوناأ

 ةاليند الشرقية الفرنسي ةما شركأ, يامصالحيما في ةلحماي يفجيش كونتا  فشيئاً  وشيئاً  ,السواحؿ اليندية
بسبب عدـ حصوليا عمى الدعـ  ,مف الشركتيف السابقتيف نشاطاً  ت أقؿكانو  ,ٗٙٙٔعاـ ت سسّ أُ 

ات المنافسة حصؿ صراع كبير ونتيجة لزيادة حدة االطماع االستعمارية بيف الشرك ,الفرنسي الشعب
ـ االحك ةسمط إلىد والتودّ  ةسموب الميادنأبسبب  ,اليند الشرقية البريطانية ةلشرك ةوكانت الغمب ,بينيـ

, سراً  سبلمي حكـ االالحركات االنفصاؿ عف  كما شجعت بالوقت نفسوالمغولي االسبلمي في اليند, 
عمى  الشركة تدريجياً  ت, وبذلؾ سيطر خصوصًا المممكات اليندوسية ةـ ليـ يد المساعدتقدّ كانت و 
تيا اكثر عمى اليند حتى احكمت سيطر  ,ثـ توسعت مناطؽ نفوذىاوليا اقميـ البنغاؿ أ قاليـ الينديةاأل

,اذ بموجبيا  تنازلت فرنسا لبريطانيا عف مناطؽ نفوذىا في اليند ثـ  ٖٙٚٔبعد معاىدة باريس عاـ 
 ةعف السيطر  , فضبلً ٗٛٚٔعاـ  اداره اليندشركة اليند الشرقية البريطانية السمطات البريطانية  تخول

 .(ٔ)ةالتجاري

تحكـ  كانت السياسية التي مع القوىبر تجديد عقود ع تياواردا ةعمى زياد ةرؤساء الشركعمؿ     
 اعفاءمع  السابقو وبنفس االمتيازات ,ةو المممكات اليندوسيأالحكـ المغولي  سواءً  اليند آنذاؾ

مراء عف تكبيؿ األ , فضبلً ةجانب المغات المحمي إلىة ميزيكاالن ةالمغ استخداـو  ,الضرائب مف البضائع
دخمت في صراع و , مكاتيـ تفي ادارة مم الشركة بالتدخؿ ةمف سمط توزاد ,دتيـالمحمييف باتفاقيات قيّ 
عمى عموـ اليند,  ةالروس والفرنسييف, لضماف سمطتيا الكامممثؿ: خرى األ ةمع القوى االستعماري

تدمير  كذلؾ في تسعو , ثف يتركوا وريأحكاميا دوف  توفيت الشركة عمى االمارات التي سيطر و 
 (كمموأالعالـ ب شةور )اليند  مىذ كانت تسإ ,ائـ عمى النمط الصناعي الحرفياالقتصاد اليندي الق

االقتصاد  ازدىارمف  وخوفاً  ,المنسوجات ةصناع السيماو ة, والجيد ةنتاجيا البضائع الرخيصإب
رت المنسوجات حظ ٕٓٚٔ, وفي عاـ ٓٓٚٔسيوي عاـ الحرير اآل ىعم راً حظفرضت  ,اليندي
اذ كانت شركة اليند البريطانية ة,وروبيغرقت االسواؽ اليندية بالبضائع األأ اليندية, بالمقابؿ ةالقطني

عفيت أالمنتوج المحمي, و  ةتدابير لحمايتخاذ إالسمطات الحاكمة ب تقـولـ  تعيش ذروة الثورة الصناعية
                                                           

 

رٞ أ، ه٢ ؿ٬ٍ ،ٍٓ٘٘ٞحص حُٔـٔغ حُؼوخك٢ٗٞ :طَؿٔش ،1800-1600ُٛٞ٘يح حُزل٣َش ، حٓزَح٣ٍٞ١ش ى.ى.رًَٞٔ=

 . 1774 ،ظز٢

 .28( ٤َٜٗ أكٔي ٍٗٞ،  حُٜٔيٍ حُٔخرن ، 1ٙ)
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مر الذي سيؿ في وضع اقتصاد , األةواحتكرت الشركة بضائع استيبلكي ,تمؾ البضائع مف الضرائب
 .(ٔ)البريطانية ةالمصالح االستعماري ةع لخدمضمو  اليند
 مرفي بادئ األالبريطانيو  اليند الشرقية ةمـ تتدخؿ بو شركفما الجانب الثقافي في اليند أ    

ميف سمطتيا عمى الجانبيف السياسي واالقتصادي, وبعد اشتداد ساعدىـ, حاولوا أالنشغاليا في ت
فتح المؤسسات و ف, و ف المسيحيو المبشر في ذلؾ ليندي ساعدىـ عمى المجتمع ا ةادخاؿ تغييرات ثقافي

جانبًا ايجابيًا  توفر  ياذلؾ فأن عمى الرغـ مف, ةميزيكاالن ةالغربي والمغ ج لمفكرالتي تروّ  ةالتعميمي
وؿ عاـ في الرابع عشر مف كانوف األ (ٚٔ) منيا قانوف رقـاليندي متمثبًل ببعض القوانيف و  لممجتمع
 ةبكثر  ةمنتشر  ةىي عادو  ,البنات وأدو  (رامؿاأل ؽحر ) يالسوت ةعاد تحريـ  موجبوبمنع  الذي ٜٕٛٔ

ى دّ أمر الذي ذلؾ األو , ةمف ميورىف العالي صغيرات خوفاً  ذ يتـ قتؿ الفتيات وىفّ إ ,لدى اليندوس
 ,اذ خمط الفكر الغربي مع جوىر الفكر اليندوسيالذيف أرادوا ريف والمصمحيف يد المتنوّ أيكسب ت إلى

الراجا راـ  يـ:ن, ومطبيعة المجتمع اليندي الغربي مع الحفاظ عمىخاؿ التحديث و التعميـ دعوا الد
 .(ٖ)( (Raja Ram Mohan Roy(ٕ)روي موىاف
التي انطمقت مف  ٚ٘ٛٔعاـ  ةقامت ثور  لميندالبريطانية  شركة اليند الشرقية لسوء ادارة ةً ونتيج      

انحاء  كافةوعدـ شموليا  ,ف افتقارىا لمتنظيـ والتخطيطأ الَّ إ ,دليي وتركزت في شماؿ وشرؽ اليند
التي  ةر المتطوّ  ةواالمكانيات الماديّ  ةالتفاوت في العدّ , و سياسييف محنكيف ة, وعدـ وجود قاداليند

عف عدـ  , فضبلً ةالثور  ةمراء المماليؾ واالمارات مع قادوعدـ تعاوف معظـ األ ,فو البريطاني يمتمكيا
 ,تحصؿ عمى دعـ المثقفيف والمصمحيفلـ  ةالثور  كما افبيف المسمميف واليندوس,  وجود تنسيؽ

لكف تمؾ , (ٗ) و ادى ذلؾ الى فشميا, ةغير محسوب ةعسكري ةمغامر  _نظرىـ ةحسب وج_لكونيا 
                                                           

ك٢ حُٜ٘ي ٟي ح٫ٓظؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس،  1859يكخػ٢، ػٍٞس ( ٫ٍح ٓلٔٞى ؿزخٍ ح1ُ)

 .13-9، ٙ ٤ًِ2012ٙش حُظَر٤ش ُِؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗش، -ؿخٓؼش ٝح٢ٓ

ْ ّٓ أٌح ُ ؛ٖٓ رؼزخىس ح٫ُٚ حُٞحكيآِٜٓق ٛ٘ي١، ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ١زوش رَحٛٔخ،  :(0422- 0111) ساً ٍٕ٘اُ سٗي( 2)

رٞ أٌح ُوذ ُ ،١لخٍُٝحؽ ح٧ٍٟظٚ ُؼخىس ٓٞط٢ ٝخػَف ػ٘ٚ ٓؼ، 1828ٝ رَحٛٔخ ٓخٓخؽ ػخّٝؿٔؼ٤ظ٤ٖ ًٌِظخ ُِٔٞكي٣ٖ 

َ ػٖ ٓٔؼّ رٜلش ، ػَٔ ًخطزخً ُيٟ ًَٗش حُٜ٘ي حُز٣َطخ٤ٗش،ٝطٞك٢ ك٢ رَٓظٍٞ ه٬ٍ ٣ُخٍطٚ ُز٣َطخ٤ٗخ شح٠ُٜ٘ش حُز٘ـخ٤ُ

 ِٓي ى٢ُٜ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Sophia Dobson Collet, The Life And Letters of  Rija Rammohun Roy, Second EDT, 

R.Cambars & Co private Ltd, Calcutta, 1914. 

( ٗي ٍٝر٤ِ٘، حًَُ٘ش حُظ٢ ؿ٤َص حُؼخُْ: ٤ًق ر٤٘ض ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٣َطخ٤ٗش ٝهيٓض حُٔئٓٔش 3)

، ٙ 2007َٝم حُي٤ُٝش، حُوخَٛس، : ًٔخٍ ح١َُٜٔ، طوي٣ْ: أكٔي رٜخء حُي٣ٖ ٗؼزخٕ، ٌٓظزش حُ٘شحُؼخرَس ُِوخٍحص طَؿٔ

ٙ57-87. 

، ٙ 1781( ػزي حُٔ٘ؼْ حَُ٘ٔ، طخ٣ٍن ح٬ٓ٫ّ ك٢ حُٜ٘ي، حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص، 4)

ٙ537-582. 
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اليند التي تدار مف قبؿ  ةذ نقمتيا مف حكومإنحو اليند,  وبريطانيالسياسة ال تغيير  لى إالثورة ادت 
البرلماف البريطاني في عاـ  قرّ أ كماالتاج البريطاني,  ةحكوم إلىاليند الشرقية البريطانية  ةشرك

عمى بريطانيا, وبذلؾ  ةعمى اليند وممكً  ةً فيكتوريا امبراطور  ةعمف بموجبو جعؿ الممكأقانوف  ٛ٘ٛٔ
 ذإ, (ٔ)مؾتحت لقب نائب الم ليندتدار مف قبؿ وزير شؤوف ا ةبريطاني ةمستعمر  إلىلت اليند تحوّ 
 ,ةوعمراني ةوتعميمي ةوسياسي ةاصبلحات اقتصادي ادخاؿ ةبعد الثور  نائب الممؾ ةحكوم تسع

 .(ٕ)ةالمتصاص غضب الشارع والقضاء عمى البطال

بعد اخماد ف ,والمسمميف اليندوس :ىمياأ عّدة دياناتف مف ف المجتمع اليندي مكوّ أالمعروؼ  مف    
, ةالمغولي ةاالمبراطوري ةلغيت سمطأو  ,ر النظاـ باليندتغيّ  ذإ ,ليا ةالفاشمف النتائج يؿ المسممتحمّ  ةالثور 
 ج لمثقافة البريطانيةلكونو يروّ  ,التعميـ الحكومي نظاـوعف  ,عنو ف بعيداً و المسمملى انزواء إدى أما م

خر أف التو ممدارس والوظائؼ, فمحؽ المسمملاقباؿ اليندوس عمى ا ساعد , ممّ _جية نظرىـ_حسب و 
حاليـ (ٗ)حمد خافأوصؼ السيد , ف(ٖ)ةوالتعميمي ةالركود مف الناحيتيف االجتماعي وحؿ النحطاط, وا

في  ىال يوجد عمل يذكر ليم, سو  ةقميم أعوامصبح بعد أحتى  ة,ن بسرعولقد انتكس المسمم"بقولو 
كن عمال التي ال تناسب قدراتيم...ولو غيرىا من األأو طباخين أسائقي خيول مثل االسطبالت 
نيم ال يستطيعوا ا  و  ,ن يؤمنوا بالتعميم الحديثأنفسيم من ذلك الوضع المزري عمييم أحتى يرتقوا ب

 .(٘)"وعن طريقإالَّ  ةن يحصموا عمى حقوقيم السياسيأ

                                                           

)ىٍحٓش طخ٣ٍو٤ش(، ح١َٝكش ىًظٍٞحٙ ؿ٤َ  1775-1784( كو٣َش ػ٠ِ أ٤ٖٓ كخطْ، حُظطٍٞحص ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُٜ٘ي ٖٓ 1)

 .3، ٤ًِ2005ٙش حُظَر٤ش ُِز٘خص، -ٍٞس، ؿخٓؼش رـيحىٓ٘٘

 ، 2015حُٞؿ٤ِ ك٢ طخ٣ٍن آ٤ٓخ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ، ىحٍ حُٟٞخف َُِ٘٘، ػٔخٕ، ( ٓ٘ظ٠ٜ ١خُذ ِٓٔخٕ، 2)

ٙ ٙ ،239-238. 

( ٍأكض ؿ٢ٔ٤٘ ح٤ُ٘ن ٝآهَٕٝ، طخ٣ٍن آ٤ٓخ حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ، ػ٤ٖ ُِيٍحٓخص ٝحُزلٞع ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، 3)

 .87-88، ٙ 2004ٙوخَٛس، حُ

ِٜٓق ٝك٤ِٔٞف ٝطَر١ٞ ٛ٘ي١ ِْٓٔ، ُٝي ك٢ ى٢ُٜ ػخٛٔش ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش  :(0414-0401)أؼَذ خاُ( 4)

حُٔـ٤ُٞش، ًخٕ أؿيحىٙ ٣٘ـِٕٞ حُٔ٘خٛذ ك٢ حُز١٬ حُٔـ٢ُٞ رٜلش ٍُٝحء ٝٓٔظ٘خ٣ٍٖ، طِو٠ طؼ٤ِْ ى٢٘٣ ك٢ ١لُٞظٚ، 

٣ي ٓؼ٤ِٖٔ هخ٤ٖٛ، ىهَ ك٢ هيٓش ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش ًٔخ اٗٚ ىٍّ ح٣َُخ٤ٟخص ٝػِْ حُلِي ٝحُطذ ػ٠ِ 

رؼي طؼَٝ ػخثِظٚ ا٠ُ ٟخثوش ٓخ٤ُش، ػ٤ٖ ك٢ رخىة ح٧َٓ ًخطزخً ك٢ ٓلٌٔش طخرؼش ًَُِ٘ش، ػْ ٍه٢ ا٠ُ هخٍة ػخّ 

٘خ٣ٍْ، كَٜ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ ػ٠ٞ ك٢ حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٤ػ٤ٖ ٗخثذ هخ٢ٟ ك٢ ٓلٌٔش ر 1841، ٝك٢ ػخّ 1837

(، أٓخ ؿٜٞىٙ ك٢ حُظؼ٤ِْ، كيػخ ا٠ُ ٢ٔٗ طؼ٢ٔ٤ِ ٣ؼظٔي حُ٘ظخّ حُـَر٢، ٌُح أْٓ ٓيٍٓش 1873-١ٍ1898 )ح٫ٓزَح١ٞ

َٗه٤ش ػخّ -، ٝأْٓ ح٤ٌُِش ح٫ٗـِٞ((Ghazipur، ٝٓيٍٓش ك٤ٌظ٣ٍٞخ ك٢ ؿخ٣ٍزٍٞ 1857ؿُٞ٘خٕ ك٢ َٓحى آرخى ػخّ 

٤ش ح٤ٓ٬ٓش ك٢ حُٜ٘ي، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼي آٍحءٙ ٝحُظ٢ ػَكض ٫كوخً رـخٓؼش ػ٤ٌَِٙ ح٤ٓ٬ٓ٫ش، ىػخ ا٠ُ كًَش هٞٓ 1895

ح٫ٍٛخٛخص ح٠ُٝ٧ ُظ٤ٌَ٘ ىُٝش رخًٔظخٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓزِش ٬١ٍ ٣خ٤ٖٓ ٣ُٝ٘ذ ًخظْ أكٔي، ٤ٓي أكٔي هخٕ ٝىٍٝٙ 

-267، ٙ 2019ٙ، ك٣َِحٕ 22ؿخٓؼش حُزَٜس، حُؼيى-(،  ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد1878-1863ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُٜ٘ي )

276. 

 .106ع حُـ٤خ٢ٗ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ( ؿي٣َ ك٤ٔي ًٝخ5)
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في  ةيـ الوظائؼ الكبير حتبت اليندوس ومنذ قرّ إ ,في اليند ْد(ؽ تسُ فرّ ) ةاستخدمت بريطانيا سياس     
مف خبلؿ تقديـ  المرابيف اليندوس وسيمت عمميـ النتزاع امبلؾ المسمميف تعاونت معو  ة,الدول

عدـ قدرتيـ عمى السداد تساند السمطات  الفبلحيف المسمميف و بمبالغ كبيرة وفي حالةقروض مالية 
وضعت عراقيؿ  كذلؾ, (ٔ)حيف بحجة استرداد حقوقيـ الماليةفبلراضي لمأالبريطانيو المرابيف في انتزاع 

 .(ٕ)ييب الخبلفات بيف الطائفتيفالبريطاني في ل الحكـنفخ مع شاطيـ التجاري, ن ماـأ
زاد الوعي الوطني اليندي عند  ياخبلفات بيف المسمميف واليندوس, وبسبب إلى ةت تمؾ السياسدّ أ    

 ٔٙٛٔ عاـ التي وعدوا بيا ةصبلحات السياسيريف, الذيف طالبوا البريطانييف باإلالمثقفيف والمتنوّ 
 ,وطنية ةوتشكيؿ حكوم ,مجمس تشريعي انشاءمف خبللو يتـ نظاـ حكـ ديمقراطي  ةقامإب ةملمتمثّ ا

طموحات  يمبيالى تشكيؿ مجمس تشريعي ,لكنو لـ  الدعوات عممت االدارة البريطانية وبسبب تمؾ
دى الى شيوع حالة مف أما  ,روا مف الحكـ البريطانيالذيف تضرّ بعض القوى اليندية, والسيما 

وؿ حزب أ, لذا قاموا بتشكيؿ السياسيةٚ٘ٛٔمى غرار ثورة التيديد بقياـ ثورة شعبية عاالستياء و 
 ةس ذلؾ الحزب بموافقسّ أت, (ٖ)اليندي الوطني ىو حزب المؤتمرأال و  ٘ٛٛٔسياسي ىندي عاـ 

 تعسو , ةوروبياأل ةثرت بالثقافأالوسطى التي ت ةمف الطبق ةالمثقف ةو النخبحول بريطانيا والتؼّ 
يساعد عمى بقائيا في اليند, وكاف دعـ بريطانيا لمحزب و , ًا لياف يكوف الحزب مواليأ عمىبريطانيا 

, لذلؾ لـ ـبنفسي ـمورىأعمى اداره  يفقادر  ليكونوا ةوالسياسي ةاالداري ةىـ بالخبر دعـ الينود ومدّ  ةبحج
صفو البريطانيوف بالحزب و و االحتبلؿ البريطاني,  ةو التخمص مف سمطأيطالب الحزب باالستقبلؿ 

, وادخاؿ ةاشتراؾ الينود في االدار  ةبزياد ةمالمعتدؿ,  فكانت جؿ مطالبو اجراء اصبلحات اداريو متمثّ 
 ةورفع المستوى المعيشي لمينود بفتح المشاريع االقتصادي ,تخفيض الضرائبمثؿ  ةتحسينات اقتصادي

المصالح اليندية في  ةوحماي ,صؿ السمطاتفبطالب  ما سياسياً أ, ةالتي تساىـ في امتصاص البطال
 ة وقومياتو, لكفػػػػػػػوائؼ الينديػػػػػػػيع الطػػػػػػػػػعف جم بلً ػػػػػػػكوف ممثّ ػػػػػػػػػػف يأرص الحزب ػػػػػػػػػػػػػػػػػحو الخارج, 

 (ٗ)ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خواجػػػػـ المػػػػػػػػػػػػػػسمي :اؿػػػػػػػػػػػػػػػأمث ليوإـ ماػػػضػػػػػػػػػػػػػػنالوا اػػػاشحػػػػػػػػػتف ػػػػالمسممي ادهػػػػػػػض قػػػػبع
                                                           

، 1789، 9ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس، حُؼيى-،ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد1858-1856( حرَح٤ْٛ ػزي حُٔـ٤ي ٓلٔي كٔي، ػٍٞس حُٜ٘ي 1)

ٙ ٙ330-331. 

 .87( ٍأكض ؿ٢ٔ٤٘ ح٤ُ٘ن ٝآهَٕٝ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 2ٙ)

 112ؿي٣َ ك٤ٔي ًٝخع ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ ( 3)

٤ٓخ٢ٓ ٝه٢ٓٞ ٝ ِٜٓق ٛ٘ي١، ٝأكي ٓئ٢ٔٓ ػٜزش ح٤ُِٖٔٔٔ، ىهَ  :(0104-0410) عييٌ هللا خ٘اظح (4)

 ، أٗو١َ ٗٞحد )ُوذ٤ٌِٓ1701ش ىًخ رؼي ٝكخس ٝحُيٙ ػخّ ٤ٓٞش رٜلش ٓٔخػي هخٝ، أٛزق ٍث٤ْ حُويٓش حُلٌ

حُز٘ـخٍ ، أ٣ي هَحٍ طو٤ْٔ حُز٘ـخٍ، ُحىص ٤ٛزظٚ ػ٘يٓخ حٛزلض ىًخ ػخٛٔش ٣٫ُٞش ٤ِٓ1703ْ رخ٤ُٔخٓش ػخّ (٤ٓخ٢ٓ

 =حُؼٜزش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٣ؼي ٖٓ ٓئ٢ٔٓحَُ٘ه٤ش ٝآٓخّ، ػخٍٝ ٓ٘خًٍش ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ كِد حُٔئطَٔ ح٢٘١ُٞ حُٜ٘ي١، 
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 .(ٔ)وغيره  
 ياألرستقراطبالحزب  وهوصفف ة,المسمميف السياسيبعض قادة  حالحزب مطام لـ يمب        

 ة,يسطر اليندوس عمى الوظائؼ الحكومي بدييياً ف ,البرجوازي, وبسبب الوضع المتخمؼ لممسمميف
 :مثؿ ةالمتعصب ةمع بعض الجمعيات اليندوسي ةف لمحزب عبلقأ السيماف تابعيف ليـ, و و المسمم افكو 

ف و مشاعر الكره بيف المسمميف واليندوس,  ةثار التي كانت تسعى إل ةالبنغاؿ اليندوسي ةعصب ىناؾ ا 
 ةبسبب قم تخوؼ المسمميفذلؾ ثار وأ, ة"قميتحكم وتسود األ ةغمبين األ"إسار عميو الحزب ىو  أمبد

مجمس  عضاءأ سموب اختيارأالزعماء المسمميف  بعض رفضو , ةمشاركتيـ في المناصب السياسي
المجتمع  ةمر الذي ال يبلئـ طبيعنائب الممؾ, الذي ىو تقميد لمجمس الموردات البريطاني, وذلؾ األ

 .(ٕ)مصالحيـ ةحماي وا مفاليندي, وفي ظؿ ذلؾ النظاـ السياسي لـ يتمكن

في  الَّ إفي اليند,  ةقميأ, وليست ةمستقم ةسياسي ةقو بصفتيـ ف الميداف السياسي و دخؿ المسمملـ ي     
جيود التي بذليا الاكتمؿ الوعي السياسي والوطني لدييـ, وذلؾ بسبب  عندما القرف العشريف ةبداي

 ةىمجاأمة تابعة المسمميف  فيكو  الَّ أ الجؿمد خاف, و حأالسيد  :ف المسمميف مثؿو المصمحبعض 
ف باستقبلليتيـ بعد قرار و االحتبلؿ البريطاني ومطامع اليندوس, وكذلؾ شعر المسمم ةتخضع لسمط

يفكر  أبعد ذلؾ التقسيـ بيف المسمميف واليندوس, بد, و (ٖ)بتقسيـ البنغاؿ ٜ٘ٓٔكيزرف عاـ   المورد
 حزب اسو سّ ألذلؾ , ةىناؾ, وايقاظيـ مف السبات والغفم ةاالسبلمي ةمزعماء المسمميف في انياض األ

 دكا ةاتخذ الحزب مف مدينو ,  خروفآو  ,(ٗ)ثالثػػػاف الػػا خآغػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػعمى ي ةاالسبلمي ةالعصب 

(Dhaka ) ةجؿ حمايالبريطانية أل ةالوالء بالحكوم ةتقويبىدافو أتمثمت وقد  ,لو اً مقر غرب اليند 

                                                           
 

ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش َُ٘م )حَُحرطش  1707، ٍٝحرطش حُز٘ـخٍ حَُ٘ه٤ش ٝآٓخّ ح٤ٓ٬ٓ٫ش ح٫ه٤ٔ٤ِش، أْٓ ػخّ 1706 ػخّ=

هٞكخً ػ٠ِ ٜٓخُق ح٤ُِٖٔٔٔ،  1711ػخىس طٞك٤ي حُز٘ـخٍ ػخّ طـٔغ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُٜ٘يّٝ، ػخٍٝ هَحٍ ح (حُز٘ـخٍ ٝآٓخّ

ٝ)حُٔئطَٔ ح٫ه٢ٔ٤ِ حُظَر١ٞ(، ٝ)ٓيٍٓش حُٜ٘يٓش(،ًٔخ أٗ٘ؤ ٓ٘خ٣ٍغ ٍُحػ٤ش  (ُ٘خك٤ش حُظؼ٤ٔ٤ِش أْٓ )ؿخٓؼش ىًخٖٝٓ ح

ُ ٖٓ حُلَف ح٤ُي٣ٝش، ك٬٠ً ػٖ حُٔيحٍّ ح٤ِ٤ُِش ك٢ ىًخ، طٞك٢ ػخّ  ِّ ٓوزَس ، ٝىكٖ ك٢ 1715ٝٛ٘خػ٤ش ٝٛل٤ش، ٝػ

 حُؼخثِش ك٢ ر٤ـّٞ رخُحٍ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

Khwaja-www.en.banglapedia.org/index.php?title=Salimullahhttps://  

(، ٍٓخُش ٓخؿٔظَ ؿ٤َ خ٣ٍو٤ش)ىٍحٓش ط 1730-1717حُٜ٘ي١ ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ ،كِد حُٔئطَٔ ح٢٘١ُٞ ( 1)

 .19، 1783ٙؿخٓؼش حُزَٜس، -ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش ح٫ىحد

 .174-199( ؿي٣َ ك٤ٔي ًٝخع حُـ٤خ٢ٗ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 2ٙ)

 .242-241( ٓ٘ظ٠ٜ ١خُذ ِٓٔخٕ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 3ٙ)

٣ٍش، ٝأكي ٓئ٢ٔٓ حُؼٜزش ح٫ٓخّ حُؼخٖٓ ٝح٧ٍرؼ٤ٖ ُِطخثلش ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش حُِ٘ح :(0141-0411) أغا خاُ اىصاىس( 4)

ح٤ٓ٬ٓ٫ش ُؼّٔٞ حُٜ٘ي، ٝأٍٝ ٍث٤ْ ُٜخ، ُٝي ك٢ ًَحط٢٘ أػ٘خء ح٫كظ٬ٍ حُز٣َطخ٢ٗ، ٣َٝؿغ ٗٔذ ٝحُيطٚ ا٠ُ ر٬ى 

(، ػْ ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ، ٝهي ٓ٘لظٚ حٌُِٔش ك٤ٌظ٣ٍٞخ ٝٓخّ هخثي كخٍّ Eton Collageكخٍّ، طوَؽ ٖٓ ٤ًِش ح٣ظٕٞ )

 =(، ػ٤ٖ ػ٠ٞحً ك٢ ػٜزش ح1732ْٓ٧-1730ئطَٔحص حُيحثَس حُٔٔظي٣َس حُؼ٬ع )، ٓؼَّ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ 1879ٓػخّ 

https://www.en.banglapedia.org/index.php?title=Salimullah-Khwaja
https://www.en.banglapedia.org/index.php?title=Salimullah-Khwaja
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وخمؽ روح االنسجاـ  ,ىـضدّ  ةروح عدائيي أحقوؽ المسمميف في اليند واحتراـ مصالحيـ ومنع 
باىتماـ  نو لـ يحظ  ا  و ندوس, ػػػػػػػالي ظةيحفثار آمر الذي رى, األػػػػخف الطوائؼ األػػػوالتفاىـ بينيـ وبي
 (ٔ)اهلل محمد سياني منيـ رحمة حزب المؤتمر الوطني ايدو أالمسمميف الذيف  السيماو  ,بعض المسمميف

Rahimatullah. M.Sayani))(ٕ). 
 توفتح ة,عطت قوه لمينود وحماسأ, (ٖ)ٜ٘ٓٔماـ الياباف عاـ أ ةالروسي ةاالمبراطوري ةبعد ىزيم     

مع قرار المورد كيرزف بتقسيـ البنغاؿ, ذلؾ تزامف و  ,بريطانيا في اليند ةىزيم ةعينيـ عمى امكانيأ
كؿ  وحيف وجّ  قصى درجات القمع وعدـ االكتراث لمشعب, فيأزت بحكمو تميّ  مّدةف إعف  فضبلً 

 , (ٗ)البريطانية في اليند ةاالستعماري ةتحسيف االدار لجيوده 

                                                           
 

 ، طؤػَ رخ٥ٍحء ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٧كٔي هخٕ، ٌُح ٓؼ٠ ا٠ُ طول٤ق حُو٤ٞى ح٫ؿظٔخػ٤ش1739، ٍٝث٤ٔخً ُِؼٜزش ػخّ 1734ػخّ =

طلخى ؿ٘ٞد آ٤ٓخ، طٞك٢ ػخّ حَُٔأس، ٝحُيػٞس ا٠ُ طؼ٤ِٜٔخ، ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش طز٠٘ ٗظ٣َش ح٧ٓظ٤ٖ ٝأهظَف ح ػ٠ِ

 ، ٝىكٖ ك٢ َٜٓ ػ٠ِ ٟلخف َٜٗ ح٤َُ٘. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1759

https://www.2022,EncyclopediaBritanicca.biography/Aga-KhanIII ؛ His Highness, The 

Memoirs of Aga Khan: World Enough And Time, Simon and Schuster, New York, 1954. 

هٞؿٚ حُِٔٔٔش ْٝٛ ٖٓ ح٤ُ٘ؼش ح٫ٓٔخػ٤ِ٤ش ٣٘ظ٢ٔ ُؼخثِٚ  ،ٛ٘ي١ ٤ِْٓٔٓخ٢ٓ  :(0141- 0431)هللا عياّي سؼَح (1)

ػَٔ رؼي ًُي ٝ ،ٍٝٝرخأٝ ػ٠ِ حَُؿْ حٗٚ ُٝي ك٢ ػخثِٚ ٓظٞحٟؼش ٌُٜ٘خ كَٛض ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ كظ٠ حٗٚ حًَٔ طؼ٤ِٔٚ ك٢ 

ِد ٠ُٝ ُلكي ح٤ُِٖٔٔٔ ح٫ػ٤ٖ٘ ح٣ٌُٖ ك٠َٝح حُـِٔٚ ح٧أًخٕ ٝ ،1885ٓلخ٢ٓ ػْ ػ٤ٖ ػٔيس ٓٞٓزخ١ ػخّ رٜلش 

حط٘وذ  1876، ٌُٜح ػخّ رٚ ٝ ىػ٠ ح٤ُِٖٔٔٔ ٠ٗ٬ُٔخّ ُٚ ٝىػْ ًَ حٗ٘طظٌٚٓ٘ ًُي حُٞهض حٍطز٢ ٝ ،حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١

ًٔٔؼَ ػٖ ٓٞٓزخ١ ٝ رو٠ ك٢ ٜٓ٘زٚ كظ٠ ٝكخطٚ .  1877ٍث٤ٔخً ُٚ ػْ ػ٤ٖ ػ٠ٞح ك٢ حُِـ٘ش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُِلِد ػخّ 

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ :

sayani.com-m-presidents/rahimatullah-party-https://www.inc.in/leadership/past  

، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ 1749-1705 ( ٝىحى ٓخُْ ٓلٔي ِٖٗ حُ٘ؼ٤ْ، حُؼٜزش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝىٍٝٛخ ك٢ ٗ٘ؤس رخًٔظخ2ٕ)

 .20-17، ٙ 2010ُٙزَٜس، ؿخٓؼش ح-ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش

، رٔزذ طٜخىّ ٓطخٓغ حُيُٝظ٤ٖ ك٢ 1705-1704كيػض حُلَد ٓخ ر٤ٖ ػخ٢ٓ  اىؽشب اىشٗعيح اىياتاّيح:( 3)

٣ٍٞ٘٘ٓخ ٣ًٍٞٝخ، ًٝخٗض كَد رل٣َش ٝ ر٣َش، ٝهي ؿ٤َّص طِي حُلَد كٔخرخص حُوٟٞ ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش، اً ػّيص ح٤ُخرخٕ 

ُض ٤ِٓحٕ حُوٟٞ ك٢ َٗم آ٤ٓخ، ٧ٗٚ أٍٝ َٜٗ طلووٚ هٞس آ٣ٞ٤ٓش ػ٠ِ هٞس هٞس ٓ٘خكٔش ُٜٔخُلْٜ ك٢ آ٤ٓخ، ًٔخ اٜٗخ ك ّٞ

أٍٝٝر٤ش، ريأص حُلَد رٜـّٞ ٣خرخ٢ٗ ػ٠ِ ح٫ٓطٍٞ ح٢َُٓٝ ك٢ ٤ٓ٘خء رٍٞص آٍػَ ك٢ ٣ٍٞ٘٘ٓخ، ٝح١ٌُ ًخٕ ٣يحٍ ٖٓ 

ٍ حُو٤ َّ َٜ ح٢َُٓٝ ٫ٌٞ٤ّٗ هزَ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ح٤َُٓٝش، ػخٗض ٤ٍٓٝخ ه٬ٍ حُلَد ٖٓ ِٛحثْ ػّيس ٖٓ ح٤ُخرخٕ، ٌُٖ ه

  ( حٓظَٔحٍ حُلَد كلخظخً ػ٠ِ ًَحٓش ٤ٍٓٝخ، ٌُٖ حُلَد أٌٜٗض حُوٞحصNicholas II( )1868-1718حُؼخ٢ٗ )

ح٤َُٓٝش حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ ٓٞء حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظ٤ِٔق، ٓٔخ أؿزَ حُو٤َٜ هزٍٞ ٝٓخ١ش حَُث٤ْ ح٢ٌ٣َٓ٧ ط٤ٞىٍٝ ٍُٝكِض 

(Theodor Roosevelt( )1858-1717ُ٩ٜٗخء ح ) ْٓلَد رؤخٍس ٤ٍٓٝخ، ٝطٞه٤غ حطلخه٤ش رٍٞطٔٔٞع ك٢ حُوخ

، ٝكٍٜٞ Sakhalin Peninsula)، رٔٞؿزٜخ ٓلزض ٤ٍٓٝخ هٞحطٜخ  ٖٓ ٗزٚ ؿ٣َِس ٓخهخ٤ُٖ) 1705ٖٓ أ٣ٍِٞ ػخّ 

ح٤ُخرخٕ  ػ٠ِ حٓظ٤خُحص ٝحٓؼش ٖٓ ح٤ُٜٖ، ٝحػظَحف ٤ٍٓٝخ رؤٕ ٣ًٍٞخ ٟٖٔ ىحثَس ح٫ٛظٔخّ ح٤ُخرخ٢ٗ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

( ٝطيحػ٤خطٜخ ح٫ه٤ٔ٤ِش ٝحُي٤ُٝش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ 1705-1704كزٕٞ ٝكظ٤لش ى٢ٔ٣ٍ، حُلَد ح٤َُٓٝش ح٤ُخرخ٤ٗش )٤ٔٓش 

 .2019-2016ؿخٓؼش ٓلٔي ر٤ٟٞخف ح٤ُِٔٔش، حُـِحثَ، -ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ح٤ٌُِش ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

ُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش أٍٛٞ ( ٍحثيس حرَح٤ْٛ حُِلخّ، أكٔي ى٣يحص ٝؿٜٞىٙ ك٢ حَُى ػ٠ِ حُٜ٘خٍٟ، ٍٓخ4)

 .12، 2008ٙحُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٫ش، ؿِٙ، -حُي٣ٖ

https://www.2022,encyclopediabritanicca.biography/Aga-KhanIII
https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/rahimatullah-m-sayani.com
https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/rahimatullah-m-sayani.com
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وقد  ,ثؿ اليندوس رأس الرمح فييام  , (ٔ)في البنغاؿ ٜ٘ٓٔعاـ  ةثور  إلى دت الظروؼ السابقةأ     
 ةسباب السابقاألتمؾ , كؿ وكبر معاقمأف اقميـ البنغاؿ ىو ض حزب المؤتمر اليندي عمييا, ألحرّ 

 عمى لساف زعيـ كثر عنفاً أ ىتغيير سياستو وتعاممو مع بريطانيا, واتخاذ منحالى  حزب دفعت ال
عبر ذلؾ التغيير  ٜٙٓٔلقاه عاـ أ, في خطاب (Dadadhi Naoroji) (ٕ)الحزب دادا باي ناوروجي

بريطانيا,  إلىد يتودّ  مستقبلً  اً كيانبوصفيـ المسمميف  ةشوك ةالمؤتمر مف ازدياد قو  ةعف مدى خشي
 ف يثبت وجودهأراد الحزب أ, فالمؤتمر  حزببريطانيا عف دعميا لمف تراجع  ةعف الخشي ضبلً ف

لو, وقد  ةالتابع ةالجماىيري القاعدةرسائؿ لبريطانيا عف كبر  يوصؿ فأ, و ةكثر خشونأسموبًا أبأتباعو 
بو الذيف رفضوا  راء القومييف الموجوديفآثر بأنو تإخرى, كما مسمميف واتباع الديانات األال بعض ضـت

 .(ٖ)كبر لتقسيـ اليند فيما بعدألمشروع  ةً ىا بدايوعدوّ  ,تقسيـ البنغاؿ
و كاف يخشى مف منافس  ف الحزب انتقؿ مف سياسة الميادنة الى سياسة المواجيةأمما يبدو       

 .بعد تأسيس العصبة االسبلميةو في الساحة السياسيو اليندية, والسيما ل

                                                           

ػٍٞس هخّ رٜخ حُٜ٘ٞى ٟي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ٧ٓزخد ػيس ٜٓ٘خ: ح٫ٓظـ٬ٍ حُز٣َطخ٢ٗ  في اىثْغاه: 0144ش٘سج ػاً ( 1)

حى حُوخّ، ًٔخ اٜٗخ ٓٞهخً ُظ٣َٜق حُٔو٤ض ٌَُ  ه٤َحص حُٜ٘ي، ُظٌٕٞ ح٧ه٤َس حَُحكي حُْٜٔ ح١ٌُ ٣ـ١ٌ ر٣َطخ٤ٗخ رخُٔٞ

خ أَٟ ًؼ٤َحً رخ٫هظٜخى حُٜ٘ي١، ٝطَحؿغ أٟٝخع حُز٬ى، اً إٔ حُلوَ حٗظَ٘ رٌَ٘ ٝحٓغ ك٢ ح٣ٍ٧خف،  ّٔ ٓ٘ظـخطٜخ، ٓ

خ ىكغ حُل٬ف حُٜ٘ي١ ُظَى ح٣َُق ٝحُٜـَس ا٠ُ حُٔي٣٘ش، ًٔخ ػخ٠ٗ حُؼخَٓ حُٜ٘ي١ ٖٓ ٓٞء  ّٔ ٍحكوٜخ ٓـخػخص ػّيس، ٓ

٬ً ػٖ حٗظ٘خٍ حُزطخُش رٔزذ حٓظويحّ ح٫٥ص، ٝهي أّىص حُؼٍٞس ح٠ُ  ٗٔٞ حُٞػ٢ حُو٢ٓٞ حُٜ٘ي١، ريأص ظَٝف حُؼَٔ، ك٠

حُؼٍٞس رظوي٣ْ ح٫ُظٔخٓخص ُِِٔطخص حُز٣َطخ٤ٗش ُِظَحؿغ ػٖ هَحٍطو٤ْٔ حُز٘ـخٍ، ٌُٖٝ ػ٘يٓخ ُْ طِو٢ حًٗخً ٛخؿ٤شً ُيٟ 

ٍص ا٠ُ ٓوخ١ؼش حُز٠خثغ ػْ ٩َٟحد ػخ ّٞ ّ، ٌُٖ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ طٌٔ٘ٞح ٖٓ حهٔخى حُؼٍٞس ٝحػظوخٍ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ، كظط

 هخىطٜخ، ٓٔظويٓشً أِٓٞد حُظٜي٣ي ٓغ َٗحء ٖٓ ًْٓ رؼٞ حُٞؿٜخء ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

L.S.S.O’malley Cit, History of  Bengal, Britsh Rule, Bengal Secreteriat Book Depot, 

Calcutta, 1925, pp.505-547. 

ٝ ٤ٓخ٢ٓ ٍٝؿَ أػٔخٍ ٛ٘ي١، ٣ؼي أكي حُٔئ٤ٖٔٓ ُلِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١  :(0101-0414) ي ّاسٗظيداداتا (2)

ك٢ ؿَد حُٜ٘ي، ٖٓ ػخثِش ٤ٍٓٔٞس أٛظٔض رظؼ٤ِٔٚ، كظوَؽ ٖٓ ٤ًِش  (Gujara)tٍث٤ٔخً ُٚ، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش ؿٞؿخٍحص 

ش حَُٔحػخ، ىػخ ا٠ُ ح٬ٛف ، ػ٤ٖ ٣َُٝحً ُيٟ 1894ٌِٔٓك٢ ٓٞٓزخ١ ػخّ  ((Elphinstone Collageحُل٤٘ٔظٕٞ 

حٍُِحىٗظ٤ش، ٝحُؼٞىس ػ٠ِ ٗوخثٜخ ٝرٔخ١ظٜخ، ٌُح أْٓ ٓـِش ٜٗق ٣َٜٗش طؼ٢٘ رٌُي، ٣ؼي أٍٝ ٛ٘ي١ ٗـَ  حُي٣خٗش

، اً ػ٤ٖ حٓظخًحً ٣َُِخ٤ٟخص ك٢ ح٤ٌُِش حُظ٢ طوَؽ ٜٓ٘خ، أْٓ ًَٗش ٛ٘ي٣ٚ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ 1855ٜٓ٘ذ أًخى٢ٔ٣ ػخّ 

، 1861ف ػ٘ٚ ًؼَس أٗ٘طظٚ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ٓؼ٬: حٗ٘خء ؿٔؼ٤ش ُ٘يٕ حُٜ٘ي٣ش ػخّ طؼ٢٘ رظـخٍس حُوطٖ، ػَ 1857ػخّ 

ؿٔؼ٤ش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُظ٢ طؼي حُٜٔٔيس  1869ٝطؤ٤ْٓ حُٜ٘يٝم ح٫ثظٔخ٢ٗ حٍُِحىٗظ٢ ك٢ أٍٝٝرخ، ٝأْٓ ك٢ ػخّ 

خ٫ٗظوخرخص ٝٗـق ك٢ ٝح٠ْٗ ُِلِد ح٤ُِزَح٢ُ، ٝحٗظَى ر ٩1872ٗ٘خء كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١، ؿخىٍ ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ػخّ 

حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓوؼي ك٢ حُزَُٔخٕ حُز٣َطخ٢ٗ، ٝرٌُي ػّي أٍٝ ٛ٘ي١ ٗخثزخً ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، حٗظوذ ٍث٤ٔخً ُلِد حُٔئطَٔ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ٌُز٤َ ك٢ حُٜ٘ي، ًخٕ ٣ِوذ حُٔل٤َ ؿ٤َ ح٢َُٔٓ ُِٜ٘ي أٝ حَُؿَ حُؼـُٞ ح1706حُٜ٘ي١ ػخّ 

R.P.Masani, Dadabhai Naoroji, Second EDT, publications Division Ministry of 

Information And Broadcasting Government of India, New Delhi, 2010. 

 .  12( ٍحثيس حرَح٤ْٛ حُِلخّ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 3ٙ)
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وطني اليندي في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر وظيور الحياه الحزبية, قاد العمؿ ال أبد      
ذلؾ العمؿ نخبة تعتز بانتمائيا لحضارة اليند القديمة, وفي الوقت ذاتو تأثرت تمؾ النخبة بالتربية 

ي ف, األوؿ: غربيف رئيسيالغربية الحديثة, مّما نتج عف ذلؾ ظيور القومية اليندية التي أخذت تيار 
االتجاه اآلخر: شرقي  ,يدستوري_ يرمي أف تبقى اليند مستعمرة بريطانية تتمتع باالستقبلؿ الذات

ثوري_ يؤمف بأف اليند أمة قادرًة عمى ادارة شؤونيا بنفسيا دوف مساعدة الغرب, وقد أخذ ذلؾ االتجاه 
( Bal Gengadhar Tilak) (ٔ)أسموب الكفاح المسمح, وقد مّثؿ ذلؾ االتجاه باؿ جانجاد ىار تيبلؾ

(ٕ).  
 ا, وقد قادو في بداية القرف العشريف نحاء اليندأفي كؿ  ثقفةبيف الفئات الم ةروح المقاوم ظيرت      
ف أبعد ا تمكنوا فيمو يبلؾ, تسيـ أوكاف يمثميـ القومييف عمى ر  ,مبضائع البريطانيةل ةمقاطع ةحرك
 ,بريطانيا تجاه اليند ةذ عارضوا سياسإ ,تطرفيفوالذيف عرفوا بالم ,في الحزب قوياً  نوا تياراً يكوّ 

 ةىؤالء الفئ مثؿ ,الحزب ةلبعض السياسييف مف قاد ةالمتردد ةانتقدوا السياسو  ,واستغبلليا لخيراتيا
الذيف سّموا نفسيـ عف السياسييف القدامى مف داخؿ الحزب أ ازو مف السياسييف, وقد ميّ  ةالشاب ةالجديد

 ساس االحتراـأتقوـ عمى  ةنضالي ةف سياسو القومي ىتبن, و (ٖ)( Gokhale)وخاؿ ج ةبزعامبالمعتدليف 
 .(ٗ)جؿ االستقبلؿأمف  ةالذاتي واالعتماد عمى النفس والتضحي 

                                                           

ٗخ٢ٗ ٤ٓخ٢ٓ ه٢ٓٞ ٛ٘ي١، ٝأٍٝ ٖٓ ١خُذ رخ٫ٓظو٬ٍ حٓٔظٚ حُِٔطخص  :(0114-0445)تاه ظاّعادٕاس ذيالك (1)

ٓٔخٙ ؿخٗي١ )ٛخٗغ حُٜ٘ي أك٢ ك٤ٖ  ،1716,1707خ٤ٗش )ٝحُي ح٫ٟطَحرخص حُٜ٘ي٣ش(، كٌْ ػ٤ِٚ رخُٔـٖ َٓط٤ٖ حُز٣َط

ْ ٍحرطش حُلٌْ حٌُحط٢ ػخّ ّٓ أٝ ،٠ٗ1870ْ ُلِد حُٔئطَٔ ػخّ أ ،خً ٍحى٣ٌخ٤ُ خً ه٤ٓٞ ًخٕٓخ حطـخٛٚ ح٤ُٔخ٢ٓ أ حُلي٣ؼش(،

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:سػَف ػ٘ٚ ٍك٠ٚ ُلوٞم حَُٔأ ،1716

N.G.Gog,Lokmanya Bal Gangadhar Tilak , Publications Division Ministry of India ,sixth 

ED, New Delhi,2015. 

 .24-٠ِ٤ُ23 ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٙ  (2)

٤ٓخ٢ٓ ِٜٝٓق حؿظٔخػ٢ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش ٓخٛخٍحٗظَح، حٛظْ ٝحُي٣ٚ رظؼ٤ِٔٚ ٍؿْ  :(0104-0455)ظ٘خاه( 3) 

ٍحؿخٍحّ  شػْ أًَٔ ىٍحٓظٚ حُـخٓؼ٤ش ك٢ ٤ًِ ش، كظِو٠ طؼ٤ِْ حٗـ١ِ٤ِ، ٝػَٔ ًخطزخً ُيٟ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش،كوَ حُؼخثِ

(Rajaram Collage َٓ ٝح١ِغ ػ٠ِ أكٌخٍ حُٔل٣ٌَٖ حُـَر٤٤ٖ ٝطؤػَ رؤكٌخٍْٛ ح٤ُٔخ٤ٓش ْٜٓ٘: ؿٕٞ ٓظ٤ٞحٍص ،)

John Stuart) ()1806-1893ُٜ٘ي١ ٓؼَ: حُظ٤خٍ حُٔؼظيٍ، آٖٓ رٔطِذ حُلٌْ (، ٝػّي ٖٓ حُٔئ٤ٖٔٓ ُلِد حُٔئطَٔ ح

حٌُحط٢، ُِٝلٍٜٞ ػ٤ِٚ ٫ ري ٖٓ حطزخع حُطَم حُيٓظ٣ٍٞش رخُظؼخٕٝ ٓغ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش، أ٣ّي َٓ٘ٝع ٍكغ ٖٓ ُٝحؽ 

 ػخّ، ًٔخ أْٓ ؿٔؼ٤ش هّيحّ حُٜ٘ي حُظ٢ ىػٔض ٓطخُزٚ رظ٤ٓٞغ حُظؼ٤ِْ ٝطل٤ٔ٘ٚ ، ًٔخ حػ٠٘ ػَ٘ا٠ُ  ػَ٘ح١٫لخٍ ٖٓ 

أٛظْ رخ٬ٛ٩كخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝػّي ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ حُزخد ٝحُٔزَ ُظؼ٣ِِ طِي ح٬ٛ٫كخص، ٣ؼي ؿٞهخٍ ٓؼِْ َٝٓٗي 

 حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١ ًٔخ ٝٛلٚ ك٢ ًٌَٓحطٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

John S.Hoyland, Builders of Modren India:  Gopal Krishna Gokhal His Life and 

Speeches, Y.M.C.A publishing House, Calcutta, 1946. 

 .23-22( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 4ٙ)
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متدخؿ ل اليند ةا دفع حكوممّ م ,صراع فيما بينيما إلى حزب المؤتمرظيور تياريف داخؿ  ىدّ أ     
ىـ حمبلت قمع ضدّ  ةواقام ,عماؿ عنؼأعف  مور لصالحيا مف خبلؿ اتياـ المتطرفيفلحسـ األ
 جناحيوؿ انشقاؽ بيف أذلؾ كاف و  ,ٜٚٓٔف سمطتيـ عمى الحزب عاـ و استعاد المعتدلو , ةومطارد
ضمف  ةاالسبلمي ةعف قياـ بريطانيا زرع بذور الخبلؼ بيف حزب المؤتمر والعصب فضبلً  ,الحزب
بريطانيا الغاء قرار تقسيـ البنغاؿ عاـ  امتكثر قأرباؾ الوضع السياسي , وإل(ؽ تسدْ فرّ ) ةسياس

 ةالعصب تومر الذي عدّ األ ,نيودليي إلى( Calcutta) (ٔ)مف كمكتا ةاالداري ةونقؿ العاصم ,ٜٔٔٔ
لـ تكف تتمتع بالنفوذ السياسي  صبةف العا  و  ,راء المتطرفيف في حزب المؤتمررضوخ بريطانيا آل

الشعب  دياف قوميات وأ بعض يحظى بدعـ كاف ي حداث مثؿ حزب المؤتمر الذثير عمى سير األأمتل
 وفي جمستي مجمس الرابطة فاعبل مف خبلؿتغيير سياستيا  ةرت العصبقرّ  الذف, مسمميمنيـ و 

عف دعـ مطمب الحكـ الذاتي لميند , ٕٜٔٔوؿ عاـ ف مف كانوف األيفي الحادي والثبلث ةالمعقود
مف وراء ذلؾ الحصوؿ تسعى  ةوكانت العصب ,ةصبلحات اداريإب ةاليند مع المطالب ةلوحد تعزيزاً 

ف اشتراكيـ بنفس المطمب مع حزب المؤتمر ا  و  ,الوطنية ةثر بالحركأعمى دعـ الشباب المسمـ المت
بالمقابؿ حصؿ  حكومة اليند,مع  ةمع الحفاظ بعبلقو طيب ,باليندالسياسي  تعزيز نفوذىـ إلىيؤدي 

 .(ٕ)مطالبو ةكد عمى شعبيأو  ة,اضافي ةحزب المؤتمر عمى قو 
 

 

 

 

                                                           

ٓغ  1670، ٝحُظخ٣ٍن حُٔٔـَ ُظِي حُٔي٣٘ش ريأ ػخّ َٗم حُٜ٘ي، ٝػخٛٔش حُٜ٘ي حُوي٣ٔشطوغ ك٢  شٓي٣٘ش ٛ٘ي٣ مينرا:( 1)

أكي ح٫ىح٤٣ٍٖ ك٢ حًَُ٘ش،  ( Job) Charnockهيّٝ ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش ُِز٘ـخٍ، ٝأٜٓٔخ ؿٞد ط٘خٍٗٞى 

٠ِ ىػْ ٍٟٝخ ٜٝٗيص حُٔي٣٘ش َٛحػخص ر٤ٖ ٓٞظل٢ حًَُ٘ش ٝٗٞحد حُز٘ـخٍ، ٌُح ٓؼض رخُزيح٣ش حًَُ٘ش حُلٍٜٞ ػ

كِٜض ػ٠ِ كن ؿٔغ ح٠َُحثذ كظ٠ طٌٔ٘ض حًَُ٘ش ٖٓ ح٤ُٔطَس حٌُخِٓش ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ػخّ حُِٔطخص حُٔـ٤ُٞش، ٝ

حُـٍِ  شٖ أْٛ َٓحًِ طـخٍس ح٫ك٤ٕٞ ٝٛ٘خػؼض حُٔي٣٘ش ٝأٛزلض ٓ، ٝأٗ٘جض رٜخ ٓ٘طوش ك٤ٌٓٞش، ػْ ط1993ٓٞ

ٝح٤ُٔ٘ؾ، ًٔخ ٜٗيص حُٔي٣٘ش أٍٝ ٓئطَٔ ٢٘١ٝ َُِحرطش ح٤٘١ُٞش حُٜ٘ي٣ش، ٝرؼي طو٤ْٔ حُز٘ـخٍ، حؿظخكض حُٔي٣٘ش 

ٍ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ ٗوَ حُؼخٛٔش ا٠ُ ٤ٗٞى٢ُٜ ػخّ  َّ ٤٘١ُٞش ، ٌُٜ٘خ رو٤ض ًَِٓحً ُِلًَش ح1711حكظـخؿخص ؿٔخ٣َ٤ٛش، كو

حُٜ٘ي٣ش، ٝطؼَٟض حُٔي٣٘ش ُِوٜق ح٤ُخرخ٢ٗ ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش، ًٝخٗض حُٔي٣٘ش ٖٓ حَُٔحًِ حُٜٔٔش حُظ٢ ُـؤ 

 ح٤ُٜخ ح٫٫ف ٖٓ حُٜ٘يّٝ رؼي هَحٍ طو٤ْٔ حُٜ٘ي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Raja Bianaya Krishna Deb, The Early History And Growth of Calcutta, Romesh Chandra 

Ghose, Calcutta, 1905 ؛ https://www.2022,Encyclopedia-

Britanicca.place/Kolkata/History.com 

 .49-41( ٝىحى ٓخُْ ٓلٔي ِٖٗ حُ٘ؼ٤ْ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 2ٙ)

https://www.2022,encyclopedia-britanicca.place/Kolkata/History.com
https://www.2022,encyclopedia-britanicca.place/Kolkata/History.com
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 :(7371-7391)انٕطُٙ حضب ادلإمتش يف تٛضَد َٙ ٜ انذٔس انغٛاعٙ _شاَٛا  
 (ٖٜٔٔ-ٕٜٓٔمميدات انضمام آني بيزنت لمعمل السياسي في اليند ) - أ
 ةلمجمعي ةالجماىيري ةيند بتوسيع القاعدالى ال ني بيزنت منذ وصوليا آـ مف انشغاؿ غعمى الر      

ذ إاليندية,  ةحداث السياسيعف األ ةلكنيا لـ تكف بعيد ,نحو العمؿ االصبلحيييا , وتوجّ ةالثيوصوفي
بريطانيا بعدـ بو في لندف اتيمت  اً ت خطابقلأ ٕٜٓٔفي عاـ ف ,فييا  اً يأبعيا وتبدي ر اكانت تت

وىي تسعى  ,مف مبلييف االشخاص ةنمكوّ  ةمأف تحكـ أالشعب اليندي, وكيؼ ليا  ةمعرفتيا لطبيع
اتيمت حكومتيا باستخداـ و المجتمع اليندي,  ةال بالطرؽ التي تبلئـ طبيع ةرؽ الغربيف تحكـ بالطأ
 عّدوا اليند ,حكميا عمى اليند, وكؿ نواب الممؾ الذيف حكموا في اليند ةدامإل ةساليب بمنتيى القسو أ

ف إنت وبيّ  ,ببلدىـ إلى ةجؿ العودأمف  نياء خدمتيـ سريعاً يسعوف إلوىـ  , _حسب قوليا_ليـ  ىً منف
مت حكومتيا وحمّ  ,المحتميف ةمصمحأجؿ نما مف إ ,جؿ ازدىار الشعبأاليند محكوـ ليس مف 

راضي أاليند الشرقية البريطانية  ةت شركئف وطأصاب اليند منذ أكؿ التدىور الذي  ةمسؤولي
 .(ٔ)اليند

تدار  فأ ةنائب الممؾ بضرور  ةحكومفيو  نصحت  بياناً  ٖٜٓٔفي عاـ ني بيزنت آدرت أص     
ذا ما نيضت اليند, وما إ أف العالـ سيتفاجأنت والتقاليد اليندية, وبيّ  االفكارساس أاليند عمى 

نيا ا  و  ,ليا ةاالطراؼ ستكوف منافس ةالبريطانية المترامي ةف االمبراطوريإ ةلدرج ,يصنعو رجالياس
 .(ٕ)مورىـأ ةنفسيـ في ادار أواعتماد الينود عمى  _االكتفاء الذاتي_ سواديشي أدعمت مبد

كاف ف ,ثر قرار تقسيـ البنغاؿأالتي حدثت  ٜ٘ٓٔالبنغاؿ عاـ  ةنت مف ثور ز ني بيآما موقؼ أ     
 تأر  , والسبب في ذلؾ انيا(ٖ)عماؿ العنؼ واالضطرابات مف كبل الطرفيفأذ رفضت إ ًا,معارض اً موقف
 يمكنيا افبحيث  سابقة, ةسياسي ةوذات تجربا ةئبشكؿ كاؼ ومييّ  ةليست واعي ةالشعبي ةالقاعد اف
االستبداد بالطرؽ  ةيمكف مقاوم و ,العنؼ الَّ إف العنؼ ال يولد إنت وبيّ  ,ا تمؾ عواقب مواقفي درست

 ةقؿ احتكاؾ بالحركأني بيزنت في ذلؾ الوقت آوكانت  ,يسكت الشعب عف حقو وأال ة,القانوني
 .(ٗ)خرىنشطتيا في المجاالت األأبسبب انشغاليا ب ؛الوطنية

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.220-221. 

(2) G.R.Das Adhikary, The Indian National Movement And Annie Besant, Thesis of 

doctor, K.K.S Women’s Collage: UTKAL University, Orissa, 1998, Pp.34-35. 

(3) T.Saravanan, Op.Cit., P.148. 

(4) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.220-221. 
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نخراط بالسياسة اذ دعت الشباب لبل التي تمتيا , االعواـ خبلؿ تغير التوجو السياسي آلني بيزنت   
في  نشرت مقاالً  عندما,ٜٛٓٔ عاـ يموؿأوؿ مف األ في ظير ذلؾ جميا اذليتكوف لدييـ خبرة سياسية 

 ةالقومي الشباب بوضع ت فييانصح ة(مقابؿ المقاطع ةالقومي)حمؿ عنواف  ةاليندوسي ةالكمي ةمجم
الشباب يغير مف جعؿ مر الذي األ ذلؾ ,فؽاأل ضيقةالبمد فوؽ المصالح ال ةومصمح ة,فوؽ االقميمي
 ةالجي إلىف ينتموا أو  ة,بحري ةرائيـ السياسيآعت الشباب عمى التعبير عف كما شجّ  ,فكره السياسي

 شير مف التاسع في خطبة بيزنت آني ألقت و,الببلد لنيضة ىنيا تسعإالتي يشعروف  ةالسياسي
 نائب قـو يف وأ, البمد ادارةمف   يحسنوا أف البريطانية االدارة فييا طالبت, ٜٜٓٔ عاـ الثاني كانوف
 أف ول سمحيُ  وال, أعماليـ ومراقبة موظفيو ومحاسبة الشعب حقوؽ عف الدفاع في بمساىمة الممؾ
 الحاكـ كاف وكمما, إلجماعبا األعمى المجمس أعضاء موافقة دوف لمحكـ األساسية المبادئ يغير

 تعاطؼ الحكاـ يكسب وبذلؾ, الطرفيف بيف المتبادلة الثقة أواصر زرعت كمما مخمصيف وموظفيو
 .(ٔ)ثورتيـ تجّنبيو  المحكوميف

 نقمة مف خوفاً  ىو السياسي بالعمؿ االنخراط في آني بيزنت  خرّ أالذي  الميـ السبب       
 تعدو التي _ ببلفاتسكي مداـ وصايا الحدى صريحة مخالفة عدي بالسياسية عمميا فأل ؛الثيوصوفييف

 سعت لذا ,لمبادئيا انتياكاً  وعّدتيا بالسياسة الثيوصوفية خمط رفضت إذ _لمثيوصوفييف الروحية األـ
 وواجو  واالنساني الفكري عمميا خبلؿ مف الشعبية قواعدىا تقوية الى األمر بداية في بيزنت آني
تدعو  ةالثيوصوفي ةف الفكر أل ,ةالثيوصوفي ةعضاء الجمعيأبعض رفض  ياسيلمميداف الس اميامضنا

ف مشاركتيا في السياسة وا   , ةومراوغ ةميادن إلىتحتاج  ةف السياسأفي حيف  ,لمصفاء والنقاء الروحي
شيدت توسع  ةف الجمعيإ السيماو  ة,الثيوصوفي ةالجمعي ؼويضع ,قد يشغميا عف نشاطيا الثيوصوفي

 .(ٕ)عضائيا داخؿ اليند وخارجياأني بيزنت ليا, وزاد عدد آس أتر  بعد ةديدفروع ج توفتح
 ةف السبب ىو رفض حكومأنتقدييا م ؤيةر ف :يرات حوؿ دخوؿ آني بيزنت السياسةاختمفت التفس     

ني آعمنت أ, في حيف ةوطني ةجامع إلىوتحويميا  ةالمركزي ةاليندوسي ةنائب الممؾ منح ميثاؽ لمكمي
مف قمع وتضييؽ حريات  ةالجائر  ةماـ اجراءات الحكومأيدي األ ةف تقؼ مكتوفأال تستطع  نياإبيزنت 
نت بيّ  , كماعماؿ عنؼأ إلىؿ غضب الشعب وتحوّ  ,مورـز األأمف ت وخوفاً  ة,الطمب ةمعامم ةواساء

محاضرات  ةعمميا السياسي في سمسمل تو ميد ة,زمأوضاع المتألانقاذ إل ةنيا دخمت السياسإ

                                                           

 (1)  T.Saravanan, Op.Cit., P.149-150. 

(2) George S.Arundale, Op.Cit., Pp.58-59.  
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-٘ٙٛٔ() George V)(ٔ) عمى غرار محاضرات كاف يمقييا الممؾ جورج الخامس (اليند استيقظ)
 ةثور  إلى ةني بيزنت في الدعو آ, كاف مضموف محاضرات (ٕ))متراكاستيقظ ان(تحت عنواف  (ٖٜٙٔ
شجبت بيا االنقسامات بيف طبقات المجتمع ودعت و  ,في اليند ةعمى كؿ مياديف الحيا ةاصبلحي

 .(ٖ)أةييد حقوؽ المر أودعت لت االطفاؿ,ورفض زواج  ,لطبقيصبلح النظاـ اإل
و أفي نشاطيا السياسي مف خبلؿ استخداـ صحفيا  ةالثيوصوفي ةني بيزنت الجمعيآلـ تستخدـ       

حاولت فصؿ عمميا الثيوصوفي عف  فقد ,الخطب التي تمقى في منتدياتيا في التحريض السياسي
ميف عدد المنضّ  ةر في زيادأث السياسية في مطالبيا فأف جرأتياا يبدو , لكف ممّ (ٗ)عمميا السياسي

تو منذ وصوليا لميند أف عمميا االجتماعي الذي بدأف نعد أذا يمكف ل ,عدد فروعيا ةوزياد ة,لمجمعي
لحيف  ةجمت اشتراكيا بالسياسأفت بذكاء عندما نيا تصرّ إكما  ,ثر في دورىا الفكري والسياسي ىناؾأ

في تمؾ  ةاالحداث السياسي ةا جعؿ عمميا السياسي مؤثر في حركممّ  ,انتيا في اليندتقويو نفوذىا ومك
  . ةالحقب
 (ٜٙٔٔ-ٖٜٔٔانضماميا لحزب المؤتمر الوطني و دورىا فيو )-ب    
ني بيزنت آف أ خصوصاً  ,مف انضماـ آني بيزنت لو مرحباً موقؼ حزب المؤتمر الوطني  كاف     

 ةمف القاعد زاد ةجيد ةتتمتع بقدرات خطابي كانت نياا  و  ,ومؤثراً  ميماً  اجتماعياً  ؿ ثقبلً كانت تشكّ 
 ةبيف فئ ةً واسع ةً جعؿ ليا شير مّما التعميمي  السيما ي,االنسان ياعف عمم فضبلً  ,لمحزب ةالشعبي
 ًا توافقياً وسيط اً ف تتخذ موقفأ يايمكنو , المعتدؿيمثموف في حزب المؤتمر التيار  الذيف كانوا ,(٘)الشباب

                                                           

ٛٞ حرٖ حُِٔي حىٝحٍى حُٔخرغ ، ُٝي ك٢ ُ٘يٕ ، ٝ حًَٔ ىٍحٓظٚ ك٤ٜخ ػْ ح٠ْٗ :(0125-0454) ظ٘سض اىخاٍظ( 1)

ٌٖٔ ، ط1710، ط٠ُٞ ػَٕ ر٣َطخ٤ٗخ ػخّ  1873( ػخّ Mary of Teckُِزل٣َش حُز٣َطخ٤ٗش، طِٝؽ ٖٓ ٓخ١ٍ طي )

ٖٓ حىحٍس ر٣َطخ٤ٗخ ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ٓش ح٠ُٝ٫ ٝ ٓخ ٗظؾ ػٜ٘خ ٖٓ حُٓخص ، هٜٞٛخ ح٫ُٓش ح٫هظٜخى٣ش حُؼخ٤ُٔش ٝ 

ح٫ٟطَحرخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُز٣َطخ٤ٗش ، حٓخ هخٍؿ٤خ ٛؼٞى حُٔخ٤ٗخ ٝ حُلِد حُ٘خ١ُ ٝ ٓويٓخص حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ، حٓخ 

 ٣َطخ٤ٗخ َٜٓ ًُي ُٜؼٞى كِد حُؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ك٣ٌَخ كوي ٗخػض ح٫كٌخٍ ح٫ٗظَح٤ًش ك٢ ر

D.C.Somervell,The Reign Of King George The Fifth,Faber & Faber LTD, London , N.D. 

(2) Annie Besant, Wake Up, India, Theosophical Publishing House, Adyar, 1913. 

 (3) Savita Nigam, Dr.Annie Besant First Woman President of Congress, Universal Voice 

Publishers & Distributors, New Delhi, N.D,P.19. 

(4) T.Saravanan, Op.Cit., P.81. 

(5) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.227-228.  
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مع تيبلؾ زعيـ المتطرفيف وخوجاؿ زعيـ  ةطيببسبب عبلقاتيا الو  ,بيف المعتدليف والمتطرفيف
 .(ٔ)المعتدليف

 يا يجدلمتتبع لنشاطاف أل الكثيرة , ـ االعتراضاتغمر حتمي ر أ ةمسياسلني بيزنت آ دخوؿ كاف     
  _حسب وجو نظرىا_با وحتى الديني مني ,كانت ليا جانب سياسي ةعماليا ومنجزاتيا السابقأف كؿ إ

البريطانية في كؿ  ةتطبيؽ التجرب الى ايجاد نموذج ىندي ينشؽ مف الناتج اليندي و عدـ اذ دعت
بالقوانيف  ءف اليند ليا تاريخ سياسي مميأل, ةو اقتصاديأ ةو اجتماعيأ ةالمياديف سواء كانت سياسي

 ةسياسي ةوىي تجرب ة,المجالس القروياحياء  ةاعاد لىإ ٖٜٔٔعاـ  دعت :فمثبلً  ة,دوالتشريعات الجيّ 
وىؤالء يرشحوف مف ينوب عنيـ في مجالس  ة,مجالس القرويالؿ في ليا ممثّ  ةكؿ قريف ة,قديم ةىندي

 .(ٕ)ومف تمؾ المجالس ترشح ممثميف ليـ في المجمس االمبراطوري ة,و البرلمانات المحميأالمقاطعات 
 :ىيو  ,ثبلث نبني بيزنت عمى جواالفكر السياسي آل اعتمد     

تذىب بو الذي العنؼ  إلىالمجوء دوف  ةالسميم ةف التغيير بالطرؽ الدستوريأالعميؽ ب اايماني :والً أ
 .الشعبوتضيع بو حقوؽ  ة,رواح بريئأ

بيف اليند  السيماو  ,الوالء لمتاج البريطاني والعمؿ عمى خمؽ جسور تفاىـ بيف الشرؽ والغرب :ثانياً 
ذات  ةماحتراـ تمؾ األو  ,في تعامميـ مع الينود ةالفوقي ةنيا التخمص مف النظر بريطا ةودعو  ,وبريطانيا

 .تفوؽ التاريخ البريطاني نفسو ةعريقال ةحضار ال
وجعؿ منو  ,داخؿ المجتمع اليندي المتنوع االطياؼ ةواالخو  ةواصر الوحدأ ةتقوي إلىالسعي  :ثالثاً 
ايجاد  ةصعوبذلؾ ل و ,ساسفي األ ةديني ةمفي اليند مشك ةف المشكمإكدت أو  ,متماسؾ ومنظـ جسد

 ,ديافساس مشترؾ في جميع األأوجود  ةلذا ال بد مف تدريب الينود عمى فكر  ,ديف مشترؾ لكؿ الينود
 . (ٖ)خروالعمؿ عمى تقبؿ اآل ة,مور الدينيفي األ ةالمتسامح ةروح الميبرالي ووالعمؿ عمى نم

ف دعوتيا لمتغيير وفؽ االسس الدستورية دوف الحاجة الفكر السياسي آلني بيزنت يجد اتحميؿ اف   
انيا كانت تتناغـ مع السياسة البريطانية بؿ تتماىى معيا , فمـ  ,ولمعنؼ و الوالء لمتاج البريطاني

السياسية و  توترات وسط  نفسيا تكف بريطانيا تطمب اكثر مف ذلؾ , لذا قد تتيـ آني بأنيا زجت
 .طانيا مستغمة شعبيتيا بذلؾ األمرانضمت لحزب المؤتمر لصالح بري

                                                           

 .26( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 1ٙ)

(2) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.227-231.  

(3) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.36. 
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 تثّبت وجودىا داخؿ حزب المؤتمراف  وميمة استطاعت آني بيزنت أف تحصؿ عمى مكانة     
اصبلح االوضاع الداخمية في الحزب, ونبذ  إلى, بسبب دورىا التوافقي في الحزب, والدعوة الوطني

( التي Karachi) كراتشي ةفي مدينالشقاؽ بيف تياراتو البارزة, وكاف أوؿ جمسة لمحزب حضرتيا 
, ٖٜٔٔف مف شير كانوف األوؿ عاـ يالثامف والعشر  إلىف يعقدت في المدة ما بيف السادس والعشر 

عمى االتصاؿ  قرارات الجمسة أكدتو رئيسًا لمحزب ,  (ٔ)ب نواب سيد محمد بيادوروبتمؾ الجمسة انتخ
أقترحت الفصؿ بيف الوظائؼ و الوطنية,  والتنسيؽ مع العصبة االسبلمية, مف أجؿ تحقيؽ الوحدة

داخؿ االمبراطورية  اً ألنو يخمؽ لميند كيان ,الحكـ الذاتي لميند إلىر يشوأُ القضائية والتنفيذية, 
ف السمطة البريطانية البد أف تخضع   سمطةمنصب و  المراقبة والمحاسبة, والسيما إلىالبريطانية, وا 

أتيـ الحزب و مث المجمس االمبراطوري مف الينود, نائب الممؾ, وأكدت عمى ضرورة أف يكوف ث
الغاء  إلىدعت و السمطات البريطانية بالتقاعس في الدفاع عف حقوؽ الينود في جنوب أفريقيا وكندا, 

عمى الحرية الصحفية في اليند, كاف  غبلالً أبموجبو يضع  ٖٚٛٔقانوف الصحافة الذي أصدر عاـ 
, ومحاولة المطروحو في الجمسة قبًا ومتتبعًا لوجيات النظردور آني بيزنت خبلؿ الجمسة دورًا مرا

 .(ٕ)معرفة طبيعة السياسة اليندية مف حيث التوجيات واألىداؼ
ني بيزنت نشر آرائيا السياسية بعيدًا عف الصحافة والمطبوعات آل و مف اجؿ اتاحة الفرصة    

العمؿ الجاد والحثيث صدر أوؿ  اسبوعية, وبعد ستة أسابيع مف سياسية الثيوصوفية, أّسست صحيفة
(, The Commonwealتحت اسـ الكومنويؿ ) ٜٗٔٔعدد منيا في الرابع مف كانوف الثاني عاـ 

عمى العبلقات المتبادلة بيف  ياموضوعات , وركزتوكاف ىناؾ عمود ثابت تكتب بو عنوانو )سياستنا(
 الذي دعتمسألة االستقبلؿ حوؿ ا العالقة بيف الطرفيف, والسيم المشكبلتاليند وبريطانيا, وعرض 

                                                           

، ُٝي ك٢ ٤ٓ1713خ٢ٓ ٛ٘ي١ ٍٝث٤ْ ُِلِد حُٔئطَٔ ح٢٘١ُٞ ػخّ  :(0101-0451)ّ٘اب عيذ ٍؽَذ تٖادٗس( 1)

ًٌِظخ ٖٓ ػخثِش ٤ٍٓٔٞس حُلخٍ، كوي طْ ح٫ٛظٔخّ رظَر٤ظٚ ٝىٍحٓظٚ، ىػْ كِد حُٔئطَٔ ٓخى٣خً ٝك٣ٌَخً، كوي ٝظق هطخرخطٚ 

حٗظْ ُِٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢  1876خّ ُِلِد، ٝىػْ ح٫هٞس ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُٜ٘يّٝ، ك٢ ػخّ ٩ه٘خع ح٤ُِٖٔٔٔ ٠ٗ٬ُٔ

طْ ط٤َٗلٚ ُِٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ح٫ٓزَح١ٍٞ١، ًَّ َٓحص ػّيس ٖٓ هزَ حُلٌٞٓش  1700ُٔي٣٘ش ٓيٍحّ، ٝك٢ ػخّ 

٢٘، ٝٓؼِض آٍحثٚ ح٤ُٔخ٤ٓش حُز٣َطخ٤ٗش، ػَف ػ٘ٚ آٍحثٚ حُظ٢ ططخُذ رظـ٤٤َ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٜ٘ي ر٘و٤ٚ حُؼخّ ٝحُظو

ح٫طـخٙ حُٔؼظيٍ، ٝأًي ػ٠ِ إٔ حٓظوَحٍ ًَ ىُٝش ٣ظٔؼَ  ر٫ٞء ٓٞح٤٘١ٜخ، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ طلو٤ن حُظٞحُٕ ح٫ؿظٔخػ٢، 

ًُٝي حُظٞحُٕ ٫ري إٔ ٣ٌٕٞ أٓخٓٚ حُظؼ٤ِْ،  ٝ ح١ٌُ طٌٖٔ أ٤ٔٛظٚ رخُظؼ٤ِْ حُل٢٘ ح١ٌُ ٣ؼُِ حُظ٤ٔ٘ش حُٜ٘خػ٤ش ٝحَُكخ٤ٛش 

 ِ٘ؼذ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ح٫هظٜخى٣ش ُ

https://web.archive.org/web/20170804062252/http://inc.in/organization/53-Nawab-Syed-

Mohammed-Bahadur.com.  

(2) Annie Besant, How India Wrought for Freedom: The Story of the National Congress 

Told From Official Records, Theosophical Publishing House, Adyar, 1915, Pp.551-570.   

https://web.archive.org/web/20170804062252/http:/inc.in/organization/53-Nawab-Syed-Mohammed-Bahadur.com
https://web.archive.org/web/20170804062252/http:/inc.in/organization/53-Nawab-Syed-Mohammed-Bahadur.com
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 بصفتومراحؿ, أوليا: الحكـ الذاتي, وعمى بريطانيا أف تعترؼ بالمؤتمر الوطني عمى أف يكوف 
ع المناصب عمى أساس المؤىبلت, وتجاىؿ وزّ تُ , وأف مو الرسميعف ارادة الشعب وممثّ  المعبر

 .(ٔ)الفروقات عمى أساس الموف والديف
تكوف عمى تماس يومي مع الشعب ل, أخرى ّسست آني بيزنت صحيفة يوميةولتعزيز مطالبيا أ     

 Theاسميا األصمي معيار مدراس )كاف  اليندي, سياستيا ومنيجيا يشبو صحيفو الكومنويؿ, و
Madras Standard وسرعاف ما ٜٗٔٔ(, وصدر أوؿ عدد ليا في الرابع عشر مف تموز عاـ ,

, ومف خبلؿ الصحيفة ناشدت أف تكوف (The New India) أعيد تسميتيا باسـ )اليند الجديدة(
 .(ٕ) انفسيـ الكمية اليندوسية جامعة وطنية, وليست حكومية ليا منياجيا الخاص, ويديرىا الينود

يكوف  ىناؾ , وحاولت تشكيؿ حزب ىنديٜٗٔٔعاـ  ايموؿ شيرزارت آني بيزنت بريطانيا في      
عاوف مع قادة الحراؾ االيرلندي المطالبيف بالحكـ الذاتي, إذ البرلماف البريطاني, ويتفي  لو تمثيؿ 

وشّكمت بالفعؿ رابطة الحكـ الذاتي,  يف بذلؾ األمر,كانت آني بيزنت مف أوائؿ المشجعيف والمناد
لكنيا فشمت بسبب سوء التنسيؽ بيف الينود وااليرلندييف, كما إف التجربة السياسية االيرلندية تختمؼ 

آني  ةسيما أف االيرلندييف قد سبقوا الينود في المطالبة بحقوقيـ بكثير, فضبًل عف عودعف اليندية, وال
سبب غياب القيادة المركزية الجادة, وبعد المسافة بيف ايرلندا واليند, ب ,بيزنت لميند قد أضعؼ الرابطة

قت خطب فشميا, لكف خبلؿ تواجد آني بيزنت في بريطانيا أل مف ثـضعؼ التواصؿ و الى  ىأدّ مما 
 ضروري في بعض األحياف ألحداث تغيير, لكف ذلؾ االتجاه يجب  (ٖ)عّدة بّينت أف االتجاه الراديكالي

 .(ٗ)ييرػػػػػػػػتورية ألحداث التغػػػػػػػػػرؽ الدسػػػػػػػػػػير عمى الطػػػػػػػػػأف يس

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., P.232.   

(2) Annie Besant, The Future of Indian Politics: A Contribution to the Understanding of 

Present-Day Problems, Theosophical Publishing House, Adyar, 1922, P.55.   

ٖٓ حُٔزخىة ح٤ُٔخ٤ٓش ح٢ُ٘ ط٘ٚ ػ٠ِ حُظـ٤٤َ رخطزخع ح٫ٓخ٤ُذ حُؼ٣ٍٞش، ٝطـ٤٤َ حُو٤ْ رٌَ٘ ؿ١َٛٞ،  اىشاديناىيح:( 3)

ًُي حُٜٔطِق  َٔؼزق َٓحىف حَُحى٣ٌخ٤ُش )حُظـ٤٤َ حُـ١ٌٍ(، ٝحٓظ٢ٛٝ رخ٧َٛ ٜٓطِق ٫ط٢٘٤ ٓؼ٘خٙ )ؿٌٍ(، ٌُح أٛ

 (Charles James Foxٖٓ هزَ ػ٠ٞ ك٢ حُزَُٔخٕ حُز٣َطخ٢ٗ ط٘خٍُِ ؿ٤ْٔ كًْٞ ) ٧1979ٍٝ َٓس ػخّ 

ُِٔطخُزش رلن حُظ٣ٜٞض ُؼخٓش حُ٘ؼذ، ٝأهٌص حٌُِٔش طٔظويّ ُِظؼز٤َ ػٖ ح٬ٛ٫ف، ٝحَُحى٣ٌخ٤ُش  (1947-1806)

ٓوظِلش ٓؼَ: حَُحى٣ٌخ٤ُش حُي٣ٔوَح٤١ش، ٝحَُحى٣ٌخ٤ُش حُطزوش حُٞٓط٠، ًٔخ إ رؼٞ حُٔل٣ٌَٖ حَُحى٣ٌخ٤ُٕٞ  أٗٞحع ػّيس

أٟلٞح ٜٓ٘ـْٜ حُوخٙ ك٢ حَُحى٣ٌخ٤ُش ح٤ُٔخ٤ٓش ٓؼَ: ٍحى٣ٌخ٤ُش ًخ٣٫ٍَ، ٝحُٔ٘ظَ حَُث٤ْ َُِحى٣ٌخ٤ُش حُؼخُْ ح٤ُٔخ٢ٓ 

 حُل٤َٔٗش ، ٝهي طَؿٔض حَُحى٣ٌخ٤ُش ػ٤ِٔخً ك٢ حُؼٍٞس(1912-1998) (Jean Jacques Rousseauؿخٕ ؿخى ٍٝٓٞ )

. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي حَُٟخ كٖٔ حُطؼخٕ ٝآهَٕٝ، ٓٞٓٞػش حُلٌَ ح٤ُٔخ٢ٓ ػزَ حُؼٍٜٞ، حرٖ حُ٘ي٣ْ َُِ٘٘ 1987ػخّ 

 .544-536، ٙ 2015ٙٝحُظ٣ُٞغ، َٝٛحٕ، 

(4) Geoffrey West, Op.Cit., P.233.    
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تعزيز الروح جمعية الشباب اليندي في مدراس ألجؿ  ٜٗٔٔاليند أسست عاـ  إلىوبعد عودتيا     
اعادت احياء جمعية ابناء وبنات اليند التي و , (ٔ)الوطنية والتضحية والتفاني لميند بوصفيا الوطف األـ

روح االخوة والتواصؿ مع  وثيؽ, وتابالشب ىلتعزيز حب الوطف لد ,ٜٔٔٔأصابيا الخموؿ منذ عاـ 
واالطبلع عمى تجاربيا واالستفادة خرى, المـ أالالشباب في العالـ, وبذلؾ ينفتح الشباب اليندي عمى أ

قاـ ىؤالء في نقؿ معاناة الينود, والمشاكؿ السياسية التي يعانوف منيا و منيا في دعـ الروح الوطنية, 
 .(ٕ)خارج اليند إلى
 

 انرٙ انغٛاعٛح ٔاالحذاز اْلٔىل انؼادلٛح احلشب يٍ تٛضَد اَٙ يٕلف _ساتؼا  
 ذهرٓا:

 الصراع مثؿ: االزمات, توالي في سبب ما الدولية العبلقات وّترت العشريف القرف بداية شيدت     
 االستعمارية الدوؿ بيف االقتصادي والتنافس ,(ٖ) البمقانية واألزمة الحدود, عمى االلماني الفرنسي
 والتزّود المنتجات, تصريؼ ألجؿ االسواؽ عمى والسيطرة العالـ, حوؿ النفوذ مناطؽ توسيع ألجؿ
 المضطيدة االقميات وتطمع القومية, الروح نمو مع ذلؾ تزامف, الغربية اآللة دعـل األولية بالمادة

 ,كبيرتيف ىما كتمتيف شّكمت السياسية التحالفات مف سمسمة في الحرب مقدمات وكانت, لبلستقبلؿ
 تشمؿ والتي المحور دوؿو  وبريطانيا, وفرنسا الروسية باإلمبراطورية المتمّثمة الحمفاء قوات

 عف نتج جديدة دوؿ وضمت الكتمتيف كبل توّسعت الزمف وبمرور, والنمساوية االلمانية وريتيفاالمبراط
                                                           

(1) R.Pricila and P.Rajakumar, The Contributions of young Men’s Indian Association of  

Besant As Portrayed By The Commonweal and New India, International Journal of 

History Vol.9, Issue1, 30 Jan 2019, Pp.1-5. 

(2) Catherine Lowman Wessinger, Op.Cit., P.79.    

حػ٬ٕ طٞك٤ي ٝ ،ظ٢ حٗظٜض رؤٗظٜخٍ ٌِٓٔش ر٤َٓٝخحُ ٢َٔٗ1891 رلَد حُٔزؼ٤ٖ ػخّ ُٔخ٢ٗ حُلطٔؼَ حَُٜحع ح٧ (3)

١ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ٓوٞٝ ،ح٣ٍُِٖٞٝح٤ُٔطَٙ ػ٠ِ ح٫ُِحّ ٝ ،٤ش ٖٓ ىحهَ هَٜ كَٓخ١ ك٢ رخ٣ٍْح٫هخ٤ُْ ح٫ُٔخٗ

 شُٓٓخ ح٧أ، ٠ُٝش ح٧خد حُٜٔٔش ُِلَد حُؼخ٤ًُٔخٗض ٖٓ ح٫ٓز٠ُٝ ه٬كخص ر٤ٖ حُزِي٣ٖ اىٟ أ، ٓٔخ حُل٤َٔٗش حُؼخ٤ٗش

 َٛر٤خ، )رِـخ٣ٍخ، :ىٍٝ حُزِوخٕر٤ٖ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ٝ 1713-٠ُٝ1712 ػخ٢ٓ رلَر٢ حُزِوخٕ ح٧ ضطٔؼِحُزِوخ٤ٗش 

ر٤ٖ رِـخ٣ٍخ ٖٓ ؿٜش  1713ض ػخّ ٓخ حُلَد حُؼخ٤ٗش كيػأ، ٝحٗظٜض رؤٗظٜخٍ ىٍٝ حُزِوخٕ ،ٓٞى(حُـزَ ح٧ ح٤ُٞٗخٕ،

حُيٍٝ  طِيٝ ًخٕ ٓزذ حُلَر٤ٖ ٛٞ َٛحع  ،حٗظٜض ر٣ِٜٔش رِـخ٣ٍخٝ ،حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗشى ٝٓٞحُـزَ ح٧َٝٛر٤خ ٝح٤ُٞٗخٕ ٝ

: ٠ُٝ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَٔزخَٗس ُو٤خّ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٧حُؿ٤َ ٓزخد طؼي ٖٓ ح٧ ٠٣خً أٝ  ،٤ِٔطَس ػ٠ِ ٗزٚ ؿِرَس حُزِوخُٕ

-٠ِ1890 حُؼ٬هخص حُي٤ُٝش )حٗؼٌخٓظٚ ػ٢ٝ ح٫ُٔخ٢ٗ كٍٞ حه٢ٔ٤ِ ح٧ُِحّ ٝح٣ٍُِٖٞ حَُٜحع حُلَٗٔ ،َس طزخرٞٗض٤ٜٗ

-2019حُؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش،  ش٤ًِ :ح٤ُِٔٔش -ؿخٓؼش ٓلٔي ر٤ٟٞخف ،(، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس1745

حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢،  ،َؿٔش: كخَٟ ؿظٌَط، 1718-1848، حَُٜحع ػ٠ِ ح٤ُٔخىس أٍٝٝرخ ؛ آ.ؽ.د.طخ2018ٍِٞ٣

 . 685-647ٙ ٙ ،2007 ،رٞ ظز٢أ
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 تحت "ناركما وصؼ  ىو أوروبا في الوضع كاف وقد المتحالفة, الدوؿ لدي التسميح مستوى رفع ذلؾ
 عيد ولي اغتياؿ بحادثة ٜٗٔٔ عاـ حزيراف شير مف فيوالعشر  الثامف في بيا النفخ تـ الرماد"
 صوفي دوقو وزوجتو (ٜٗٔٔ-ٖٙٛٔ( )France Ferdinand) فرديناند فرانز األرشيدوؽ النمسا

 .(ٔ)(ٜٗٔٔ-ٛٙٛٔ( )Sophie Duchess of Honeburg) ىوىنبيرغ

 (ٕ)بسمارؾو خاصة المستشار  ورموزىا االلمانية بالسياسة ةكبير  بصورة معجبة بيزنت آني كانت     
(Bismarck,) الكامؿ تأييدىا أعمنت فقد الموقؼ, ذلؾ تغّير األولى لعالميةا الحرب قياـ مع لكف 

 أف وبّينت, ماري تؾ جورج الخامس و زوجتو (ٖ)بريطانيا وممكة لممؾ ووالئيا, البريطانية لبلمبراطورية
ف, والظبلـ النور بيف صراع ىو الحرب  ذلؾ, الجديدة البربرية وممّثمي الظبلـ امراء خّداـ االلماف وا 
 ذلؾ ألف الثيوصوفية؛ الجمعية أعضاء بيف خبلفات إلى أدى الصراع طرفي بيف متحّيزال الموقؼ
 لمسبلـ, رسوؿ يكوف أف الحروب حالة في الثيوصوفي واجب مف إذ, الثيوصوفية الفكرة لمبادئ مغاير
بسبب  لكف, المتحاربة الجبيات بيف لمتواصؿ قنوات وفتح النظر, وجيات بيف التوفيؽ عمى والعمؿ
 وقت بعد الجمعية داخؿ الصدع رأب مف تمكنت اذ تغّير الموقؼ ما اقناع آني بيزنت سرعاف قوة 

 (ٗ)قصير
سرعاف ما اعمنت والءىا  عمى ما يبدو عبلف آني بيزنت اف اليند وطنيا اال انيامى الرغـ مف اع   

وفيو بذلؾ و المطمؽ لوطنيا االصمي بريطانيا خبلؿ الحرب حتى انيا اقنعت اعضاء الجمعية الثيوص
                                                           

٤َٗ ّ ٛخ٣ٔخٕ ، حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٫ ، طَؿٔش : كٖٔ ػ٠٣ٞش ، َٓحؿؼش : ٓخَٓ حرٞ ٛٞحٕ ، ٤ٛجش حرٞ ظز٢ ( 1)

 .٤ُِٔ2012خكش ٝ حُؼوخكش ) َٓ٘ٝع ًِٔش ( ، حرٞ ظز٢، 

٤ٓخ٢ٓ ر٢َٓٝ، ًخٕ ُٚ ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ طٞك٤ي ح٣٫ُٞخص ٛٞ حٝطٞ كٕٞ رٔٔخٍى ،  :(0414-0404)تغَاسك( 2)

 Otto)ُٔخ٤ٗش، ٝطؤ٤ْٓ حَُح٣ن ح٫ُٔخ٢ٗ حُؼخ٢ٗ، ُوذ رـ)حُٔٔظ٘خٍ حُلي٣ي١(، ُٝي أٝطٞ حىٝحٍى ٤ُٞرُٞي كٕٞ رٔٔخٍى ح٫

Edward Leopold Von Bismarck) ( ُٕٝك٢ ٜٗٞٗخSchoonhausen( ك٢ ٓوخ١ؼش ٓخ٤ًٗٞٔخ )Saxonya ،)

ىٍّ  ،٢َٓٝ، ًٝخٗض ػخثِظٚ حهطخػ٤ٚ حػ٣َٚ(ٟخرطخً ك٢ حُـ٤ٖ حُز (Wilhelm Ferdinandًخٕ ٝحُيٙ ك٤ِْٜ كَى٣٘خٗي

(، ًخٕ ٣طٔق إٔ ٣ٌٕٞ ىرِٞٓخ٤ٓخً، أٗظوذ رٔٔخٍى ك٢ ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ 1835-1833حُوخٕٗٞ ؿخٓؼش ر٤َُٖ )

ػ٤ٖ ٓزؼٞػخً ك٢ ٓـِْ  1851، ػخٍٝ ك٢ حُزيح٣ش حُٞكيس ح٫ُٔخ٤ٗش كلخظخً ػ٠ِ حٓظو٤ُ٬ش ر٤َٓٝخ، ٝك٢ ػخّ 1847ػخّ 

ػ٤ٖ ٓل٤َحً ك٢  1862ٓل٤َحً ك٢ ٤ٍٓٝخ، ٝك٢ ػخّ  1858، ٝػ٤ٖ ػخّ (Frankfurtك٢ كَحٌٗلٍٞص )ح٫طلخى ح٫ُٔخ٢ٗ 

كَٗٔخ، ٝك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ حٓظيػ٢ ا٠ُ ر٬ىٙ ُظؼ٤٤٘ٚ ٍث٤ٔخً ٍُُِٞحء ٣َُٝٝحً ُِوخٍؿ٤ش، ٝهي كخٍٝ رٌَ حٓظطخػظٚ ط٘ل٤ٌ 

هٞف  أػخٍ ٓٔخرخُٔٔظ٘خٍ،  ػ٠ِ حُ٘ٔٔخ  ، ، ُوذ رؼي حَُٜ٘ Wilhelm I (1979-1888)أٝحَٓ حُِٔي ك٤ِْٜ ح٧ٍٝ 

(، ًٝخٗض ٖٓ أْٛ حُٔؼخٍى ك٢ حُظخ٣ٍن 1891-1890كَٗٔخ، ًُٝي ح٧َٓ ٗـغ ػ٠ِ حُلَد حُز٤َٓٝش حُل٤َٔٗش )

ح٫ُٔخ٢ٗ، طٌٖٔ ح٧ُٔخٕ ٖٓ ٣ِٛٔش كَٗٔخ ٝحػ٬ٕ حُٞكيس ح٫ُٔخ٤ٗش ٖٓ ىحهَ هَٜ كَٓخ١ رزخ٣ٍْ ك٢ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ 

أؿزَٙ ػ٠ِ ح٫ٓظوخُش رٔزذ ػ٬هظٚ  1870، ُٝوذ رٔٔخٍى ػ٠ِ أػَٛخ رِوذ ح٤ٓ٧َ، ٝك٢ ػخّ 1891ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ػخّ 

، ٝرٌُي حٗظ٠ٜ ٓ٘ٞحٍٙ ح٤ُٔخ٢ٓ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ح٤َٓ ُٞىك٤ؾ، رٔٔخٍى: ((Wilhelm IIح٤ُٔجش ٓغ حُِٔي ك٢ ك٤ِْٜ حُؼخ٢ٗ 

 .2021ك٤خس ٌٓخكق، طَؿٔش: ػخىٍ ُػ٤ظَ، ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ، ٝٗيٍٓٞ، 

(3) Annie Besant, The Future of Indian Politics, Pp.55-66.    

(4) Geoffrey West, Op.Cit., P.233.    
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,  ذ تعرضت لخطر خارجيالسيما إ ,دفاعيا عف مصالح بريطانيا العمياعمى ارتباطيا و  مما يدؿ
ة مع سياسة حداث السياسيتوافقت نظرتيا لؤل لؾذ, وببريطانيا في الحرب لمؤازرةشجعت الينود و 

  . بريطانيا في اليند

 دعـ الجؿ معيا الينود تعاوف إلى ماسة بحاجة العالمية االولى  الحرب خبلؿ بريطانيا كانت     
 والقياـ البريطانية, القوات خدمة في الينود مف كبيرة أعداد استخداـ تريد كانت إذ, الحربي مجيودىا
 الذيف اليندي الجيش مف فيالؽ استخداـ عف فضبلً , (ٔ)العربات وجر االثقاؿ مثؿ حمؿ شاقة بأعماؿ
 مشروعيا وتنفيذ العالـ, حوؿ االستعمارية مصالحيا يةحما في بريطانييف ضباط قيادة تحت كانوا

 الحرب اعواـ أي ٜٛٔٔ عاـ وانتيى ٜٗٔٔ عاـ مف بدأ الذي العراؽ احتبلؿ مثؿ: التوسعي
اعطيت وعود لميند في حالة انتياء الحرب ستغير  ذلؾل ,الرافديف ببلد حممة سمّيت والتي العالمية,

 .(ٕ)ادخاؿ اصبلحات اقتصادية لمببلدي ادارة ببلدىـ, و مشاركة الينود فسياستيا مف حيث زيادة 

 شبيو وىو اليند(, فرصة ىي بريطانيا )حاجة قومي شعار الحرب خبلؿ بيزنت آني رفعت     
 المشاركة ذات, (ٖ)اليند لصالح الحرب ظروؼ مف لبلستفادة ودعت, االيرلندي القومي بالشعار

 وأىميا:, مطالبيا تحقيؽ ألجؿ بريطانيا عمى بالضغط وذلؾ, بريطانيا لصالح الفّعالة الموجستية
 داخؿ حر كياف وعدىا, األخرى البريطانية المستعمرات مع المساواة قدـ عمى اليند معاممة

 اليدؼ ذلؾ لصالح وّظفت, (ٗ)وصاية دوف الخاصة أموره ادارة في الحؽ لو البريطانية االمبراطورية
 .(٘)السياسية خطبيا عف فضبلً  صدارىا,ا عمى اشرفت كانت التي السياسية الصحؼ

 لحزب والعشروف التاسع جتماعالا ففي, ٜٗٔٔ عاـ أواخر منذ السياسي بيزنت آني نشاط زاد     
 عاـ األوؿ كانوف مف فيالثبلث إلى فيوالعشر  الثامف مف المّدة خبلؿ امتد الذي مدراس في المؤتمر
 الحزب بّيفو , لمحزب ( رئيساً Bhupendra Nath Bose) (ٙ)بوس بوبندراناث انتخب, ٜٗٔٔ

                                                           

 .245( ٓ٘ظ٠ٜ ١خُذ ِٓٔخٕ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 1)

،حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ،ىحٍ ٝ ٌٓظزش ػيٗخٕ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ 1768-1714ؿؼلَ ػزخّ ك٤ٔي١، طخ٣ٍن حُؼَحم حُٔؼخَٛ ( 2)

 .28-13، ٙ ٙ 2015، ٝ حُظ٣ُٞغ ، رـيحى

(3) Sri prakasa, Annie Besant As Woman And As Leader, Theosophical Publishing House, 

Adyar, 1941, P.45.   

(4) Annie Besant, India: Bound or Free, C.Subbarayudu at the Vasanta Press, Adyar, 

1926, P.190.  

(5) B.K.R.Kabad, Some Eminent Indian Editors, Publication And Broadcasting 

Government of  India, New Delhi, 1960, P.32.  

، ُٝي ك٢ ؿَد حُز٘ـخٍ ػخّ ٤ٓ1714خ٢ٓ ٛ٘ي١، ٍث٤ْ كِد حُٔئطَٔ ػخّ  :(0113-0441)ت٘تْذساّاز ت٘ط( 6)

 =َٜ ػ٠ِ ٜٗخىس ٖٓ ٤ًِش، ًخٕ ٝحُيٙ ًخطذ ك٢ ٤ٌِٓش ُح٤ٓ٘يحٍ حُٔل٤ِش، ٓٔخ ؿؼِٚ ٣ؼ٤ٖ ك٤خٙ ٤ٍٓٔٞس، ك1857
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 بريطانيا عمى الضغطدعـ  بالمقابؿ, بريطانيا جانب إلى وقوفوو  األولى العالمية الحرب مف موقفو
 الجياز تينيد عمى لمعمؿ برلمانية لجنة تشكيؿ في والمطالبة, جديدة اصبلحات عمى الحصوؿ ألجؿ

, األجانب الموظفيف مف غيرىـ مع مساواتيـ عف فضبلً , الببلد في العميا الوظائؼ السيما االداري,
 ,قيودىا لكثرة بالببلد النيوض عمى تساعد ال التي, (ٔ)البريطانية البيروقراطية تغيير عمى والعمؿ

 قدم عمى شراكة بل انفصال وال "ال تبعية مبدأ عمى والتأكيد, الذاتي طالب بتمتع الببلد بالحكـو 
, اليند نيضة أساس ىي التي واالخوة لموحدة اليندي الشعب دعاو , لمببلد دستور ووضع, المساواة"

 االدارة عف ممثميف الجمسة تمؾ وحضر, األجنبية البضائع مف اليندية الصناعة حماية قانوف تشريعو 
د يشكره عمى الين لشعب البريطاني الممؾ رسالة أثر وحماستو امتنانو عف الحزب عّبرو , البريطانية

 .(ٕ)طانيا خبلؿ الحربإلى جانب بريوقوفو 
 في غايةً  خطاباً  وألقت مرة, ألوؿ المؤتمر حزب منصة الجمسة تمؾ خبلؿ بيزنت آني ارتقت     
ف, المياجريف ودخوؿ اليجرة شؤوف في والمستعمرات اليند بيف المساواة طالبت عندما الجرأة  وا 

 التقميؿ مع بالمثؿ معيا معاممةال تكوف, الينود المياجريف عمى ةتعسفي قيوداً  وضعت التي المستعمرة
 جرأةً  بكؿ البريطانية المجنة أماـ , لميند الذاتي الحكـ أيدتو , (ٖ)الطرفيف بيف االقتصادي التعاوف مف
 الناس نصح كونفوشيوس "إن :قائمة الذاتي بالحكـ مطالبةً الو  بالحرب اليند مشاركة عف وقوةً 

                                                           
 

، ىٍّ حُِـظ٤ٖ حُلخ٤ٍٓش ٝح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش، أْٓ 1883، ٝكَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس حُلوٞم ػخّ 1880حَُثخٓش ك٢ ًٌِظخ ػخّ =

حٗو١َ  1705(، ٝك٢ ػخّ 1714-1704ًَٗش ُِٔلخٓخس، ٝ كَٜ ػ٠ِ ػ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُز٘ـخ٤ُش ُِٔيس )

حكظـِ ك٢  1709، ٝٗخٍى ك٢ كِٔش حُٔوخ١ؼش ُِز٠خثغ حُز٣َطخ٤ٗش، ٝك٢ ػخّ رخُلًَش حُو٤ٓٞش رٔزذ هَحٍ طو٤ْٔ حُز٘ـخٍ

حٛزق ٍث٤ٔخ ُلِد حُٔئطَٔ، ٝ حٛزق ػ٠ٞح ك٢ ٓـِْ ٣َُٝ  1714ٓـٖ ًٌِظخ رٔزذ أػٔخُٚ حُو٤ٓٞش، ٝك٢ ػخّ 

 ٕ، ػَف رآٍحثٚ ح٬ٛ٫ك٤ش رخُظؼ٤ِْ، اً ًخ1722، ٓؼَ حُٜ٘ي ك٢ ٓئطَٔ ؿ٤٘ق ػخّ 1719حُيُٝش ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي 

ػ٠ٞحك٢ حُٔـِْ حُو٢ٓٞ ُِظؼ٤ِْ، ٝح٣ي حىهخٍ حُظؼ٤ِْ حُـَر٢ ُِٜ٘ي، أٓخ ح٫طـخٙ ح٤ُٔخ٢ٓ ُٚ كٜٞ ٣ٔؼَ ح٫طـخٙ حُٔؼظيٍ. 

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://web.archive.org/web/20110716145830/http://www.Congress-

sandesh.com/Aicc/history/presidents/bhupendra-nath-bose.com  

٤ٛجش ٖٓ حُٔٔئ٤ُٖٝ حُل٤٤ٌٖٓٞ ؿ٤َ حُٔ٘ظوز٤ٖ، طوّٞ طِي حُٔـٔٞػش رٜ٘غ ح٤ُٔخٓخص ح٫ىح٣ٍش،  اىثي٘قشاطيح:( 1)

حُظوٜٚ ك٢ حُٞظخثق ٝح٫ُظِحّ روٞحػي ػخرظش ٝرظَِٔٔ ٢َٓٛ ُِِٔطش، ٖٝٓ ٓٔخطٜخ: ح٤َُٔٓش  ٝطوِن كٌٞٓش طظ٤ِٔ ك٢

، 1815ٝحَُٝط٤ٖ ٝح٫ٗظ٘خٍ، ظَٜص طِي حٌُِٔش أ٫ًٝ ك٢ كَٗٔخ، ػْ حٗظوِض ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ، ٝأٍٝ حٓظويّ ٢ٍٔٓ ُٜخ ػخّ 

(، ظَٜص حُز٤َٝهَح٤١ش 1864-1720) Max Weberٝأٍٝ ٓ٘ظَ ُِز٤َٝهَح٤١ش ػخُْ ح٫ؿظٔخع ح٫ُٔخ٢ٗ ٓخًْ ٣ٝزَ 

رٌَ٘ أٟٝق ٓغ ظٍٜٞ حَُأٓٔخ٤ُش، حطٜٔض حُز٤ٞهَح٤١ش رؤٜٗخ هخِٓش ٝؿ٤َ ى٣ٔوَح٤١ش ٝؿ٤َ ًلئس ٝؿ٤َ ٓلززش، ٌُٖٝ 

ٓئ٣يٝٛخ ٝٛلٞٛخ رؤٜٗخ حُٔز٤َ ُِظوِٚ ٖٓ حُ٘ظْ حُطزو٤ش ٓؼَ ح٫هطخع ًَٝ أٌٗخٍ ح٬ُٓٔخٝحس، ٧ٜٗخ طٔظ٘ي ػ٠ِ هٞحػي 

حؿظٔخػ٤ش ٓؼَ: حُٜيحهش أٝ حُوَحرش أٝ حٍُٞحػش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حرَح٤ْٛ ىكخّ، حُظ٘ظ٤ْ حُز٤َٝهَح٢١ ٤ُْٝ ػ٠ِ ٍٝحر٢ 

 .2008، (2حُؼيى )ؿخٓؼش ح٫ٗزخٍ، -أُحء حُلٌَ ح٫ىح١ٍ حُٔؼخَٛ: ح١خٍ ٗظ١َ، ٓـِش ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ىح٣ٍش

(2) Annie Besant, How India Wrought for Freedom, Pp.570-585.  

(3) Geoffrey West, Op.Cit., P.234.     

https://web.archive.org/web/20110716145830/http:/www.Congress-sandesh.com/Aicc/history/presidents/bhupendra-nath-bose.com
https://web.archive.org/web/20110716145830/http:/www.Congress-sandesh.com/Aicc/history/presidents/bhupendra-nath-bose.com
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, بالمثل المعاممة وراء العدالة تكمن العمل ذلكوب االخرين بحق منيم تصدر التي االضرار بتعويض
 مقابل الثكمى نسائيا بدموع وال االبطال بدماء ابنائيا يفرط ال اليند ألن, اليند مكافأة من البد لذا

 العدالة في الحق ليا بوصفيا أمة اليند بمعاممو أطالب لذلك, العالم بيا ينعم سوف التي الحرية
سأطالب بيا , واثناءىا الحرب قبل بيا طالبت أن سبق التي العدالة تمك, االمبراطورية شعوب بين

 بكرامتيا, تنمو اليند ألن بصفة حق, إنما مكافأةبصفة  ليساليند  عمييا يحصل أن, بعد الحرب
 طمب بتقديـ الحزب قرار أيدت كما,"االمبراطورية حضانة في طفمة تكون أن راضيةً  ليست وىي

, الذاتي الحكـ مطمب ةتقوي ألجؿ الحزب دعتو , لميند, (ٔ)الفيدرالي النظاـ إلقرار البريطانية لمحكومة
 مف جزءاً  ىـالذيف  الشباب والسيما بأىميتو الشعب لتثقيؼ حمبلت تنظيـ خطوات وضع مف بد الذ إ

 تمكنت إذ قوي, توافقي بدور بيزنت آني قامتنفسيا  الجمسة وخبلؿ ,(ٕ)الذاتي بالحكـ المتمتعة االمة
 Pheroze Shah) (ٖ)مييتا شاه وفيروز جوخاؿ, وىـ كؿ مف: المعتدليف, تيار قادة ناعاق مف

Mehta) سمطات قبؿ مف ياموتا بعد طرد الذي الحزب, إلى المتطرفيف وجماعتو تيبلؾ بعودة 
 أدرؾ االخير ألف, ٜٛٓٔؾ عاـ ذل وكاف أعواـ, ستة لمدة و سجف العنؼ, عمى تحريضالب االحتبلؿ

                                                           

ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُلٌْ، ٝ ُٜخ حْٓ حهَ ٛٞ ح٫طلخى٣ش، طٌٕٞ ك٤ٜخ حُِٔطخص ٓ٘ؤٔٚ ىٓظ٣ٍٞخً ر٤ٖ كٌٞٓش  اىفيذساىيح:( 1)

٣ًَِٓش ٝر٤ٖ ٝكيحص ك٤ٌٓٞش أٛـَ ط٠ٔٔ ح٫هخ٤ُْ أٝ ح٣٫ُٞخص، ٝحٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى  طؼخٕٝ ر٤ٖ حُلٌٞٓظ٤ٖ ك٢ طو٤ْٔ 

٤ُٔخىس، أٓخ رخُ٘ٔزش ٨ُهخ٤ُْ ك٢ٜ ٝكيحص ٤ٓخ٤ٓش ىٓظ٣ٍٞش ٌَُ ٜٓ٘خ ٗظخٜٓخ ح٤ُٔخ٢ٓ حُوخٙ رٜخ ٣ليى رٌَ٘ كٌٜٔخ ح

ِٝٓطخطٜخ حُؼ٬ع، أ١ كٌْ ًحط٢ ٌَُ ٝكيس ٤ٓخ٤ٓش، طظٔظغ رٚ كٔذ ىٓظٍٞ حُيُٝش ُِلٌْ حُل٤يٍح٢ُ ١َٝٗ ح٧ٍٝ: ٝؿٞى 

٢، أٓخ حُؼخ٢ٗ: إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ٍؿزش كو٤و٤ش ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُيٍٝ حَُٔطزطش ك٢ ٓخ ر٤ٜ٘خ رؼّيس ٍٝحر

حٓظو٬ٍ ًَ حه٤ِْ ىحهَ ح٫طلخى، ك٬٠ً ػٖ ح٣٫ٔخٕ رلٌَس ػيّ هيٍس حُلٌٞٓخص ػ٠ِ ٓٔخٍٓٚ حُِٔطش ٝحُل٣َش ح٤ُٔخ٤ٓش 

خ إ حُل٤يٍح٤ُش ك٢ ظَ ىُٝش ؿ٤َ كيٍح٤ُش، إ حُِٔطش حُؼ٤ِخ ك٢ حُ٘ظخّ حُل٤يٍح٢ُ ٛٞ حُيٓظٍٞ، ٝٝؿٞى ه٠خء ٓٔظوَ، ًٔ

طظٔظغ رخُي٣ٔوَح٤١ش ح٤ُ٘خر٤ش ٝحُؼيحُش حُو٠خث٤ش، ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طلي ٖٓ هيٍحص حُيُٝش ػ٠ِ حٗظٜخى كوٞم ح٫ٗٔخٕ، ٝ ٖٓ 

كوٞم ح٫ٗٔخٕ ٝحُل٣َخص حُٔي٤ٗش، ظَٜص أٍٝ َٓس ٝ ُِل٤يٍح٤ُش حُويٍس ػ٠ِ طخ٤ٖٓ حٛيحٍ حُوٞح٤ٖٗ حُٔو٤يس رخُل٣َخص، 

ٛخ ٗ 1979ك٢ ػخّ  َّ ح٤ٌ٣َٓ٫ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٤ُٝي ًخٛي ح٣ُِي١،  ((Philadelphiaٞحد ٣٫ٝش ك٬٤ى٣ل٤خ ػ٘يٓخ أه

 .2017حُل٤يٍح٤ُش: ىٍحٓش ك٢ حُٜٔطِق ٝحُٔلّٜٞ ٝحُ٘ظ٣َش، حًَُِٔ ح٢ٓ٬ٓ٫ ُِيٍحٓخص ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش، حُ٘ـق، 

(2) Annie Besant, How India Wrought for Freedom, Pp.580-582. 

٤ٓخ٢ٓ ٝٓلخ٢ٓ ٛ٘ي١ ٍٜٓ٘ٞ، ُٝي ك٢ ٓٞٓزخ١ ٝطِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٤ٜخ، ٝكَٜ  :(0104-0434)افيشٗص ؽآ ٍيٖر( 3)

، ٝرٌُي 1868، ٝكَٜ ػ٠ِ حُٔخؿٔظ٤َ ػخّ 1864ػ٠ِ ٜٗخىٙ حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٖٓ حُـخٓؼش حَُثخ٤ٓش ك٢ ٓٞٓزخ١ ػخّ 

، 1884ك٢ ح٧ػٞحّ حٛزق ٓلٟٞخً ُزِي٣ش ٓٞٓزخ١ ػْ ٍث٤ٔخً ُٜخ  1893طٌٖٔ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش حُٔلخٓخس، ك٢ ػخّ 

ع ٛل٤لظٚ ًح ٓٞٓزخ١  1713، ٝك٢ ػخّ 1870، أٗظوذ ٍث٤ٔخً ُلِد حُٔئطَٔ ػخّ 1711، 1705، 1885 َّ ٗ

ٌَ٤ًَٗٝ(The Bombay Cronicle)  ًٔخ ػَف ػ٘ٚ طلٞهٚ ػ٠ِ حُز٣َطخ٤ٖٗ رخ٫ٍٓٞ حُوخ٤ٗٞٗش ُٔؼَكظٚ حُٞحٓؼش ك٢ ،

٤٤ٖٗ حُيهٍٞ ٓؼٚ ك٢ ؿيح٫ص، ٝػَف ػ٘ٚ ٜٗـٚ ك٢ ح٠ُ٘خٍ حُوخٕٗٞ، ُيٍؿش ًخٕ ٛ٘خى طوٞف ُيٟ حُٔٞظل٤ٖ حُز٣َطخ

ٖٓ أؿَ حُل٣َش ٓٔظويٓخً ح٧ٓخ٤ُذ حُيٓظ٣ٍٞش، ٌُح ٗخٍى ك٢ ٤ٛخؿٚ ػيى هٞح٤ٖٗ طٜذ ك٢ ِٜٓلٚ حُٜ٘ٞى، طؤػَ رؤكٌخٍ 

حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١ ٝػخٍٝ حُوٞح٤ٖٗ حُٔـللش رلن حُٜ٘ٞى ٓؼَ: هخٕٗٞ حُٜلخكش ٝ هخٕٗٞ ح٫ِٓلش، ًٔخ ١خُذ رلوٞم 

حُل٬ك٤ٖ، ًٝخٕ ٖٓ حُٔ٘ـؼ٤ٖ ػ٠ِ حىهخٍ حُظؼ٤ِْ حُـَر٢ ُِٜ٘ي، حٗٚ حُٔز٤َ كٔذ ٝؿٜٚ ٗظَٙ حُٔز٤َ ُظٞػ٤ٚ حُٜ٘ٞى 

 :٣ُِِٔي ٣٘ظَ .رخ٧كٌخٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُلي٣ؼش

H.P.Mody, Sir Pheroze Shah Mehta, The Times Press, Bombay, 1921.  



-7431....دٔس آَٙ تٛضَد انرؼهًٛٙ ٔ االجرًاػٙ ٔ انغٛاعٙ يف اذلُذ انصاَٙ انفصم   

7311 

 

93 

 الوطنية لمحركة القوي الممثؿ كاف ألنو ,الحزب خيمة خارج السياسي بعمموالقياـ  يمكف ال إنو
فو , اليندية , المعتدؿ الحزب ببرنامج اقتنعوا قد وجماعتو تيبلؾ أف لممعتدليف أكدت بيزنت آني ا 
 اليند وجو إلظيار الخبلفات نبذ في الخطوة تمؾ ضرورة بينتو , السياسي نيجيـ مف غيروا ولذلؾ
 .(ٔ)المعتدليف يقنع لـ الذي األمر لكف ذلؾ, الى بريطانيا والمتماسؾ المتحد يالسياس
 قد, و نبذ العنؼالمثمى لمتطور السياسي و  الوسيمةأمنت آني بيزنت اف الطرؽ الدستورية ىي       

ة منيـ رفضوا استخداـ القوة بصفتيا وسيإذ إ ,استميمت تمؾ الفكرة مف المقاومة السياسية االيرلندية
 البرلماني الحزب منياا عمى تشكيؿ االحزاب السياسية و لتحقيؽ المطالب السياسية بؿ عممو 

اذ كاف ذلؾ العمؿ خير وسيمة ألنتزاع الحقوؽ السياسية ,و نتيجة لذلؾ وظفت آني  ,(ٕ)االيرلندي
 أوؿ نشرت ٜ٘ٔٔ عاـ آذار مف عشر الثالث منذ ,يا في الترويج ألفكارىا السياسيةبيزنت صحف

 ضد الدستوري لمتحريض مقترحات تضّمنت, الذاتي الحكـ عف ضمف سمسة مقاالت الحقة  ياالتمقا
المقاالت  وقد انتقدت تمؾ آسيا(, )قيامة عنواف تحت المقاالت تمؾ وكانت ,البريطانية سمطات

نياو , ضروراتوا نشرت مقاالت عف الحكـ الذاتي و , كمالبيوقراطية البريطانية  تبالك مف العديد نشرت ا 
 How) الحرية أجؿ مف اليند سمكت كيؼ كتاب مثؿ: اليندية, المشكمة مف جوانب تناولت التي

                                                           

(1) B.Pattabhi Sitaramayya, The History of The Indian National Congress, Vol.I (1885-

1935), Pabma Publications LTD, Bombay, 1935, Pp.120-121.  

ٌَّ ًُي حُلِد ػخّ  ؼضب اىثشىَاُ االيشىْذي:( 2) (، ٝ Isaac Butt()1813-1897)ٖٓ هزَ حٓلخم رخص  1894ط٘

َّ ٓلَ ٍحرطش ح ُلٌْ حٌُحط٢ ك٢ ح٣َُ٘يح، ٝرخص ًُي حُلِد حُٔٔؼَ ح٢َُٔٓ ُٚ حْٓ آهَ كِد حُلٌْ حٌُحط٢؛ ٧ٗٚ ك

ط٘ل٤ٌ َٓ٘ٝع حُلٌْ ٢ ٣٫َُ٘يح، ٝح٬ٛ٫ف حٍُِحػ٢، ٣٬َُُٝ٘ي٤٣ٖ ك٢ ٓـِْ حُؼّٔٞ، أٓخ حٛيحٍحطٚ: ح٫ٓظو٬ٍ حُظ٣َ٘ؼ

( Charles Parnell) طؼَٝ حُلِد ٬ُٗ٘وخم ر٤ٖ ؿٔخػش رخص ٝؿٔخػٚ ط٘خٍُِ رخ٤ٍَٗ 1896حٌُحط٢، ٝك٢ ػخّ 

، ٝهي حٓظويّ 1880ٍث٤ٔخ ُٚ، ٝىهَ ا٠ُ ٓـِْ حُؼّٔٞ ػخّ 1897(، ٝحٗظٜض رخٗظوخد رخ٤ٍَٗ ػخّ 1846-1871)

ٝهّغ  1882حُلِد حُطَم حُيٓظ٣ٍٞش ٠ُِـ٢ ػ٠ِ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ٖٓ أؿَ طلو٤ن ٓطخُذ ح٣٫َُ٘ي٤٣ٖ، اً ك٢ ػخّ 

ّٓٔض ، ٢ٛٝ رٔؼخرش ط٣ٞٔش ٓغ حُ((Kilmainhamحُلِد ٓؼخٛيس ٤ِٔ٤ًٜ٘خّ  لٌٞٓش رخُظؼٜي ُٞهق حُـَحثْ حٍُِحػ٤ش، أ

ٍ  حْٓ  ّٞ طِي حُٔؼخٛيس حُيرِٞٓخ٤ٓش ح٤ُٔخ٤ٓش ُِلِد، ٝرؼي حُو٠خء ػ٠ِ حُٔظّ٘يى٣ٖ ك٢ ٍحرطش ح٫ٍح٢ٟ ح٣٫َُ٘ي٣ش، طل

 حُلِد ا٠ُ حَُحرطش ح٤٘١ُٞش ح٣٫َُ٘ي٣ش، ٝحػظٔي ػ٠ِ رَٗخٓؾ حُلٌْ حٌُحط٢ ك٢ ًَ ك٬ٔطٚ ح٫ٗظوخر٤ش، ًٝخٕ ٖٓ أْٛ

خ أىٟ ا٠ُ رَُٝ حُلِد ٝحُى٣خى كَٝػٚ، ٝأٛزق ُٚ ٓوؼيحً ىحثٔخً ك٢  ّٔ كِلخء حَُحرطش حُـي٣يس )ح٤ٌُ٘ٔش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش(، ٓ

ؼٜخ حُلِد هخٕٗٞ ح٬ٛ٫ف حُؼخّ ػخّ  ـّ  =؛ ٧ٗٚ ُحى ٖٓ ػيى ح٣٫َُ٘ي1884ٖ٤٣حُزَُٔخٕ، ًٝخٕ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ ٗ

ٌَّ٘ حُلِد ح٫= طلخى١ ح٤ُِزَح٢ُ رٞٛلٚ كِد حُٔؼخٍٟش ُلًَش حُلٌْ حٌُحط٢، ٌُٖ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ح٫ٗظوخرخص، ط

َّٝ  1873حُلِد طٌٖٔ ػخّ  ٖٓ ط٣ََٔ هخٕٗٞ حُلٌْ حٌُحط٢ ك٢ ٓـِْ حُؼّٔٞ، ٌُٖ ٓـِْ حٍُِٞىحص ٍك٠ٚ، طؼ

ػخىص ح٫ٗؤخٓخص ر٤ٖ أػ٠خثٚ، ٣َؿغ  1703، ٌُٖ ك٢ ػخّ 1700ٝأػ٤ي طٞك٤يٙ ػخّ  1875حُلِد ٬ُٗ٘وخم ػخّ 

ك٢ ط٣ََٔ هخٕٗٞ ح٫ٌٓخٕ ح٫ؿظٔخػ٢ ح٣َُل٢، رٔٞؿزٚ أه٤ٔض ٓ٘خٍُ ُِؼٔخٍ، هخٕٗٞ  1706ِلِد ك٢ ػخّ حُل٠َ ُ

، ٝهخٕٗٞ حُـخٓؼش ح٣٫َُ٘ي٣ش ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ، ًٌُٝي هخٕٗٞ حٌٓخٕ حُطزوخص حُؼخِٓش. ٣ُِِٔي 1708ٓؼخٗخص ح٤ُ٘وٞهش 

 ٣٘ظَ:

F.Hugh O’donnell, A History of The Irish Parliamentary Party, Vol.II, Longmans Green 

And Co, New York, 1910. 
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India Wrought For Freedom( وكتاب ,)India: Bond or Free)(ٔ) ,أف خبلليما مف بّينت 
, وعظمتيا قوتيا وسر موحدىا وىو اليند, مشاكؿ لكؿ واألساسي الوحيد العبلج ىو الذاتي الحكـ
 .(ٕ)واليندية ميزيةاالنك بالمغتيف المنشورة الكتب مف اوغيرى

 التياريف دعت الوطني, المؤتمر حزب داخؿ الصدع لرآب الصحافة بيزنت آني استخدمتو      
 اليند داخؿ برحبلت قامت ذلؾ عف فضبلً , ميندل خدمةً  جيودىـ توحيدل الحزب داخؿ المتضاديف

 بّينتو , الدستورية بالطرؽ بحقوقيـ المطالبة عمى يبيـوتدر , الشعب السياسية األمور توضيح ألجؿ
 .(ٖ)المطمب ذلؾ تأييد عمى الشعب وشجعت الذاتي, الحكـ ميزات ليـ
 سـدعائي لدعـ مشروعيا السياسي عرفت بأشكمت آني بيزنت ىيئة خاصة لتنظيـ العمؿ ال    

 والمؤمنيف المتعمميف الينود مف فبارزي ممثميف مف تتألف ,(اليند لعموـ الذاتية الحكومة دعاية مجمس)
 كتيبات خبلؿ مف منيجي بشكؿ المجنة عمؿ بتنظيـ قاموا, بيزنت آلني السياسي بالبرنامج

 ,عمى نشر وتوزيع تمؾ األعماؿ المحدودة( اليند بناءأ) أسميا نشر شركة أشرفت وقد ومنشورات,
 اليندية, السياسة في دراسات راءاج عمى المتعمميف مف الذاتي لمحكـ المؤيديف كؿ المجنة وشّجعت
 السياسية المناقشاتالمبادرات ب تمؾ زتعزّ  ,دراسات ومراكز لمقراءة غرؼ وتشكيؿ نشرىا عمى والعمؿ

 تشارينغ برلماف غرار عمى (مدراس برلماف) باسـ يعرؼ لممناظرة مجمس انشاء مف خبلؿ المنيجية
  عراؼاأل عمى الينود لتدريب  بريطانيا في (Old Charing Cross Parliament) (ٗ)القديـ كروس

 .(٘)السياسية

                                                           

 ( حٓظويّ ٬ً حٌُظخر٤ٖ ك٢ ًظخرش حَُٓخُش.1)

(2) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., Pp.80-83.  

(3) Geoffrey West, Op.Cit., P.235.     

ٌَّ ك٢ ػٜي حُِٔي حُز٣َطخ :(0554-0534)اىثشىَاُ ذؾاسيْغ مشٗط اىقذيٌ( 4) ٢ٗ ط٘خٍُِ ح٧ٍٝ رَُٔخٕ ط٘

Charles I (1600-1647 َ٢ٔٓ ،) َ٧1640ٗٚ أٓظي ٖٓ حُؼخُغ ػَ٘ ٖٓ ٤ٗٔخٕ ػ٠ِ حُوخْٓ ٖٓ ح٣خٍ ػخّ  ؛رخُو٤ٜ ،

كوي ٌِٗٚ حُِٔي رٔزذ حُلخؿش ُٔٞحكوظٚ ٖٓ حؿَ كَٝ ح٠َُحثذ ؿي٣يٙ ػ٠ِ حُ٘ؼذ حُز٣َطخ٢ٗ ُظ٣َٞٔ كَٝرٚ، ٝرٔزذ 

٠ حُزَُٔخٕ حُط٣َٞ، ح١ٌُ حٓظيػ٢ ك٢ َٜٗ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُؼخّ ٗلٔٚ ٍكٞ حُزَُٔخٕ أىٟ ًُي ح٠ُ كِٚ ٝحُظ٤ٜٔي حُ

ػ٘يٓخ طْ  ١َى حػ٠خثٚ ؿزَحً ٖٓ هزَ ؿ٤ٖ أ٤ُٝلَ ٣ًََٞٓٝ  1653، ٝ ٛ٘خى حٍحء كظ٠ ػخّ 1660كظ٠ ػخّ 

((Oliver Cromwell (1577-1658 ٖٓ ًِٚٝخٕ حُزَُٔخٕ حُط٣َٞ ًٝ ٗلًٞ ِٝٓطٚ، اً طٌٖٔ ٖٓ حُظو ،)

ِي، ٟٝٝغ ُٚ هٞح٤ٖٗ أًؼَ َٛحٓٚ، ٓؼَ: ك٠ٍٞ أػ٠خثٚ حُيحثْ ُِـِٔخص، ٝإٔ ٫ ٣لَ حُزَُٔخٕ ا٫َّ ٓٔظ٘خ١ٍ حُٔ

 رٔٞحكوٚ حػ٠خثٚ، ٌُٖ حُزَُٔخٕ ريأ ٠٣ؼق رؼي ٣ِٛٔش حُِٔي ك٢ كَٝرٚ ٤ٓٝطَص حُـ٤ٖ ػ٠ِ حُِٔطش، اً ٓو٢

خػ٤َ أكٔي ٣خؿ٢، طخ٣ٍن أٍٝٝرخ حُلي٣غ حُزَُٔخٕ رؼي كٌْ ٣ًََٞٓٝ حُؼ١ٌَٔ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي حُلظخف أرٞ ػ٤ِٚ ٝحٓٔ

 .154-147، ٙ 1773ٙ، ىحٍ ح٣َُٔن َُِ٘٘، ح٣َُخٝ، 3ٝحُٔؼخَٛ، ١

(5) Geoffrey West, Op.Cit., P.235.     
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 أيار مف الخامس فيو  الينود, مف ممكف عدد ألكبر السياسي صوتيا إليصاؿ بيزنت اني سعت     
 إنو واشارت اليند, في الذاتي الحكـ نظاـ عف بو دافعت مدراس مدينة في مؤتمر ُنظ ـ   ٜ٘ٔٔ عاـ
 وعمى, الذاتي لمحكـ و غير مناسبةأ مناسبة إنيا ةأم ألي قوؿت اف العالـ في قوه أي حؽ مف ليس

نياو , مف نتاجو ليست حكومة إلى يخضع ال أف اليندي الشعب  البريطانييف معاممو سوء مف اشتكت ا 
, االسمحة وقانوف لمفتنة, المثيرة االجتماعات مثؿ: قانوف جائرة قوانيف عبر حرياتيـ وتقييد لمينود,
 عمييا اطمقت والتي اليند, المستغمو لخيرات البريطانية االقتصادية االنظمة دانتأو , الصحافة وقانوف
 .(ٔ)(الرىيب والعبء السنوي االستنزاؼتسمية )

 دور بيزنت آني بو أدت, مدراس لبرلماف رسمي اجتماع أوؿ عقد أيار مف السادس يوـال وفي      
 موظؼ كؿ واجبات لمحاضريف وبّينت ,كاممة حكومية كابينة آخروف شكؿ حيف في وزراء, رئيسة
التجربة االفتراضية نموذج  تمؾ, قدمت مف خبلؿ الجديدة اليند في تقديمو عميو الذي والدور, سياسي

 .(ٕ)ة بحسب نظرتيا السياسيةالسياسي ةديمقراطي لممرحم

 عبيروالت الشعب تحريؾ خبلليا مف حاولت التي مدراس في الفتات نشر عمىآني بيزنت  عممت      
 رأييا_ _بحسب الجوىري المطمب لذلؾ زخـعمى  الحصوؿ عف فضبلً  الذاتي, الحكـ ةأىمي عف
 أولئؾ تخذؿ ال و)الحرية ,بمطمبيا( تفوز حتى ترتاح لف )اليند :حممت تمؾ البلفتات عناويف منياو 

 مف لعدالةا عمى الحصوؿ حقاً  اردنا إذ وركف زاوية كؿ و)حركوا ,عمييا( لمحصوؿ العـز عقدوا الذيف
 اليند حاجة ومّثمت, ومعاناتيا( الكبيرة اليند ألخطاء الوحيد الحؿ ىو الذاتي و)الحكـ, البريطانييف(

 .(ٖ)الوطف( )حكـ عبارةاصدر  بوقاً  تحمؿ ىندية امرأة رسـ وىو لو, رمزاً  أصبح برسـ الذاتي لمحكـ

, جوخاؿ يـزعيم وفاة اوليا ,ٜ٘ٔٔ عاـ عّدة خبلؿ لنكساتفي الحزب  المعتدؿ تيارال ضتعرّ      
 Henry) (ٗ)كوتوف وىنري شاه فيروز وفاة و كذلؾ ,ؿ ثقبًل سياسيًا ميمًا داخؿ الحزبمثّ كاف  الذي

                                                           

(1) Annie Besant, England and India, Second EDI, Theosophical Publishing House, 

Adyar, 1921, Pp.18-24.   

(2) Annie Besant, The Future of Indian Politics, Pp.86-87. 

(3) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.84.   

ٓٞظق ك٢ٌٓٞ ر٣َطخ٢ٗ ك٢ حُٜ٘ي، ًخٕ ٓظؼخ١لخً ٓغ حُو٤ٓٞش حُٜ٘ي٣ش، ُٝي ك٢  :(0104-0434)( ْٕشي م٘ذ3ُ٘)

-1813) (Joseph John Cotton)ٓيٍحّ رخُٜ٘ي ٖٓ أر٣ٖٞ ُٝيح أ٠٣خً ك٢ حُٜ٘ي، ًخٕ ٝحُيٙ ؿ٣ُٞق ؿٕٞ ًٞطٕٞ 

 ( ٍث٤ٔخً ًَُ٘ٚ حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش1945-1825) ((John Cotton( ٓٞظلخً ك٤ٌٓٞخً، ٝؿيٙ ٧ر٤ٚ ؿ٣ُٞق ًٞطٕٞ 1869

ؿخىٍ حُٜ٘ي ُظِو٢ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، طوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش أًٔلٍٞى، ٝأؿظخُ  1848حُز٣َطخ٤ٗش ٝطخؿَ ٝرلخٍ، ك٢ ػخّ 

ٜٓ٘ذ  1893ٝطيٍؽ رخُٞظخثق كظ٠ َٝٛ ك٢ ػخّ  ،1869حُٜ٘ي ػخّ حٓظلخٕ حُويٓش حُٔي٤ٗش حُٜ٘ي٣ش، ػخى ا٠ُ 

أٛزق ٌَٓط٤َحً ُٔـِْ ح٣٫َحىحص ك٢ حُز٘ـخٍ، ػْ  1880، ٝك٢ ػخّ 1898ٓٔخػي ٌَٓط٤َ حُز٘ـخٍ، ػْ هخ٢ٟ ػخّ 

= ( ػ٤ٖ ٓلٟٞخً ٍث٤ٔخً ك٢ ٣٫ٝش آٓخّ، ٝك1702٢-1876ػ٠ٞحً ك٢ حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ك٢ ح٫ه٤ِْ ٗلٔٚ، ٝك٢ حُٔيس )
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Cotton),  بالمقابؿ كانت عودة تيبلؾ لمعمؿ الحزبي  ,داخؿ الحزبخرى لذلؾ التيار أانتكاسة يمثؿ
 لؾذمثؿ االرادة اليندية, و بطؿ القومي نو إ, فقد احتفؿ بو عمى جنو مؤثره بصورة ممحوظةبعد س

خرى مع غياب القادة أد داخؿ الحزب فرصة فرض سيطرتو مرة عطى التيار المتشدّ أبطبيعة الحاؿ 
 .( ٔ)المؤثريف لمتيار المعتدؿ 

و  ٜ٘ٔٔفي التاسع و العشروف مف كانوف االوؿ عاـ  عقدت الجمسة الثبلثوف لمحزب في مومباي   
 الثناءخبلؿ الجمسة  تـاء الحزب الثبلثة جوخاؿ و فيروزشاه و ىنري كوتوف , التي بدأت بنعي رؤس

 الممؾ نائب والية بتمديد االجتماع طالب كما, اليند النيوض ألجؿ القّيمة وخدماتيـ منجزاتيـ عمى
 الينود منح حوؿ لمحزب سابقة أخرى قرارات عمي التأكيد ( معLord Harding) (ٕ)ىاردينج المورد
 عسكرية كميات بفتح المطالبة مع, العسكرية والكميات البحرية والقوات الجيش في تمييز دوف العدالة
 وانشاء االقاليـ, في تنفيذية مجالس وانشاء بالسخرة, العمؿ الغاء الحزب طالب كما اليند, في جديدة
 كميا وىي والتنفيذية, القضائية السمطات بيف لمفصؿ السعي مع وبورما, البنجاب في عميا محاكـ
 مع خطواتو بجميع الحكومة إلشراؼذلؾ الحكـ  و خضوع, الذاتي لمحكـ الوصوؿ ألجؿ خطوات
 القائمة التنفيذية المجالس بناء واعاده بيا, تتأسس لـ التي المقاطعات في التشريعية المجالس ادخاؿ
 لمحزب, عامة سكرتاريةتعييف  الجمسةوتـ خبلؿ  ,الذاتي الحكـ روح مع متبلئمة جديدة أسس عمى

                                                           
 

ك٢ آٓخّ، ىحكغ ػٖ حُلًَش حُو٤ٓٞش حُٜ٘ي٣ش، ٝػ٤ٖ ػخّ  (Guwahati) أْٓ ٤ًِش ًٞطٕٞ ك٢ ؿٞحٛخط٢ 1701ػخّ =

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ .ٍث٤ٔخً ُلِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١ 1704

Sir Henry Cotton, Indian & Home Memories, T.Fisher Unmin, Leipsic, 

https://web.archive.org/web/20111007180636/http://www.halhed.com/t4r/getperson؛1910

.php? personID=13072&tree1.com 

(1) B.Pattabhi Sitaramayya, ,Op.Cit.,P.118-123. 

ىرِٞٓخ٢ٓ ٝٓٞظق َٓٓٞم ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، حرٖ ح٤ُٔخ٢ٓ ط٘خٍُِ ٛخٍىٗؾ  :(0133-0444)طديْاىي٘سد ٕاس( 2)

Charles Harding)( )1822-1874 (ٝؿيٙ ١َ٘ٛ ٛخٍى٣٘ؾ ،)Henry Harding( )1985-1856 ًًْخٕ كخ )

ِٞٓخ٢ٓ ػخّ ػخّ ك٢ حُٜ٘ي، ىٍّ ك٢ ٓيٍٓٚ ٛخٍٝ حَُٔكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٝحُـخٓؼ٤ش ك٢ ؿخٓؼٚ ًخٓز٣َيؽ، ىهَ حُِٔي حُير

، 1704، ػْ ٓل٤َحً ك٢ ٤ٍٓٝخ ػخّ 1878، ٝك٢ ٓخٗض رطَٓزَؽ ػخّ 1876، ٝػ٤ٖ ٌَٓط٤َحً ك٢ ١َٜحٕ ػخّ 1880

ػ٤ٖ ٗخثزخً ُِِٔي ك٢ حُٜ٘ي، ٝه٬ٍ ٓيس ٣٫ٝظٚ  1710، ٝك٢ ػخّ 1706ٝأٛزق ٬٤ًًٝ ىحثٔخً ك٢ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش ػخّ 

ٝك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ ٗوَ حُؼخٛٔش ٖٓ ًٌِظخ ا٠ُ ٤ٗٞى٢ُٜ، ٝػ٠ِ أػَٛخ ، 1711ُحٍ ؿٍٞؽ حُوخْٓ ِٓي ر٣َطخ٤ٗخ حُٜ٘ي ػخّ 

َّٝ ُٔلخ٫ٝص حؿظ٤خٍ، أٗظوي ٤ٓخٓش حُٜـَس حُظ٢ طظزؼٜخ كٌٞٓش ؿ٘ٞد أك٣َو٤خ طـخٙ حُٜ٘ٞى، ٣َٝؿغ ا٤ُٚ حُل٠َ  طؼ

، ػخى 1716م ػخّ ربىهخٍ ٌٓي حُلي٣ي ُز٘ـ٬ىٕ، ًٔخ ًخٕ ُٚ ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ ط٘ظ٤ْ كِٔش ر٬ى حَُحكي٣ٖ ٫كظ٬ٍ حُؼَح

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1722ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ٤ُ٘ـَ ٜٓ٘ذ ٬٤ًًٝ ىحثٔخً ٌَُِٔط٤َ ك٢ ُٝحٍس حُوخٍؿ٤ش، طوخػي ػخّ 

Lord Hardinge of Penshurst, My Indian Years (1910-1916), Butler & Tnner LTD, 

London, 1948؛https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca.biography/Chales-Harding-1st-

Baron-Harding.com 

https://web.archive.org/web/20111007180636/http:/www.halhed.com/t4r/getperson.php?%20personID=13072&tree1.com
https://web.archive.org/web/20111007180636/http:/www.halhed.com/t4r/getperson.php?%20personID=13072&tree1.com
https://web.archive.org/web/20111007180636/http:/www.halhed.com/t4r/getperson.php?%20personID=13072&tree1.com
https://www.2022,encyclopedia-britanicca.biography/Chales-Harding-1st-Baron-Harding.com
https://www.2022,encyclopedia-britanicca.biography/Chales-Harding-1st-Baron-Harding.com
https://www.2022,encyclopedia-britanicca.biography/Chales-Harding-1st-Baron-Harding.com
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 شكمو الذي حزبو دخوؿ عف تيبلؾ فأعمف, الى صفوفو العودة لممتطرفيف يسمح بحيث هدستور  ؿيعدّ تو 
لكف  المؤتمر دمجو مع حزبقاـ ب,القومي( )الحزب اسـ تحت واتباعو ىو السجف مف خروجو بعد

 أوصي إذ, ةالقو  مف بعض الذاتي الحكـ مطمب يتعطوأ, عميو االنتظار لمدة عاـ لعودتو لمحزب
 االسبلمية الرابطة في التنفيذية السمطة مع لمتشاور (اليند عموـ لجنة) اسـ تحت لجنة تشكيؿ الحزب

 .(ٔ)الذاتي الحكـ مخطط وضعجؿ أل

 ىداؼاأل حيث مف الذاتي الحكـ رابطة إلنشاء اً تفصيمي اً مخطط الجمسة خبلؿ بيزنت آني متقدّ      
 األخير يتحرؾ بدأقد و , الحزب اهتبنّ  الذي المطمب ذلؾ ىعم الرسمية إضفاء جؿأل العمؿ وخطط
 بشكؿ لدراستيا أكثر االنتظار منيا وطمب, خطتيا حوؿ خبلؼ نشأ لكف لتحقيقو, جدي بشكؿ
فشمت في اقناع الحزب  لؾذ, وبالخطة عمى تعديبلت أي يجرى ولـ عمييا يرد لـ الحزب لكف, متمّعف

 .(ٕ)بمشروعيا السياسي
 وادخاؿ, اليند انصاؼ عمى المحّرضة السياسية بيزنت آني أنشطة مف اليند حكومة موقؼ أما     

 أي, ٜٗٔٔ عاـ منذ أنشطتيا كؿ كثب عف تراقب البريطانية االستخبارات فكانت, فييا االصبلحات
 محاضراتيا عناويف حتى بؿ فحسب, ذلؾ ليس الكومنويؿ ومجمة الجديدة اليند صحيفة اصدارىا منذ

 مدراس حكومة إلى الشأف بذلؾ مفصبلً  تقريراً  البريطانية االستخبارات أرسمت إذ, كريالف ونشاطيا
 عندما والسيما, (ٖ)ٜ٘ٔٔ عاـ األوؿ تشريف شير مف الثامف بتاريخ (ٜٙٗٗ) رقـ تحمؿ سرية برسالة
 لكف, المجاالت كؿ مف متقدمة وأمة األمـ, أفضؿ مف كانت اليند أف وخطبيا كتاباتيا في ركزت
 كؿ في االنسانية لخدمة ادوارىا وتراجعت ضعيفة أمة جعميا البريطاني السيماو  لبلحتبلؿ, ياتعرض

 طالبت إنيا الرغـ عمى, انتقاداتيا ةحدّ  مف التقميؿ منيا تطمب مدراس حكومة جعؿ مّما, (ٗ)المياديف
 ولتجنب, الذاتي ـبالحك المتمثمة الدستورية وبالطرؽ البريطانية المظمة تحت والتغيير االصبلح يتـ أف

 والترويج لبلنتقاد عادت لكنيا, لمجدؿ المثيرة الموضوعات تجنب آني بيزنت  وعدت عمييا الضغط
 عف دلتلكف حكومة مدراس ع   ,بريطانيا إلى اليند عف بيزنت آني ترحيؿ تقّرر لذلؾ, الذاتي لمحكـ
 الداخمية وزير تخوؼ ذلؾ فع فضبلً , الحزب بتأييد يحظى لـ مشروعيا السياسي أفوالسيما  ,األمر

                                                           

(1) B.Pattabhi Sitramayya,Op.Cit., Pp.122-123.  

(2) Geoffrey West, Op.Cit., P.235.     

(3) Savita Nigam, Op.Cit., P.82.     

(4) Annie Besant, Indi As She Was And As She Is, Indian Book Shop: New India Office, 

Madras, 1923, Pp.4-53.  
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نيا إقومية, والسيما  لبطمة بيزنت آني تحّوؿ ( مفHenry Wheeler) (ٔ)ويمر ىنري اليند حكومة في
 عاـ األوؿ كانوف مف التاسع في االستخبارات مف أخرى رسالة وفي, خطاباتيا في القانوف تنتيؾ لـ

 نياية في عقد الذي مبايمو  مؤتمر حضور مف بيزنت بثني آني مدراس حكومةنصحت  ٜ٘ٔٔ
 تؤوؿ ما انتظار حتى ترّيثت الحكومة لكف, الخطب القاء مف منعيال اً قانوني اً أمر  واصدار ,الشير نفسو

, ذاتي حكـ ةرابط إلنشاء بمخططيا الحزب اقناع مف بيزنت آني فشؿ وبعد, المؤتمر نتائج إليو
 .(ٕ)مؤيدوىا غضب مف خوفاً  ,السابقة قراراتيا عف تراجعت

                                                           

ٍؿَ ىُٝش ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ٣ًَلظٕٞ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش، طخرغ طؼ٤ِٔٚ  :(0144-0414)ْٕشي ٗييش( 1)

، ػْ 1887ظْ ا٠ُ حُويٓش حُٔي٤ٗش ك٢ حُٜ٘ي، ٝهيّ ك٢ حه٤ِْ حُز٘ـخٍ ػخّ ح٢ُٝ٧ رٜخ، ٝطوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش ًخٓز٣َيؽ، ٝحٗ

، ٣َُٝٝحً ُِيحه٤ِش ك٢ 1707، ػْ ٌَٓط٤َحً ٓخ٤ُخً ُلٌٞٓش حُز٘ـخٍ ػخّ 1701أٛزق ٌَٓط٤َحً ُٔـِْ ح٣٫َحىحص ػخّ 

 =٤ْ ٝأكظظق حُؼي٣ي ٖٓ(، أٛظْ رخُظؼ1729ِ-1722(، ػ٤ٖ كخًٔخً ٣٫ُٞش ر٤ٜخٍ ُِٔيس )1716-1712كٌٞٓش حُٜ٘ي ُِٔيس )

حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٓؼَ: ٤ًِش ر٤ٜخٍ حُز٤ط٣َش، ٤ًِٚ ١ذ رخط٘خٝ، ٌٝٓظزش ٤ٜٓ٘خ، ٝهخػش ٣َِٝ ُٔـِْ ح٤ُ٘ٞم، رؼي ًُي =

 (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1739-1729ػ٤ٖ ػ٠ٞحً ك٢ ٓـِْ حُٜ٘ي ُِٔيس )

https://en.bharatpedia.org/wiki/Henry-Wheeler-(governor).com  

(2) Savita Nigam, Op.Cit., Pp.83-85.     

https://en.bharatpedia.org/wiki/Henry-Wheeler-(governor).com
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 صانسادلثحس ان
 ادلٕلف يٍ اسائٓا ٔ انزاذٙ احلكى ساتطح آَٙ تٛضَد ذشكٛم

 .7311-7371 انغٛاعٛح
  :7371نرشكٛم ساتطح احلكى انزاذٙ ػاو  آَٙ تٛضَدانظشٔف انرٙ دػد  _ٔال  أ

 تممثّ  ,ةاالسبلمي ةلحزب المؤتمر وتقاربو مع العصب ةبالنسب عواـ نشاطاً كثر األأ ٜٙٔٔيعد عاـ      
لتعزيز  ةواتخاذ جميع الترتيبات البلزم ,وحيد المواقؼجؿ تأل بيف الجانبيفات في اجتماع طاتونشا
اهلل  ةفي مدين عقدفي اجتماع  ةدارت نقاشات موسعو , ةالحكـ الذاتي اليندي داخؿ االمبراطوري ةقضي

ؿ االجتماع , وخبلٜٙٔٔف مف نيساف عاـ يالرابع والعشر  إلىف يمف الثاني والعشر  ةالمد خبلؿباد آ
بينو وبيف  ةً مشترك ةالجمس تمؾف لمحزب, أل ةالتالي ةالتي تعقد بيا الجمس ةحدث خبلؼ حوؿ المدين

 .(ٕ)(Lucknow) (ٔ)لكناو ةمدينخر يعقد في آوتـ االتفاؽ عمى اكماؿ المناقشات في اجتماع  ة,الرابط
 ة,نشطتيا السياسيأعمى  تضييؽ كبيرل الى ٜٙٔٔخبلؿ عاـ  تعرضت ني بيزنتآل ةما بالنسبأ     

ومؤلفاتيا حوؿ الحكـ الذاتي, وحتى خطاباتيا والمؤتمرات  ةاليند الجديد ةمقاالتيا في صحيف السيماو 
اليندية في  ةمت الحكومدّ ق ذإ, ىافكار أل ةثر الكبير الذي اظيره الطمبأبعد الت السيما, و حضرتياالتي 

 ةروبي (ٕٓٓٓقدره )آلني بيزنت بضرورة دفع مبمغ  اً اشعار  مف العاـ نفسو يارآف مف يالعشر السادس و 
 ٜٓٔٔلعاـ  ةقانوف الصحافو ذلؾ بموجب البريد كضماف لصحيفة اليند الجديده مارؾ و لى دائرة الكإ

                                                           

(، ٝظَٜص أ٤ٔٛظٜخ ػ٘يٓخ طْ Gomatiػخٛٔش أه٤ِْ حٝطخٍرَحى٣ٖ ٗٔخٍ حُٜ٘ي، طوغ ػ٠ِ َٜٗ ؿٞٓخط٢)  ىنْاٗ:( 1)

ٛزلض ؿِءحً ٖٓ ٓوخ١ؼش أٝىٙ، ػْ أٛزلض ػخٛٔش ٗٞحد أٝىٙ (، ٝأBabur( )1483-1530ح٫ٓظ٬٤ء ػ٤ِٜخ ٖٓ رخرَ )

، ًٌُي ػيص هخػيسً ُلًَش حُو٬كش حُظ٢ طٜيف ٩ػخىس 1859، ًخٗض طؼي ٖٓ أْٛ َٓحًِ  حُؼٍٞس حُٜ٘ي٣ش ػخّ 1995ػخّ 

ظِض ٌُ٘خٝ  1749حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش، رؼي ٓو١ٞ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧، ٝػ٘ي حٓظو٬ٍ حُٜ٘ي ػخّ 

ػخٛٔٚ ٣٫ٝش حٝطخٍرَحى٣ٖ، ٢ٛٝ ٖٓ حُٔيٕ حُزخٍُس ك٢ حُٜ٘يٓش حُؼَٔح٤ٗش ، حً طل١ٞ حػٔخٍ ػَٔح٤ٗش ٜٓٔٚ ٜٓ٘خ: 

، 1984، ٝٓٔـي ح٫ٓخّ حٌُز٤َ ح١ٌُ ر٠٘ 1859ح٢َُٓٝ ىٍُٝٙ ٝٛٞ ٜٗذ طًٌخ١ٍ ُظو٤ِي ٟلخ٣خ ٜٝٗيحء حُؼٍٞس ػخّ 

، ٝحًخى٤ٔ٣ش ح٤ُٓٞٔو٠ ٝٓؼٜي ح٬ُٛٞص 1721ؼَ: ؿخٓؼش ٌُ٘خٝ ػخّ ًٔخ طلظ١ٞ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ َٓحًِ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٜٓٔش ٓ

 ح٢ٓ٬ٓ٫. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Narendra Pal Singh Tevatia, Uttar Pradesh District Gazetteers: Lucknow, Published by 

Government of Uttar Pradesh, Allahabad, 1988. 

(2) B.Pattabli Sitaramayya, Op.Cit, P.126. 
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 كضماف, ةروبي خمسة االؼ إلى خمسمائةما بيف  دفع ةعمى كؿ صحيفعبله أف حسب القانوف , أل(ٔ)
و أف الجيش أو التقميؿ مف شأ ,و االعتداءأمى القتؿ ع ةضمقاالت محرّ  ةفي حاؿ نشرت الصحيف

ترىيب الموظفيف  وأ ,مراءحد األأو أ ةو ازدراء الحكومأ ,و الطبقيأالعداء العنصري  ةثار إو أ ة,البحري
و أو كتاب أ ةي صحيفأ ةالحكومات المحمية مصادر  القانوف ضفوّ و  ,تصادر تمؾ األمواؿ الحكومييف

 .(ٕ)ةفي احتجاز وفحص المواد المشبوى حكومات الحؽمعطي لأو  ,ذلؾ دعمت ةوثيق
 ,لكف القاضي حكـ لصالح القانوف ,دفع المبمغ ةً رافضالعميا  ةمحكمال إلى ورفعت آني بيزنت قضي     

اضطرت  , لذلؾ(ٖ)القانونية ةيا لممساءلصادر الصحيفة وتعرضّ تُ وخبلؼ ذلؾ   ,المبمغ كامبلً  دفعمر وأ
 .(ٗ)الصحيفة ةومصادر  ياغبلقال اً منع ,ةا الدعائيكماؿ حممتيالمبمغ إل دفع

حممتيا المناىضة لقانوف الصحافة بدوف انقطاع, وحصمت عمى دعـ كؿ  آني بيزنت اكممت     
نيا لقبت إ, حتى ةلمحكـ البريطاني, وخبلؿ تمؾ المدة بمغت شعبيتيا مراحؿ متقدم ةالصحؼ المعارض

مف خبلؿ لمطمب الحكـ الذاتي, سعت بكؿ الطرؽ  جؿ الحصوؿ عمى زخـ شعبيألو  ,(ـاأل)بمقب 
, ومف التجمعات التي ةلباقتيا وقدراتيا الخطابي ةً مستخدم ة,والرسمي ةبالتجمعات الشعبي ةالمشارك

 (Nelloreر)نيمو  ةفي مدين ٜٙٔٔوؿ الذي عقد في حزيراف عاـ اشتركت بيا ىو مؤتمر الطبلب األ
نت وبيّ  ة(,الحيا ةخوض معرك)تحت عنواف  ةاطمقت حممو ند, انديرابراديش في جنوب شرؽ الي ةفي والي
بذلؾ  , ولـ تكتؼ  (٘)ةالتغيير بالطرؽ الدستوريفي الشباب ورغبتيـ  ةمع عزيم مقترفف خير اليند أليـ 

الحكـ الذاتي لمفبلحيف  ةدي مطمب الحكـ الذاتي لمعمؿ عمى توضيح فكر بؿ عممت عمى توجيو مؤيّ 
نيا سعت ا  و , (Guntur) (ٙ)مثؿ منطقو جونتور ةسكاف المناطؽ النائي وكذلؾ ة,بالمناطؽ الريفي

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit, Pp.98-99. 

(2) https://www.String-Fixe.com/ar/press-Act- 

(3) Indian Government, Privy Council Office, Judgment, Nos 38-44, Vol.10, 1919, Pp.2-64. 

(4) Annie Besant, India: Bond or Free, P.196. 

(5) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.87.  

٢ٛٝ ٓ٘طوش ٓخك٤ِش ك٢ ٣٫ٝش حٗي٣َحرَحى٣ٖ، ٣ٝ٘خٍ ُٜخ )أٍٝ حُلِلَ حُلخٍ(، أٓخ حُٜٛٞخ  ٍْطقح ظّ٘ر٘س:( 6)

٣ْ، ٝطًٌَ حُظخ٣ٍو٤ش كظؼي ًٜٞكٜخ ٝآػخٍٛخ حُظخ٣ٍو٤ش ى٤َُ ػ٠ِ ١ٖٞٓ أهيّ ٌٖٓ ُ٪ٗٔخٕ ك٢ حُٜ٘ي ٟٖٔ كوزٚ حُظخ٣ٍن حُوي

حُٜٔخىٍ إٔ رًٞح هي ٝػٞ رخُوَد ٖٓ ؿٞٗظٍٞ، كٌْ حُٔ٘طوش ٫٬ٓص ٍٜٓ٘ٞس ٛ٘ي٤ٓٝش كظ٠ حٛزلض طلض كٌْ 

( Aurangzeb Qutb Shahi ()1614-1909حكظِٜخ ح٫ٓزَح١ٍٞ حٍٝٗـ٣ِذ هطذ ٗخ٢ٛ ) 1689حُٔـٍٞ، ٝك٢ ػخّ 

ض ُِٔطش حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ٝهٔٔض حُٔ٘طوش ا٠ُ حكظِض حُٔ٘طوش ٖٓ هزَ حُل٤٤َٖٔٗ، ػْ ه٠ؼ 1950، ٝك٢ ػخّ 1689ػخّ 

 =، اً ىٓـض حُٔ٘خ١ن1790، ٝروض ٌٌٛح كظ٠ ػخّ Tenali))( ٝط٤٘خ٢ُ Repalle، ٢ٛٝ ٣ٍزخٍ) 1704ه٤ٖٔٔ ػخّ 

https://www.string-fixe.com/ar/press-Act-
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لمحصوؿ عمى دعميـ لذلؾ المطمب  ةميزيكاالن ةجانب في اليند الناطقيف بالمغلمسكاف األ ةلتوضيح الفكر 
 .(ٔ)الجوىري مف وجيو نظرىا

مدراس في  ةمحدثتو أنشطة آني بيزنت داخؿ المجتمع اليندي, اصدرت حكو أبسبب الصدى الذي      
 ةوالمطالب ومصادرتيا, ةالضماف الحالي ةبسحب وديع اً , قرار ٜٙٔٔالسابع والعشروف مف حزيراف عاـ 

ة عقد اجتماع عاـ في المدين إلىدى أا الكومنويؿ, ممّ  ةميف لصحيفأت ةوديعبصفتيا مواؿ بالمزيد مف األ
صحؼ  ومبيزنت وممثّ آني  واد, حضره مؤيّ ٜٙٔٔفي الثاني عشر مف شير تموز عاـ  نفسيا

عمى  ةعتمدما جعميا ممّ  ,ٛٚٛٔعاـ  الصادررجاع قانوف الصحافة إمطالبيف ب ,ذلؾ القرار ةالمعارض
  ,(ٕ)رائيا السياسيةآث الرسمي عنيا و لتكوف المتحدّ  ةاليند الجديد ةصحيف
شاء رابطة ان ةالقت المحاضرات العامة لمترويج لفكر جابت آني بيزنت المدف اليندية و  فأبعد      

في التاسع لتعمف مف ىناؾ عف تشكيؿ تمؾ الرابطة  ,تي, انتقمت بعد ذلؾ الى بريطانياالحكـ الذا
ة, ومنيا صحيفة التايمز, ثار انتقادات الصحؼ البريطانيأمر الذي , األٜٙٔٔعاـ  آبف مف يالعشر و 
دى أمما  شارع البريطانيتفاعبًل مف ال رغـ الجيود الكبيرة التي بذلتيا آني بيزنت لكنيا لـ تمؽ  و 

 .(ٖ)لفشميا
 

 :احلكى انزاذٙ ساتطح _شاَٛا  
جؿ أمف  ةالرابطة االسبلميو حزب المؤتمر  بيف ةالمشترك ةالجيود التي بذلتيا المجنمف عمى رغـ     

عندما  ,مر بنفسيااأل يرت تولقرّ  الذ ,سس الحكـ الذاتي, لكف آني بيزنت اتيمتيـ بالتباطؤأوضع 
سيس أعف ت ٜٙٔٔيموؿ عاـ أالشباب اليندي في الثالث مف  ةجوخاؿ ىوؿ مقر جمعي ةعمنت مف قاعأ

ورنديؿ ىدفيا العمؿ عمى تحقيؽ الحكـ الذاتي أبرئاستيا ونائبيا جورج في اليند  رابطة الحكـ الذاتي 
لذا  ة,تمؾ الخطو  ةىميأعف تثقيؼ الشعب اليندي ب فضبلً  ة,بالطرؽ الدستوري ةبالضغط عمى الحكوم

                                                           
 

أػ٤ي طو٤ٜٔٔخ َٓس أهَٟ، ًٔخ طؼَٟض حُٔ٘طوش ُظ٘ظ٤ٔخص ٝطو٤ٔٔخص ػّيس  1799، ٝك٢ ػخّ Bapatalaًٝٞٗٞح رخرخ ط٬ =

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:2022-1785-1782-1781-1780ك٢ ح٧ػٞحّ 

https://www.guntur.ap.gov.in.com  

(1) T.Saravanan, Op.Cit, P.103. 

(2) Ibid, Pp.100-101. 

(3) Savita Nigan, Op.Cit., P.87.  

https://www.guntur.ap.gov.in.com/
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عمى احداث تغيير في  ةً عازم ةمر بمنتيى الجديخذت األأنيا ا  و  ,عت لتحقيؽ ذلؾ بكؿ الطرؽس
ميند, ل ةالمستقبمي ةمحريل اً رمز  (ٔ)عمـ الرابطة عدّ و  ,السياسة البريطانية في اليند لصالح الشعب

يـو  االحتفاالت بيوـ الحكـ الذاتي, وىو :جؿ تعميـ ذلؾ المطمب مثؿأل ةواستخدمت وسائؿ دعائي
 ,بالحكـ الذاتي تطالبالفتات كتبت عمييا شعارات  ةً وتسيير المواكب في الشوارع حامم ,سيس الرابطةأت
في كؿ المحافؿ  ةسعت لنشر الدعايو  ة,لتعزيز انشطتيا الدعائي ةنيا سعت لمتعامؿ مع الييئات العاما  و 

المجتمع قد استخدمت  ةليآن "أ ةمدراس السري ة, حتى ذكر تقرير لشرطةو شعبيأ ةسواء كانت عممي
 .(ٕ)"بيزنت لتعزيز غاياتيا السياسية ةحد كبير من قبل السيد إلى

ي أاليندية عمى الر  ةبريطانيا, لشرح القضي إلىسموب ارساؿ المندوبيف أاستخدمت آني بيزنت      
ىو السبيؿ ف الحكـ الذاتي عمى أكيد أيعيشيا الشعب, والت كاف العاـ البريطاني, وتوضيح الظروؼ التي

 ةالديمقراطي ةثير عمي دعاأوكاف ىدؼ آني بيزنت مف وراء ذلؾ ىو الت ,لتغيير تمؾ الظروؼ
 .(ٖ)جؿ تمرير مشروع قانوف الحكـ الذاتي الينديعضاء البرلماف ألأوعمى  ,البريطانية

روح فا عمى مطمبيـ الاضأو  ,رونديؿ عمؿ الرابطة بشكؿ دقيؽأمت آني بيزنت ونائبيا جورج نظّ      
 ةوجعمت الصبل ,حسب معتقده كبلً  ةجمعيال إلىممنظميف ل ةاليومي ةكدت عمى اداء الصبلأذ إاليندية, 

عندما  والسيمامر الذي جذب المتقدميف بالسف لبلنضماـ لمرابطة, , ذلؾ األةالحري ةعمى فكر  ةمؤكد
 ,(ٗ)بينيـ ةلفلمتقارب واأل ةً نيا وسيما  و عضاء الرابطة, أبيف  ةىي عامؿ وحد ةف الصبلأنت آني بيزنت بيّ 
 , وىي:لتحقيقيا سعتالتي  لمرابطة  اً ىدافأوضعت آني بيزنت و 

و التحريض أعف العنؼ  ةً بعيد ةالدستوري ةتاميف الحكـ الذاتي مف خبلؿ األنشطة السممي  -ٔ
 .(٘)تحقيؽ التطور السياسيلالرابطة مف خبلليا  تسع ةوىي طريق ,عميو

                                                           

٤َُٟٔ حُؼ٤ِخ ٛ٘خى ػِْ ر٣َ٤طخ٤ٗخ ٝ ٓظٚ ٗـّٞ حُظ٢ طٔؼَ ( طٌٕٞ حُؼِْ هط١ٞ كَٔحء ٝ ه٠َحء حكو٤ش ،ك٢ حُِح٣ٝش ح1)

 (.9حهخ٤ُْ حُٜ٘ي حُٔظش ٝ ح٬ٍُٜ ٝ حُ٘ـٔش ك٢ حُِح٣ٝش ح٠٘ٔ٤ُ حُؼ٤ِخ طَِٓ ُِي٣خٗظ٤ٖ حَُث٤ٔظ٤ٖ ك٢ حُٜ٘ي، ٣٘ظَ ِٓلن ٍهْ )

(2)Quoted in: G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.85. 

(3) Geoffrey West, Op.Cit., P.231. 

(4) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.86. 

(5) George Wendell, Annie Besant Builder of New India, The Theosophical Publishing 

House, Adyar, 1942, P.63. 
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 متمتعو ةحر  ةمأف تكوف اليند أالرابطة  توتسع ,ومة البريطانيةالحفاظ عمى االتصاؿ مع الحك  -ٕ
الممؾ جورج  ةالبريطانية والتاج البريطاني لصاحب الجبلل ةبكؿ صبلحياتيا داخؿ االمبراطوري

اليند  ىف تحظأ تعف اليند بؿ تسع اف الرابطة ال تسعى لتمزيؽ بريطانيا  و  ,الخامس وخمفائو
 مف جديد في ظؿ التاج البريطاني. رالنيوض و االزدىا فأو  ,بحقوقيا

 ثبلثوفالحكـ الذاتي منذ  ةى قضينّ ييد لحزب المؤتمر الوطني الذي تبأتقديـ كؿ الدعـ والت -ٖ
في  الرابطة سبباً  توعدّ  ,اليدؼ المنشود إلىوالعمؿ عمى تنسيؽ العمؿ معو لموصوؿ  ,عاماً 

 بيف المؤسستيف.وذلؾ لتشابو الغايات  ,و منافستوأتقويو الحزب وليس اضعافو 

بعد تحديد رئاسة  ,(ٔ)الحكـ الذاتي اليندي ةحوؿ ضرور  ةالمستمر  ةالتربوي ةالدعاي ةمواصم  -ٗ
 ةكؿ ثبلث انتخب اولئؾعضاء, أ ةمف سبع متكوف وضع مجمس تنفيذي ليا و  ,الرابطة

 .(ٕ)عواـأ
اليند في الحكـ ف خبلص أتؤمف كانت نيا أل (؛حكـ الوطف) اسـ طمقت آني بيزنت عمى الرابطةأ     

ضفت عمييا ألكف آني بيزنت  ة,قديم ةالحكـ الذاتي فكر  ةفكر  دف تعأخر, ويمكف آالذاتي ال شيء 
حب أنني رغب في حكم لميند, أل "أ :عندما قالت يظير ذلؾ جمياً و والنشاط واالخبلص بالعمؿ,  ةالحيوي

 ةكل ذكريات الماضي العزيز ن , أل كاليند  رضعمى وجو األ خر آي بمد أحب أال  إذاليند والينود, 
: واختصرت ذلؾ بقوليا ,اليند ةف تكوف الرابطة ىي مف تسترد كرامأرادت أ, و (ٖ)"ةمبتمك األ ةً مرتبط

بالحكـ الذاتي  ةف المطالبأنت , وبيّ (٘)"فضل من قطار فاخر مع خضوعأ ة,مع حري (ٗ)عربات بولوك"
صيؿ وعمى أذف ىو حؽ إ ,ت بو الببلداالستغبلؿ والتراجع الذي مرّ  ةمر بدييي حدث نتيجأىو 

 .(ٙ)لتحقيقو السعيالحكومة البريطانية 
                                                           

(1) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.93. 

(2) Bipan Chandra and Others, Indias Struggle For Independence, Penguin Book, London, 

N.D, P.145. 

(3) Savita Nigam, Op.Cit., P.103. 

 ػَرخص ًحص ػـِظ٤ٖ أٝ أٍرغ ػـ٬ص طٔلزٜخ حُؼ٤َحٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػشتاخ ت٘ى٘ك:( 4)

https://www.yot.yube/hDZE8vxhBHg.com  

(5)Quoted in : Geoffrey West, Op.Cit., P.231. 

(6)Annie Besant, India: A Nation A Plea For India Indian Self-Government, Dodge 

Publishing CO, New York, N.D, Pp.14-91. 

https://www.yot.yube/hDZE8vxhBHg.com
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منع ة, وتضييؽ الخناؽ عمى نشاطاتيـ, و عضاء الرابطألمحد مف نشاط  سعت الحكومة البريطانية      
لى حكومة مدراس التخاذ التدابير البلزمة لمحد مف إوعزت أ, لذا أفكار الرابطة بأي طريقة كانتانتشار 

 :ة منيايوع صيتيا بيف الجماىير متخذة خطوات عدّ ذ
 ةلة عف طباعو ُاصدرت اوامر بمصادرة وديعة بقيمة الفاف روبيو لصالح مطبعة فاسانثا المسؤ   -ٔ

لذلؾ  , نتيجةً ٜٙٔٔعاـ  تشريف الثانيالثامف والعشريف مف ذلؾ في , و صحيفة اليند الجديدة
ف مف يالثبلثاستطاعت في الحادي و  الصحيفة حتىعممت آني بيزنت عمى تعميؽ العمؿ ب

 .(ٔ)( االؼ روبية واستأنفت العمؿ بالصحيفةٓٔ)بقيمة  ةتأميف وديعالشير نفسو 
ف حصمت الرابطة عمى أبعد  والسيما ,الحكـ الذاتي ةسياسة لفكر  ةالعمؿ عمى خمؽ معارض  -ٕ

ار الجدؿ حوؿ ثأ, الذي (ٕ)ةمدراس ضالتيا بحزب العدال ةلذا وجدت حكوم ,ة البراىمةدعـ طبق
ضد الرابطة  ةصحؼ الحزب حمم شنتوقد  ,وغيرىـ السياسية ةبيف حقوؽ البراىم ةالمساوا

وانتقدت  ة,االيرلندي بالبرىميةولقبوا آني بيزنت  ,(ةىو حكـ البراىمو حكـ الوطف )تحت عنواف 
عمى  ةالبراىمحصوؿ  مف ثـو  ة,مف االجراءات الحكوم ةبيضاء محصن أةنيا امر إعمى 
 .(ٖ)ذا استمرت بنشاطاتياإاتيـ مكاف

                                                           

(1) Annie Besant, India: Bond or Free, Op.Cit., P.196. 

 ٢ٓC.Natesa.ٗخطٔخ ٓٞىح٤ُخٍ ، أٓٔٚ حُيًظٍٞ 1716كِد طؤْٓ ك٢ َٜٗ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ ػخّ  ؼضب اىؼذاىح:( 2)

Mudaliar) ()1895-1739 ٤ٌُٕٞ ٓٔؼ٬ً ػٖ ؿ٤َ حُزَحٛٔش ك٢ ٓيٍحّ؛ رٔزذ ٤ٓطَس حُزَحٛٔش ؿ٤َ حُٔظٌخكجش ػ٠ِ ،)

حُٞظخثق ٓوخٍٗشً ٓغ حُطزوخص ح٧هَٟ، ٤ٓ٫ٝٔخ إٔ حُزَحٛٔش ٣ٔؼِٕٞ ٗٔزش ٟؼ٤لش ك٢ حُٔـظٔغ ٓوخٍٗشً ٓغ حُطزوخص 

ش، ٝأًي ػ٠ِ ٫ٝثٚ حُٔطِن ُِظخؽ حُز٣َطخ٢ٗ، ٝٗـذ كِد ح٣٣ِ٤ٌِٗ٫يس حُؼيحُش رخُِـش ح٧هَٟ، ًٔخ أٛيٍ حُلِد ؿَ

، ٝهي ػخٍٝ حُلِد ٍحرطش حُلٌْ حٌُحط٢، رٔزذ 1719ح٤ُٜٔ٘ش حُز٤َٝهَح٤١ش حُزَح٤ٔٛش، ػوي أٍٝ ٓئطَٔ ُِلِد ػخّ 

جش حُظ٣َ٘ؼ٤ش، ٝرؼي ٓ٘ٞحٍ كٍٜٞ ح٧ه٤َس ػ٠ِ ىػْ حُزَحٛٔش ٝحُظخ٤َٓ، ٝٓؼ٠ حُلِد ُِلٍٜٞ ػ٠ِ طٔؼ٤َ ك٢ ح٤ُٜ

ٓوؼي ك٢  ٣ٞ١53َ ٖٓ حُٔزخكؼخص ٓخ ر٤ٖ حُلِد ٝكِد حُٔئطَٔ ٝحُِٔطخص حُز٣َطخ٤ٗش كَٜ ؿ٤َ حُزَحٛٔش ػ٠ِ 

، ٝػخٍٝ حُلِد كًَٚ ػيّ حُظؼخٕٝ حُظ٢ ح١ِوٜخ ؿخٓي١ ح٧َٓ ح١ٌُ 1720حُيٝحثَ ح٫ٗظوخر٤ش حُٔظؼيىس ح٫ػ٠خء ػخّ 

، ٝرٔذ طِي حُظَٝف طَحؿؼض ٗؼز٤ٚ حُلِد ك٢ حٝحثَ 1723ِد ٬ُٗ٘وخم ػخّ أىٟ ا٠ُ ػٍِ حُلِد، ٝهي طؼَٝ حُل

ٍكغ حُلـذ ٗؼخٍ ح٫ٗلٜخٍ ٝ ط٤ٌَ٘ ؿ٣ٍٜٞٔٚ ىٍحك٤يح  1737حُؼ٬ػ٤٘خص، ٫طٜخٓٚ رخٗٚ طخرؼٚ ُِظخؽ حُز٣َطخ٢ٗ، ٝك٢ ػخّ 

خًٍظٚ ك٢ طـي٣ي ، ٝطلٔذ ٓ٘(Dravida Kazhagam، ٝ  ٝؿ٤َ حٓٔٚ ا٠ُ ىٍحك٤يح ًٍخُحؿخّ)(Dravida Naduٗخىٝ)

حُز٠٘ حُظلظ٤ش ٣٫ُٞش طخ٤َٓ ٗخىٝ، ٝطؤ٤ْٓ حُٔيحٍّ ٝحُـخٓؼخص، ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ حُٔطخُذ رلوٞم ؿ٤َ حُزَحٛٔخ. ٣ُِِٔي 

 ٣٘ظَ:

Eugene F-Irschick, Politics And Social Conflict In South India, University of California 

press Ltd, London, 1969, Pp.171-218. 

(3)Eugene F-Irschick,Op.Cit., Pp.27-55. 
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لرابطة والتضييؽ عمييا, لما جؿ منع نشاط األ ةحكومات الواليات المجاور  العمؿ عمى تحريض  -ٖ
 ةمدراس والشرط ةو مف نضوج الوعي القومي لدى الينود, لذلؾ وبتحريض مف حكومتسبب
ف الدخوؿ لمدينة الوسطى انديرابراديش م ةالمقاطع ةآني بيزنت مف قبؿ حكوم تنعمُ  ة,السري

السابع مف  إلىمؤتمر الثيوصوفي الرابع في المدة مف الخامس ال, لعقد (ٔ)(Amravati)امرافاتي
 ةفكارىا الدينيأ تأثير ,مف احتكاكيا مع الشعب ذلؾ خوفاً و , ٜٙٔٔشير تشريف الثاني عاـ 

لكف  ,اتيالحكـ الذ ةكثر بفكر أاقتناع الناس في حضوضيا السياسية  ةدزيا مف ثـو  ,عمييـ
حزب المؤتمر عمى اجراءات الحكومة ل المنتموفوف والمتطرفوف المحميوف ض المعتدلااعتر 

 قد  عُ تمؾ االجراءات  و عمى الرغـ مفحاؿ دوف ذلؾ,  آني بيزنت ةالمحمية بحؽ تقييد حري
 ة,نحاء الواليأ كافةحضره انصارىا الثيوصوفييف مف  اذ في نفس التاريخ المحدد لو, المؤتمر

 .يساسبيـ مطمبيا األ تز عزّ وكسب انصار جدد  ,عد انتياء المؤتمر تـ عقد اجتماع لمرابطةوب
ذ بعد شكوى إ,ا الطبلبالسيمو  ,بالشباب ةالمتمثم ةعزؿ الرابطة عف قواعدىا الشعبي ةمحاول  -ٗ

ف أ منتتضّ إلى حكومة حكومة مدراس, و  الحكـ الذاتي ةفكر لبعض المحافظيف الرافضيف قدميا 
 يةروا مف نشاط جمعوحذّ  ,عمى المستوى الدراسي لمطمبة ثرأبيزنت ونشاطاتيا قد  راء آنيآ

االنضماـ مف  ةمنع الطمببموجبو مدراس قرار  ةصدرت حكومأ عند ذلؾ,الشباب اليندي
مف  ةنع الطمبمُ  لذلؾ ,لكمياتا إلىمف القرار  ةرسمت نسخأفي نشاطات الرابطة, و  ةوالمشارك
زاد مر , ذلؾ األ(ٕ)تاميؿ نادو ةكودالور في والي ةالرابطة في مقاطع متومؤتمر نظّ  إلىالحضور 

                                                           

َحص  اٍشافاذي:( 1) ّٔ ٓي٣٘ش طوغ ك٢ ٣٫ٝش ٓخٛخٍحٗظَح ك٢ حُ٘ٔخٍ حَُ٘ه٢ ٜٓ٘خ، ٝطلظَ حُٔي٣٘ش ٓٞهؼخً ٜٓٔخً رخُوَد ٖٓ ٓ

( َٗهخً، ٝك٢ Wardha( ؿَرخً، ٝكٞٝ َٜٗ ٍٝىٛخ )Purnaحُظ٢ طلَٜ ٓ٘خ١ن ٍُحػش حُوطٖ ك٢ كٞٝ َٜٗ رٍٞٗخ) 

، 1756أٛزلض ؿِءحً ٖٓ حُٔوخ١ؼخص حُٞٓط٠ كظ٠ ػخّ  1703(، حٓخ ػخّ Berarٔض ٓوخ١ؼٚ ر٤َحٍ )ح٠ٗ 1853ػخّ 

، ٝأٛزلض ٖٓ أْٛ حَُٔحًِ ُظ٣ِٝي 1760اً أٛزلض ؿِءحً ٖٓ ٣٫ٝش ٓٞٓزخ١، ػْ ح٠ٗٔض ٣٫ُٞش ٓخٛخٍحٗظَح ػخّ 

 (Sant Gadge Babaخ حَٓحكخط٢ حُٜٔخٗغ ك٢ ٓٞٓزخ١ ًٌِٝظخ ٝأكٔي آرخى رخُوطٖ، ٢ٛٝ ١ٖٞٓ ؿخٓؼش حُوي٣ْ ؿخىؽ رخر

Amravati) :َ٣ُِِٔي ٣٘ظ 

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,Place/Amravati.com 

حُٔل٢٤ حُٜ٘ي١، ٣َؿغ طخ٣ٍن ح٣٫ُٞش ا٠ُ  ٣٫ٝش ٛ٘ي٣ش، طوغ ك٢ حُـ٘ٞد، ٣ٝليٛخ ٖٓ حُـ٘ٞد ٝحَُ٘م اىراٍيو ّادٗ:( 2)

حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش، كظ٠ اٗٚ طْ ًًَٛخ ك٢ ح٥ىد ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُوي٣ْ، ًٝخٗض ُٜخ ػ٬هخص طـخ٣ٍش ٓغ ٓٔخُي حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش، 

ٖٓ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُٔخىّ كظ٠ حُظخٓغ، ط٤ِٔص طِي حُٔيس  ((٤ٓChalukyaطَص ػ٤ِٜخ هٟٞ ػي٣يس ٜٓ٘خ: ٬ُٓش ٗخ٤ًُٞخ 

حُٜ٘ي٤ٓٝش ٝحُلٕ٘ٞ حَُٔطزطش رٜخ، ٝطٞحُض ػ٤ِٜخ حُوٟٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝطلُٞض ا٠ُ هٞس طـخ٣ٍش ًز٤َس ك٢ ػٜي ىُٝش  ربك٤خء

(، ٜٝٗي ك٢ ػٜيْٛ أك٠َ حُؼٔخٍس، ٝكخٍٝ حُزَطـخ٤ُٕٞ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٓخكَ ح٣٫ُٞش ٝر٘خء ٬ٓPandyaُش رخٗي٣خ )

 =حكظظلض ًَٗش 1640حُل٤َٕٔٗٞ ٝحُُٜٞ٘ي٣ٕٞ، ٝك٢ ػخّ  ٓلطخص طـخ٣ٍٚ ُز٤غ ٝ َٗحء ح٫هٔ٘ش حُوط٤٘ش، طزؼْٜ رؼي ًُي

https://www.2022,encyclopedia-britannica,place/Amravati.com
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نيـ اعتادوا إالرابطة, حتى  اصدرىاالتي  ةالكتيبات التثقيفي ةعمى قراءاقبموا و  ةالطمب مف حماس
 ةكمي ةمف قاع واردطُ ذ إ ,كما حدث في مؤتمر امارافاتي ةالسري ةفراد الشرطأالتعامؿ مع 

حدثتو آني بيزنت أثير الذي أ, وذلؾ دليؿ عمى مدى الت((Pachayaba College باتشايابا
 ةالوطنية تصيب الطمب ةن الموجأ الحكومة تدرك تماماً " :, وكما قاؿ تيبلؾ(ٔ)لدى الشباب

 .(ٕ)"شيطار عمييا االعتماد عمى جيل جديد تريد االزدى ةمأوكل  ,كثر من غيرىمأ
ف اتباع رابطة الحكـ أ الَّ إ ,جيود آني بيزنت السياسيةماـ أالعوائؽ التي وضعت مف رغـ العمى     

 ,لمرابطة ةتزايدت الطمبات عمى الحكومات المحمية لفتح فروع جديد فقدفي تزايد مستمر,  كاف الذاتي
نفاؽ لئل ةوكاف ىناؾ صندوؽ خاص لمدعاي ,التي خططت ليا الرابطة ةالدعاي ةضخام إلىذلؾ يرجع و 

عف الرابطة  كتاب ستة وعشروفمف  ةالؼ نسخ ةثبلثمائ تلذا بيع؛ مرابطةل ةجعمى كؿ األنشطة المروّ 
ييد الحكـ ألت دعت واالسباب التي ,النظاـ القائـ في اليند ىعم الكتب تمؾذ ركزت إ ة,ميزيكاالن ةمغبال

عت الرابطة عمى االحتجاج وايصاؿ المطالب شجّ و  ,المحمية ةاصدار منشورات بالمغ عف فضبلً  ,الذاتي
 ةحصؿ عندما رفضت حكومو  ,سيـ نائب الممؾأالحكومة البريطانية وعمى ر  إلى ارسمتذكرات عبر م
نائب الممؾ المورد ىاردينج  إلىفارسموا احتجاجات  ,لييا وعقد مؤتمر فيياإاتي دخوؿ آني بيزنت فامارا

 .(ٖ)عمى ذلؾ
وكانت  ,لتشابو اليدؼ (ٗ)ىا تيبلؾ أمع رابطة الحكـ الذاتي التي انش ةكاف لمرابطة عبلقات طيب    

 ةف رابطة تيبلؾ منتشر أوعمى الرغـ مف  ,بيف الرابطتيف لتنسيؽ المواقؼ بينيما ةقنوات التواصؿ ممتد
كاف آلني بيزنت  ,ورابطة آني بيزنت في واليات مومباي ومدراس واوتاربراديش ة,في الواليات الفقير 

ف آني أمر لـ يسبب خبلفات بيف الطرفيف حتى لكف ذلؾ األ ,نصار في مناطؽ الرابطة التابعة لتيبلؾأ
                                                           

 

حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُز٣َطخ٤ٗش ًَِٓحً طـخ٣ٍخً، حٍطز٢ طخ٣ٍن حُظخ٤َٓ ٗخىٝ ٖٓ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ كظ٠ ٓو١ٞ حُلٌْ =

 حُز٣َطخ٢ٗ ُِٜ٘ي حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُٜ٘ي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,Place/Tami-Nadu.com 

)1( T.Saravanan, Op.Cit, P.194. 

(2)Quoted in: Bipan Chandre and Other, Op.Cit, P.194. 

(3) Ibid  , Pp.154-146. 

 .٠ِ٤ُ.31 ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، ٙ 1716حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ َٜٗ ٤ٗٔخٕ ػخّ (ًخٕ ط٬٤ى حْٓ ٍحرطش حُلٌْ حٌُحط٢ ك٢ حُؼخُغ 4ٝ) 

  

https://www.2022,encyclopedia-britannica,place/Tami-Nadu.com
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ة الحيوي طغت مف ثـو  ,وزخـ ةعطى مطمب الحكـ الذاتي قو أا ممّ  ,تيبلؾ ةفي عصب ةبيزنت عضو 
لمنضوج السياسي  ةالحكـ الذاتي ىو بدايرابطة  ف نعد ألذا يمكف  ,المشيد السياسي اليندي عمى

وعييا وىي  ةوبداي ,اليندية ككؿ ةالقومي ةصبر الحرك لمحكاـ البريطانييف بنفاذ اً عطت شعور أو  ,لمشعب
 .(ٔ)استقبلؿ اليند فيما بعد إلى ادتحداث سياسة أ ةسمسم ةبداي

 

 :يإمتش نكُأ _شانصا  
ف مف يفي مدينة لكناو في التاسع والعشر  الوطني ف لحزب المؤتمرو والثبلث ةالحادي ةعقدت الجمس     

جؿ تعزيز وأل ,طاؿ انتظارىا مف قبؿ مؤيدي الحكـ الذاتي ةوىي فرص ,ٜٙٔٔوؿ عاـ شير كانوف األ
نقؿ للتيبلؾ مف تخصيص قطار خاص  نت رابطة الحكـ الذاتي التابعةوجودىـ في المؤتمر تمكّ 
مر كؿ أرابطة الحكـ الذاتي التابعة آلني بيزنت اصدرت قرار يأما  ,لكناو إلىالمندوبيف مف غرب اليند 

 ةداليدؼ مف وراء ذلؾ اغراؽ مقر االجتماع بالعناصر المؤيّ  , وكافنياعضو بالرابطة يكوف مندوب ع
 .(ٕ)لمطمبيـ
خي اليندوس والمسمميف آ, وذلؾ لتحزبال عمى التطور الصحي ألنشطة مؤتمر لكناو دليبلً  دعي      

وكاف  ,ٜٚٓٔواتحاد جناحي الحزب مف المعتدليف والمتطرفيف الذيف انفصبل منذ عاـ  ة,مف جي
ار الذيف مؤلوا فندؽ عف عدد كبير مف الزوّ  فضبلً  ,مندوب الفاف وثبلثمئة وواحدحضره  اً منظم مؤتمرال

قانوف  :منيا ةموضوعات متنوعخبللو تناوؿ  ,ياـأ ةربعأ ةالمؤتمر لمد عقدو , (Pandal Hotel)بانداؿ
سباب أوالتحقيؽ في  ,وحاؿ الينود في المستعمرات ,وقانوف الصحافة ,ولجاف الجيش ة,االسمح

جمعوا أما قرار الحكـ الذاتي فقد أ ,المبلؾ االجانبو بييار بيف المزارعيف  ةفي والي ةالزراعي المشكبلت
 :اصدروا بياف لدعمو تضمف ما يأتيو  ,ةاالسبلمي ةييده مف قبؿ حزب المؤتمر والعصبأعمى ت
ف أينبغي  ة,املميند والتقدـ المحرز في التعميـ والييئات الع ةالقديم ةضار الح إلىبالنظر   -ٔ

اصدار اعبلف يتضمف فيو الحكومة البريطانية منح اليند الحكـ  إلىالممؾ  ةيسعى جبلل
 الذاتي.

                                                           

(1) Namai Sadhan Bose, The India Natinal Movement An Outline, Second EDT, Firma 

K.L.Mukhopadhopadhyay, Calcutta, 1974, P.60. 

(2) Bipan Chandre and Other, Op.Cit, P.147. 
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العمؿ  ةىدافيما وخطأوتغيير  ,ف يعيداف تنظيميماأ ةاالسبلمي ةعمى حزب المؤتمر والعصب  -ٕ
 لكؿ منيا بما يتضمف تحقيؽ الحكـ الذاتي.

موقع الشريؾ  إلى ةرفع اليند مف موقع التبعي إلىف تسعى الحكومة البريطانية أيجب   -ٖ
 .ةالمتساوي ليا في السياد

جميع  ة فيتثقيفي ةدعائي ةمقياـ بحممل ةجميع الييئات التابعة لمحزب والعصب إلىاصدر القرار      
والسعي  ة,والطبقي ةالخبلفات الطائفي ةتجنب اثار الى خر يدعو الجميع آواصدار قرار  ,نحاء الببلدأ

 .(ٔ)الببلد ةلوحد
 :الذي جاء بوبميثاؽ لكناو  يسم ض عف مؤتمر لكناو ماتمخّ      

 كيد عمى منح الحكـ الذاتي لميند.أالت  -ٔ
 وف اليند.ؤ لش ةالغاء مجمس وزير الدول  -ٕ
بيف وزير  ةلمعبلق ةً اليند مماثم ةلشؤوف اليند وحكوم ةبيف وزير الدول ةف تكوف العبلقإ  -ٖ

ي أ ,الحكـ الذاتي التابعة لمتاج البريطاني (ٕ)ت دوميوناتالمستعمرات البريطاني وحكوما
 المستعمرات البريطانية التي حصمت عمى الحكـ الذاتي. ةبيف اليند وبقي ةالمساوا

 عضاء المجمس التشريعي اليندي.أعدد  ةزياد  -ٗ
 .ةالتشريعي ةعف السمط ةالتنفيذي ةفصؿ السمط  -٘
 االقميات في المقاطعات. ةحماي -ٙ

                                                           

(1) B.Pattabi Sitaramayya, Op.Cit., P.198. 

ٜٓطِق ٣ؼزَ ػٖ حُٔٔظؼَٔحص حُظ٢ طظٔظغ رخُلٌْ حٌُحط٢ ىحهَ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حُز٣َطخ٤ٗش، ٝٓؼ٘خٛخ  اىذٍْٗيُ٘:( 2)

ُ٪ٗخٍس ا٠ُ ى٤٘٤ٕٓٝٞ  1535)ح٤ُٔخىس(، ٣ؼٞى حَٛ حُظ٤ٔٔٚ حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘، ٝحٓظويٓض حُظ٤ٔٔش ٤ٍٔٓخً ك٢ ػخّ 

ٝطْ ح٫ٗخٍس ا٠ُ ى٤٘٤ٕٓٝٞ حٓظَح٤ُخ ٤ُُٗٝٞ٘يح ٤ٗٝٞكخٝٗي٫ٗي، ٝك٢ ػخّ ، ٣ٝ1709ِِ،ٝ ك٢ حُٔئطَٔ ح٫ٓزَح١ٍٞ ػخّ 

، ٝطْ 1869ؿ٣َِٙ هزَٙ، أٓخ ً٘يح كٌخٗض ٖٓ أهيّ حُي٤ٓٝ٘خص اً طَؿغ ُؼخّ  1714ىهِض ؿ٘ٞد حك٣َو٤خ، ٝػخّ  1710

٤ش، ٝٓظٔخ٣ٝش ٓغ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓٔظوِش ىحهَ ح٤ُٜٔ٘ش حُز٣َطخٗ 1726طٞك٤ي حُي٤٘ٓٝخص ك٢ حُٔئطَٔ ح٫ٓزَح١ٍٞ ػخّ 

رؼ٠ٜخ حُزؼٞ، ٫ٝ طئػَ ح٫ٟٝخع حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ١٧ ؿِء ٖٓ حُي٤ٓٝ٘خص ػ٠ِ ح٧هَٟ، ٓغ حُظؼٜي ؿ٤ٔؼٜخ ػ٠ِ 

ح٫ُٞء حُٔ٘ظَى ك٢ حُظخؽ حُز٣َطخ٢ٗ، ٝأًيص ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ ح٫ٓظو٬ٍ حُظ٣َ٘ؼ٢ حٌُخَٓ ٌَُ حُي٤ٓٝ٘خص ه٬ٍ هخٕٗٞ 

ّْٓ حٌُُٞٓ٘ٞغ حُز٣َطخ٢ٗ ٨ُْٓ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ، ٓغ ح٫ٓظو1731ٍ٬ٝٓظٔ٘ٔظَ ُؼخّ   ك٢ حُ٘ئٕٝ حُوخٍؿ٤ش، ٝرٌُي طؤ

Peter C.Oliver. Dominion Status: History, Framework and Context, I.Con Magazine, 

Vol.17, No.4, Oxford University press, 2019, pp.1173-1191. 
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في المجالس  ةغمبيباأل تر رّ مُ بقبوؿ االقتراحات التي  ةً ومة البريطانية ممزمف تكوف الحكأ  -ٚ
 المحمية التابعة لمحكومات.

 ما المجمس التشريعي يكوف جميعأ ,عضاء المجمس التنفيذي مف المنتخبيفأف يكوف نصؼ أ  -ٛ
 .(ٔ)مف المنتخبيف اعضاءه

ليس لممطالب التي طالب بيا بؿ الشروط و محور المناقشات السياسية  إلىتحوؿ الميثاؽ فيما بعد      
 ةوؿ الشروط ىو الموافقأو  ,وحزب المؤتمر ةاالسبلمي ةعمى الميثاؽ بيف العصب ؽ  دّ صُ و  ,التي مف ورائو

وىو القانوف الذي  ,ٜٜٓٔفي عاـ  (ٕ)منتو-لما جاء في قانوف مورلي وفقاً  ةعمى االنتخابات الطائفي
التي كاف لتيبلؾ ومحمد  ةاء تمؾ الوحدجرّ  ع الحزب ثمف غاؿٍ لذلؾ دف ا,في حيني ةً رفضو الحزب بشد

 ,في اليند ةوكاف ضرر تمؾ االنتخابات قد شمؿ كؿ نواحي الحيا ,في اتماميا دورا كبيراً , (ٖ)عمي جناح

                                                           

(1) Abhay Datar, The Lucknow Pact of 1916: A Second Look At The Cngress-Muslim 

League Agreement, EPW Economic & Political Weekly, Vol.47, No.10, 10 March 2012, 

Pp.65-69.  

ٓ٘ظٞ، ٛخىٍ ػٖ حُزَُٔخٕ حُز٣َطخ٢ٗ، -هخٕٗٞ حُٔـخُْ حُٜ٘ي٣ش حُٔؼَٝف رب٬ٛكخص ٢ٍُٞٓ ٍْر٘:-قاُّ٘ ٍ٘سىي( 2)

-John Morley( )1838ٕٞ طْ رٍٔ٘٘ٞ ٖٓ ٣َُٝ حُيُٝش ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي ؿٕٞ ٢ٍُٞٓ )٢ٔٓ رٌُي ح٫ْٓ؛ ٧ٕ حُوخٗ

(، رٔٞؿذ ًُي حُوخٕٗٞ طْ حُٔٔخف ٣ُِخىس ٓليٝىس Lord Minto) ()1845-1714(، ٝٗخثذ حُِٔي حٍُِٞى ٤ٓ٘ظٞ 1723

ْٜ رؼ٣ٞ٠ٚ ٓـِْ ٓٔق حُٔ٘خًٍش ك٢ حٗظوخرخص حُٔـخُْ حُظ٣َ٘ؼ٤ش، ٝحُٔٔخف ُٝك٢ ٓ٘خًٍٚ حُٜ٘ٞى ك٢ كٌْ ر٬ىْٛ، 

٣َُٝ حُيُٝش ُِ٘ئٕٝ حُٜ٘ي ٝ حُٔـخُْ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك٢ ٓيٍحّ ٝرٞٓزخ١، أٓخ رخُ٘ٔزش ح٤ُِٖٔٔٔ كظْ ٓ٘لْٜ ىٝحثَ حٗظوخر٤ٚ 

ٓ٘لِٜش ػٖ حُٜ٘يّٝ،ٓزذ حُوخٕٗٞ ٟـش ًز٤َس ،كظ٠ رؼي حهَحٍ حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ُْ ٣ظْ حُٔٞحكوش ػ٤ِٚ ا٫َّ رؼي ٓزؼش أػٞحّ،ُْ 

ح٤ُٔخ٢ٓ ُِز٬ى ،حً  رو٤ض حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش طلض ٣ي كٌٞٓش ٗخثذ حُِٔي، ٝظَ حُٔـِْ ح٫ٓظ٘خ١ٍ ٣لٖٔ حُوخٕٗٞ حُٟٞغ 

طٌٔ٘ض ٓجش ٝهٔٔش ٝػ٬ػٕٞ  1710طْ ٓ٘ق ح٤ُِٖٔٔٔ ٓوخػي ٓلـُٞس ك٢ حُٔـِْ ح٫ٓزَح١ٍٞ١، ٝك٢ ػخّ ٝىٕٝ طـ٤٤َ، 

ٖٓ هزَ حُٜ٘يّٝ رٔزذ ح٫ٗظوخرخص  ٓٔؼَ ٛ٘ي١ ٓ٘ظوذ حٍُٞٛٞ حُٔـخُْ حُظ٣َ٘ؼ٤ش، ٫ه٠ حُوخٕٗٞ ٓؼخٍٟش ًز٤َس

حُطخثل٤ش، ك٢ ك٤ٖ ٍكذ رٚ حُِٕٔٔٔٞ؛ ًٞٗٚ ػخِْٜٓ رٞٛلْٜ هٞس ٓٞح٣ُش ٝٓٔخ٣ٝش ُِٜ٘يّٝ رخُٜٔ٘ي ح٤ُٔخ٢ٓ. ٣ُِِٔي 

 ٣٘ظَ:

Courtenay Ilbert, The Government of India: Indian Councils Act 1909, The Clarendon 

press, Oxford, 1910. 

٤ٓخ٢ٓ ٝ ٓئْٓ رخًٔظخٕ ،ُٝي ك٢ ًَحط٢٘ ٝ حًَٔ طؼ٤ِٔٚ ك٤ٜخ ػْ ٓلخ٢ٓ ٝ :(0134-0415)يي ظْاغٍؽَذ ػ (3)

رَُ ٝ ،ح٤٘١ُٞش ، كؤٗظْ ُلِد حُٔئطَٔ ٛظْ رخُو٠خ٣خأ، حًَٔ ٌٛح حُؼَٔ رؼي ػٞىطٚ ُِٜ٘ي طيٍد ػ٠ِ حُٔلخٓخس ك٢ ُ٘يٕ ، ٝ

ٛزق ٍث٤ٔخً أٝ ،1716ٕ ُٚ ىٍٝ ك٢ ٓئطَٔ ٌُ٘خٝ ػخّ ًخس ىحثٔخً ر٤ٖ حُٜ٘يّٝ ٝح٤ُِٖٔٔٔ، ٝىٍٝٙ ك٤ٚ  ٌُٞٗٚ ٓؼ٠ ُِٞكي

 1740ىٍى ػخّ أَُحرطش حُلٌْ حٌُحط٢ ك٢ ٓٞٓزخ١ ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ ٝ ًخٕ ٖٓ حُٔئ٣ي٣ٖ ُـخٗي١ ، ٌُٖ رؼي ٓـخٍُ ١خثل٤ٚ 

 ٌح ىهَ ك٢ ه٬ف ٓغ ؿخٗي١ رؼي ١َكٚ َٓ٘ٝػٚ ح٫ٗلٜخ٢ُ ٝطؤ٤ْٓ رخًٔظخٕ ُظ٫ٌٕٞ ؿيٟٝ ٖٓ ؿٜٞىٙ حُظٞك٤و٤ش، ُ ٗٚا

ٌُح ٝٛلٚ حُ٘ؼذ حُزخًٔظخ٢ٗ رؤْٓ )حُوخثي ح٫ػظْ (ٝ )أرٞ ح٫ٓش( ح١ٌُ ٟٝغ  ،1749ٝهي طْ ًُي ػخّ ١ٖٝ ٤ُِِٖٔٔٔ 

 =.٣ُِِٔي ٣٘ظَ : ٓزِش ٬١ٍ ٣خ٤ٖٓ، ٓلٔي ىٓظٍٞ حُز٬ى ٝ هٞحطٜخ حُؼ٣ٌَٔش ، طٞك٢ رؼيحًؼَ ٖٓ ػخّ ٖٓ طؤ٤ْٓ رخًٔظخٕ
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كاف  , إذولكف لميثاؽ لكناو جانب مشرؽ,وانتيت بتقسيـ اليند ة,لكونو شجع عمى نمو الروح االنفصالي
ف ا  المسمميف واليندوس في اليند و  ةنحو وحد ةوخطو  ,البريطانية ةعمى السياسة الطائفي ماً حاس ؿ رداً يمثّ 

زياده تمثيؿ المسمميف في االسبلمية  ةما الشرط الثاني الذي اشترطتو العصب, أ(ٔ)كانت بشكؿ مؤقت
وبذلؾ  ة,عف المجالس االقميمي فضبل   ,عضاء المنتخبيفالثمث مف مجموع األ إلى ةالمجالس التشريعي

 ةولى لمتخمص مف السيطر أ ةوكاف خطو  ة,تمكف ذلؾ الميثاؽ مف ضماف حقوؽ المسمميف االنتخابي
 .(ٕ)اليندوسية عمى المشيد اليندي السياسي

 ةس جمسأىي مف تتر  ةخير ف تكوف األأنواب الممثميف عف رابطتي تيبلؾ وآني بيزنت السعى      
المعتدليف مرشح فييا حصؿ  خبلؿ الجمسة انتخابات جريتأو  ,ذلؾ والكف المعتدلوف رفض ,المؤتمر

بالمقابؿ حصمت آني  ,صوتاً  ٕٙعمى  (Ambica Charan Mazumdar) (ٖ)زومداراامبيكا شاراف م
ذ إ ,حدثتو آني بيزنت داخؿ الحزبأثير الذي أمدى الت عكسمر ولعؿ ذلؾ األ ,صوتاً  ٕ٘بيزنت عمى 

 ةربعأف آني بيزنت لـ تكمؿ أفي حيف  ,وؿ لمحزبألزومدار وىو مف الرعيؿ اام ةتمكنت مف منافس
في صنع الموقؼ  ذ كاف ليا دوراً إ ,مر لـ يؤثر عمى عزيمتياف ذلؾ األا  و  ,في الميداف السياسي أعواـ

ليس ىناك فرق بين اليندوس والمسممين كالىما "حت صرّ  فقد ,التوافقي بيف المسمميف واليندوس

                                                           
 

 شؿخٓؼ-، ٤ًِش ح٥ىحدسح١َٝكش ىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞ ،1748-1704ىٍٝٙ ك٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ طؤ٤ْٓ رخًٔظخٕػ٢ِ ؿ٘خف ٝ=

 .2011، حُزَٜس

 .30-28ٖ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ٙ( ٠ِ٤ُ ٣خ1٤ٓ)

 .16( ٝىحى ٓخُْ ٓلٔي ِٖٗ حُ٘ؼ٤ْ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 2ٙ)

ٍٛٞ ٤ٓخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ َٗم حُز٘ـخٍ، ٣٘ليٍ ٖٓ ػخثِش ًحص أ :(0111-0444)اٍثيناؽاساُ ٍاصٍٗذاس( 3)

ٖٓ كجش  (Radha Madab Mazumdar)أٍٓظوَح٤١ش ؿ٤٘ش ٖٓ ٬ٓى ح٧ٍح٢ٟ، اً ًخٕ ٝحُيٙ ٍحىٛخ ٓخىحد ٓخُٝٓيحٍ 

، 1886، كَٛض ػخثِظٚ ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ، اً أًَٔ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ًٌِظخ، ٝك٠َ حُـِٔش حُؼخ٤ٗش ُلِد حُٔئطَٔ ػخّ حُِحٓ٘يحٍ

ًخٕ ٖٓ هخىس كًَش ٝ، 1705ػخٍٝ طو٤ْٔ حُز٘ـخٍ ػخّ  ، ا1877ًأٛزق أكي هخىٙ حُلًَش حُو٤ٓٞش ك٢ حُز٘ـخٍ ػخّ 

طَأّ حُيٍٝس حُلخى٣ش ٝحُؼ٬ػٕٞ ُلِد حُٔئطَٔ، ٝحُو٠ حُوطخد حَُثخ٢ٓ ر٘لٔٚ،  1716، ٝك٢ ػخّ 1710حُٔوخ١ؼش ػخّ 

 ، ًٝخٕ هي ٓؼَّ ؿ٘خف حُٔؼظي٤ُٖ، ٝأكي حُٔيحكؼ٤ٖ ػٖ حُظطٍٞ حُيٓظ١ٍٞ ك٢ حُٜ٘ي.1718طوخػي ػٖ ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ػخّ 

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.web.archive.org/web/20090619104202/http://www.aicc.org.in/new/past-

president-detail.php?id=26.com.  

https://www.web.archive.org/web/20090619104202/http:/www.aicc.org.in/new/past-president-detail.php?id=26.com
https://www.web.archive.org/web/20090619104202/http:/www.aicc.org.in/new/past-president-detail.php?id=26.com
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 ةبل ىوي ,اليندىوية مطمقة في نحن ال نريد " اكدت قائمة و ,"متيان من رحم اليند األأىنود ي
 .(ٔ)"الوطنية اليندية ةن ذلك ىو الكمال لمحركإ ذإ ,تتحرك نحو ىدف مشترك ةمتنوع
ولى أ ةوخطو  ,الي رابطتي الحكـ الذاتي تيبلؾ وآني بيزنت قرار الحكـ الذاتي نصراً  ةقاد عدّ      

ف السبيؿ أواعتقدت آني بيزنت  ,ضفاء اطار قانوني عميوجؿ المضغط عمى السمطات البريطانية أل
بعد  ةوؿ خطو أت أوبد ,ليا ةالدعائي ةويتـ ذلؾ بتوسيع الحمم يًا,شعب اً لذلؾ جعؿ الحكـ الذاتي مطمب

 ,عقدت اجتماع مع رابط تيبلؾ برئاستو ٜٚٔٔوؿ مف عاـ وفي فجر اليوـ األ ,انتياء جمسات المؤتمر
 ةً والقت آني بيزنت وتيبلؾ كمم ,بميثاؽ لكناومندوب تـ الترحيب  الؼف كثر مأوقد حضر االجتماع 

زعيمي  استغؿ وقد ,سراع في تحقيؽ اليدؼ المنشودالعمؿ بيف الرابطتيف لئل ؽ  س  نُ ثـ  ,ماـ االجتماعأ
لمحكـ الذاتي عبر  ةجوالقاء الخطب المروّ  ,وعقد اجتماعات ,في القياـ بجوالترحمة العودة الرابطتيف 

 .(ٕ)في شماؿ ووسط وشرؽ اليند ةزاء مختمفجأ
 

 آَٙ تٛضَد:اػرمال  _ساتؼا  
اليند )كاف اعبلف ميثاؽ لكناو دورًا في زيادة نشاط رابطة الحكـ الذاتي, إذ أصبحت صحيفة      
طميعة الصحؼ اليومية اليندية, كما إف الرابطة شيدت  وتصدرتالمتحّدث الرسمي ليا,  (الجديدة

ف مف كؿ الفئات سواء و سياسييا اليلإوكاف ليا فروع في كؿ المدف الكبيرة تقريبًا, وأنضـ توسعًا كبيرًا, 
 سوريندراناث   ؿامثأ, أو المعتدليف الكبار (ٖ)جواىر آلؿ نيرو مثاؿ أ الشباب, معتدليف مف ال

                                                           

(1) Quoted in: B.K.R.Kabad, Op.Cit., P.198.  

(2) Bipan Chandre and Other, Op.Cit, P.148. 

ُػ٤ْ ٤ٓخ٢ٓ ٛ٘ي١ ٝحٍٝ ٍث٤ْ ٍُٝحء ُِٜ٘ي، ُٝي َٜٗٝ ك٢ ٓي٣٘ٚ هللا حرخى ٖٓ  :(0153-0441)ظ٘إش آله ّٖشٗ( 3)

(، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ 1731- 1861ػخثِٚ ؿ٤٘ٚ، حًح ًخٕ ٝحُيٙ ٓلخ٢ٓ ٍٜٓ٘ٞ ٤ٓخ٢ٓ ٓؼَٝف ٝٛٞ ٓٞط٢ ٫ٍ َٜٗٝ) 

ر٣َطخ٤ٗخ ٝطوَؽ ٖٓ ٓيٍٓٚ ٛخٍٕٝ حُؼخ٣ٞٗش ٝؿخٓؼٚ ًخٓز٣َيؽ، حريٟ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ك٢ ريح٣ش ك٤خطٚ رخُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ًٝخٗض 

٠ُ حُلًَش اٝح٠ْٗ  ،ح٢ٗ ر٤ِٗض ٛي٣وٚ حُؼخثِش، ػَٔ ٓلخ٤ٓخ ك٢ ٓلٌٔٚ هللا حرخى حُؼ٤ِخ، َٓػخٕ ٓخ طَى حُؼَٔ حُوخ٢ٗٞٗ

ٗخٍى ك٢ ٝ، 1713خٍى ك٢ كِد حُٔئطَٔ، ٝىػْ حُيكخع ػٖ حُلوٞم حُٔي٤ٗش رو٤خىٙ حُـخٗي١ ك٢ حُٜ٘ي ػخّ ٗٝحُو٤ٓٞش، 

 =٠ْٗأػخّ ٝحكي،  سٗٚ ٓـٖ ُٔياٟي حُٔوَس، ٝحٗو١َ ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ك٢ حُظ٤خٍ حُٔظطَك٤ٖ، كظ٠  شكِٔ

رخُٔ٘خٛذ ك٢ ٍحرطٚ آ٢ٗ ر٤ِٗض كظ٠ أٛزق ا٠ُ ٍحرطظ٢ حُلٌْ حٌُحط٢ ٢ٗ٥ ر٤ِٗض ٝط٬٤ى، ٝطَه٠  1716ػخّ =

٠ُ طي٣َٝ حُو٤٠ش ا، ٝٓؼ٠ 1721ٝطَحرَحى٣ٖ ػخّ أػيّ حُظؼخٕٝ ك٢ ٣٫ٝش  شٌَٓط٤َح ُٜخ، ٓـٖ رٔزذ ه٤خىطٚ كًَ

ٗٚ ٓخْٛ ك٢ حٛيحٍ ىٓظٍٞ ٝا، 1729حُٜ٘ي٣ش ى٤ُٝخ، ٗخٍى ٓٔؼ٬ ػٖ حُٜ٘ي ك٢ ٓئطَٔ رًََٝٔ ُِو٤ٓٞخص ح٠ُٔطٜيس ػخّ 

 ٗٚ ١خُذ حٓظو٬ٍ حُٜ٘ي حٌُخَٓ ػٖ ر٣َطخ٤ٗخ، ٌَٝٗ ٍحرطٚٝا ،1731رخُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش ػخّ  ؿي٣ي ُِلِد حٓٔخٙ

اٗظٜخٍ ػ٢ِ ػزي ٗـْ= ٣ِي ٣٘ظَ:. 1730ُِٔحُِٔق ػخّ  سؿَ حُٜ٘ي، ًخٕ ٖٓ حُٔل٤َٟٖ ػ٠ِ ٤َٔٓأح٫ٓظو٬ٍ ٖٓ 
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, ومف المسمميف زعيـ العصبة االسبلمية محمد عمي (Surendranath Banerjea) (ٔ)بانيرجي
, ومف المنضميف لمرابطة القاضي المتقاعد في محكمة مدراس العميا سوبراماني (ٕ)جناح
الذي احتج بالطرؽ القانونية عمي االجراءات القمعية مف حكومة مدراس  (Subramani Lair)الير

 Woodrow) (ٖ)الرئيس األمريكي ودرو ويمسوف إلىعث برسالة ب  و لتثبيط دعاية الحكـ الذاتي, 
Wilson )بدعـ المطمب اليندي لمحكـ الذاتي, األمر الذي أثار انتقادات في الدوائر الرسمية في  طالبو

 .(ٗ)التجار الذيف ساىموا بسخاء لتمويؿ الرابطة وانشطتيامف  اً عدد يضاً ألييا إوانضـ  اليند وبريطانيا,
 ةقوة حرك"إن كاف لمنساء مشاركة فعالة في الرابطة لدرجة قالت آني بيزنت عف مشاركتيف و      

أضعافيا, من خالل انضمام أعداد كبيرة من النساء الالئي يحممن  ةالحكم الذاتي أصبحت أكبر بعشر 
من البطولة والقدرة عمى التحمل والتضحية بالنفس, وىّن أفضل المجّندين في رابطتنا, إذ تتباىى 

في المعابد ليا  ن صمواتيننساء مدراس بأنين سارن بموكب في وقت تعرض الرجال لالعتقال, وا  
, وبسبب تزايد عدد النساء المشاركات في الرابطة وزيادة وعييف السياسي نّظمف الفضل في قوة الرجال"

                                                           
 

حرٖ حَُٗي -ٍٓ٘٘ٞس ، ٤ًِش طَر٤ش =حُٜٔ٘يح٢ٗ ، ؿٞحَٛ ٫ٍ َٜٗٝ ٝ ٓٞحهلٚ ٖٓ حُو٠خ٣خ حُؼَر٤ش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ 

 .241-239، 25-8،ٙ ،ٙ 2002:ؿخٓؼش رـيحى، 

ىهَ  1868حًَٔ طؼ٤ِٔٚ ك٤ٜخ، طوَؽ ػخّ ٝ ،٤ٓخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ًٌِظخ :(0114-0434)ع٘سيْذساّاز تاّيشظي( 1)

ش، ٝىػخ حُ٘زخد ح٣ِ٤ٌِٗ٫ُِـش  ك٢ حٓظلخٕ حُويٓش حُٔي٤ٗش حُٜ٘ي٣ش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ٌُ٘ٚ ُْ ٣٘ـق رٚ، كؼخى ا٠ُ ر٬ىٙ ٝػَٔ ٓؼِٔخً 

ّْٓ ػخّ  ُٞكيس ح٤٘١ُٞش، ٌِٗض ٗٞحس ُلِد حىػخس  ٖٓ ضٝحُظ٢ ًخٗ حَُحرطش حُٜ٘ي٣ش، 1896ا٠ُ حُظـي٣ي ح٢٘١ُٞ، ٝأ

، ٝرؼي ٟؼق حُٔؼظيٕٝ ك٢ حُلِد حٗٔلذ ٓ٘ٚ ػخّ 1702ٝ 1875حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١، طَأّ رخ٤َٗؿ٢ حُلِد َٓط٤ٖ ػخّ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1725حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش كظ٠ ٝكخطٚ ػخّ ، ٖٝٓ ػْ ح٫ٗٔلخد ٖٓ 1718

https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/suendranath-banerjee.com.  

(2) Sri prakasa, Op.Cit.,P .146.  

٤ٓخ٢ٓ ٍٝث٤ْ ح٢ٌ٣َٓ، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش كَؿ٤٘٤خ، ًخٕ ٝحُيٙ ه٤ْٔ ٝحُؼخُغ ر٤ٖ حهٞٙ  :(0113-0445)ٗدسٗ ٗىغِ( 3)

، 1886ٖٓ ؿخٓؼٚ رَْٗ طخٕٝ كخ٬ٓ ٜٗخىٙ حُوخٕٗٞ، ٝ ىٍّ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش  1897حٍرؼٚ، أًَٔ طؼ٤ِٔٚ ٝطوَؽ ػخّ 

، ػْ ٍث٤ْ ٣٫ُِٞخص حُٔظليس ػخّ 1710ش ٤ٗٞؿ٢َٓ ػخّ ، ػْ ػ٤ٖ كخًْ ح1702٣٫ُٞػ٤ٖ ػ٤ٔيح ُـخٓؼٚ رَْٗ طخٕٝ ػخّ 

، حىهَ ح٬ٛكخص ك٢ حُـخٗذ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٫هظٜخى١، ًخٕ حُٜٝخ طو٤ٜٚ ٣َٟزٚ حُـٔخٍى، ًٔخ أ٣ي ك٤خى 1712

ٍث٤ٔخً ٣٫ُِٞخص حُٔظليس، ٝرٔزذ كَد  1716ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٫، حػ٤ي حٗظوخرٚ ػخّ  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش

، ٣ؼَف ُٖٝٔ ر٘وخ١ٚ ح٧ٍرؼش ػَ٘ك٢ كوٞم 1719ك٢ حُلَد ػخّ  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫شـٞحٛخص حٗظًَض حُ

ح٫ٗٔخٕ، ٝٛٞ ٖٓ أهظَف حٗ٘خء ػٜزش ح٧ْٓ، أ٤ٛذ رَِ٘ ؿِث٢ ٓزذ حؿٜخىٙ ٗظ٤ـش ه٤خٓٚ رـُٞش ك٢ ح٣٫ُٞخص ٖٓ حؿَ 

ح٣٫ُٞخص ٤ُ٘ٞم، ٝرؼي ٝكخطٚ حطْٜ اٗٚ حُٔزذ رخَٗحى حُظ٢ ٍك٠ٜخ ٓـِْ ح 1717حه٘خع حُ٘ؼذ روزٍٞ ٓؼخٛيس كَٓخ١ ػخّ 

-189، ٙ ٙحُٜٔيٍ حُٔخرنك٢ حُلَد ٝحُٜؼٞرخص حُظ٢ ٗظـض ػٜ٘خ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: أٝىٝ ُحٝطَ،  حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش

176. 

(4) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.146. 

https://www.inc.in/leadership/past-party-presidents/suendranath-banerjee.com
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ف و , وبسبب جيودىا المستمرة أصبح لمرابطة خمس(ٔ)أنفسيف في منظمات نسوية في مدراس ومومباي
 .(ٕ)ٜٙٔٔفرعًا خبلؿ عاـ 

لحكـ الذاتي ترسيخيا لدى الشعب اليندي بؿ طالبت آني بيزنت في نشر مبادئ ا لـ تكتؼ        
, ألف اليند قّدمت خدمات جمة ًا مشروعاً بريطانيا بتحقيؽ مطمب اليند بالحكـ الذاتي بوصفو حق

, "قمت سابقًا إن ثمن والء اليند ىو حرية اليندف اليند, إذ قالت: و لبريطانيا منذ أف وطئ البريطاني
, وكاف ذلؾ في مقاؿ نشرتو "اليند ةالمبراطورية البريطانية ىو حريا ن ثمن سالمةإقول أن ولكن اآل

المثؿ القائؿ بأف بريطانيا تعامؿ اليند كأكدت و  ,ٜٚٔٔصحيفة اليند الجديدة في العاشر مف شباط عاـ
عمى صنع ىند قوية ومعتمدة عمى  العمؿ, وطالبت مف الحكومة البريطانية الحموب"تيا "بأن اليند بقر 
"كان  ذكرت ايضاً , و السكاف استراليا قميمةكما ىو حاؿ ة قادرة عمى حماية نفسيا وجيرانيا, ذاتيا ومسمح

حري بالحكومة البريطانية التعاون مع اليند, وليس اليابان لتكون حميفًا مخمصًا ليا أثناء الحرب, 
داقة يمكن عمى أسس متينة, وىو الوالء اليندي بداًل من االعتماد عمى ص س امبراطوريةوبذلك تؤسّ 
, ولكي يدوـ الوالء اليندي ال بد مف معاممة الينود بصفتيـ مواطنيف بالمستقبل" ةخصوم إلىأن تنقمب 

, وأف تصؿ لو فكرة ند في عيوف الشعب البريطاني نفسومف مكانة الي و رفعليـ حقوؽ وعمييـ واجبات, 
 .(ٖ)المريكية نفسيا""أن اليند خزّان قوى لبريطانيا أكثر بكثير من الواليات المتحدة ا

 اصدار قرارًا لمشرطة لمتضييؽ عمييا إلىذلؾ النشاط المتواصؿ آلني بيزنت دفع حكومة مدراس     
مف  منعيامحاضرتيا بيا, و  القاءبإغبلؽ القاعة المقترح  ٜٚٔٔمر في شير شباط عاـ أُ ذ , إخرىأمرة 

, بحيث ضدىا ةض حزب العدالبسبب تحرياجتماع في مبنى جمعية الشباب اليندي,  إلىالحضور 
( في غرب (Maharashtraا المقاطعات المركزية مثؿ: ماىاراشتر مر منعيا مف دخوؿ ألوصؿ ا

المحكمة العميا في مدراس لكف طمبيا رفض, كما  إلىذلؾ األمر دفع آني بيزنت لتقديـ شكوى  لببلد,ا
قياميا بتدمير رابطة  اشاعة  يرّوجت الحكومة إلشاعات ألجؿ اضعاؼ التأييد الشعبي ليا تمّثمت ف

 . (ٗ)الحكـ الذاتي مف أجؿ الحصوؿ عمى دعـ شخصي ليا

                                                           

(1) G.R.Das Adhikark, Op.Cit, Pp.97-98. 

(2) Savita Nigam, Op.Cit., P.86. 

(3)Quoted in: George Wendell, Op.Cit., Pp.78-85. 

(4) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.105-106. 
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واحدة مف أكثر القادة السياسييف تأثيرًا  إلى ٜٚٔٔرغـ ذلؾ تحولت آني بيزنت في منتصؼ عاـ      
الرابطة بسبب أفكارىا السياسية التقدمية, وفتح فروع جديدة لمرابطة في كؿ أنحاء اليند, فضبًل عف دعـ 

لمنشاطات االجتماعية سواء كاف تعميـ أو صحة أو غيرىا مّما أكسبيا زخمًا وتأييدًا واسعًا, وبذلؾ 
, ذلؾ األمر الذي أثار حفيظة (ٔ)لكناو واهلل آباد المراكز الميمة والبارزة لمرابطةمدينتي أصبحت 

 (John Pentland)(ٕ)ندالشرطة السرية وحكومة مدراس لدرجة صرح حاكـ مدراس المورد جوف بنتبل
"جميع األفكار المتعمقة بمنح الحكم الذاتي البد أن , وأخبر المجمس التشريعي ٜٚٔٔفي أيار عاـ 

 . (ٖ)تبعد عن األذىان تماماً"
, وقاموا بتحميؿ تمؾ نشاطات آني بيزنت عّينت حكومة مدراس بعض أفراد الشرطة السرية لمتابعة     

عطت أمقاضاتيا واعتقاليا, تمؾ المراقبة المستمرة  إلىات تكوف السبيؿ األنشطة, ومحاولة ايجاد ثغر 
الرابطة بعمميا  استمرارجؿ أللذا رتّبت أمورىا  ,القضائيةلممبلحقة ستتعرض آني بيزنت شعورًا بأنيا 

بالحماية  احاطتيادعـ أتباعيا الذيف كانوا يحاولوف  إلىحتى بعد اعتقاليا, وذلؾ الشعور يرجع 
 .(ٗ)الممكنة
 خبلؿ االجتماعو  ٜٚٔٔتـ استدعاء آني بيزنت مف قبؿ المورد بنتبلند في بداية شير حزيراف عاـ      

إيقاؼ أعماليا السياسية وحممتيا الدعائية لصالح  بضرورةالمورد بنتبلند  ىاكاف الجو مشحونًا, إذ ىّدد
الَّ  افعت آني بيزنت عف وجية نظرىا, بريطانيا, في حيف د إلى مصيرىا التسفيررابطة الحكـ الذاتي, وا 

"تمتمك كل الصالحيات السياسية والعسكرية, ويمكن عف الرابطة, إذ قالت لو:  وأكدت بأنيا لف تتخؿَّ 
أن تفعل ما يحمو لك, وأنا انسانة بسيطة وعاجزة مثل كل الشعب اليندي, ولكن ىناك شيء واحد 

                                                           

(1) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.98. 

٤ٓخ٢ٓ حٌٓظِ٘ي١، طَؿغ ػخثِظٚ ح٠ُ حٍٛٞ حٌٓظِ٘ي٣ش، حًَٔ حُيٍحٓش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ،  :(0114-0454)ظُ٘ تْرالّذ( 2)

، ػَٔ ٌَٓط٤َحً حٌٓظِ٘يح 1705ك٢ ٓـِْ حٌُِٔش حُوخٙ ػخّ  َٖ ٤  (، ٝػُ 1879- 1872ُِٔيس )حُؼّٔٞ ٝحُظلون رٔـِْ 

(، ٝه٬ٍ 1717- 1712) س(، ٝرؼي ًُي حُلخًْ ٣٫ُٞش ٓيٍحّ ُِٔي1712 -1705)٣َُٝ حُيُٝش ٫ٌٓظِ٘يح (ه٬ٍ حُٔيس )

٣٫ش ٝحٗ٘خء ُٝحٍٙ حُٜ٘خػخص، ٧ؿَ ٓيٙ كٌٔٚ أٟطٜي كًَٚ حُلٌْ حٌُحط٢، ٍؿْ ًُي ػَف ػ٘ٚ حٛظٔخٓٚ حُؼَٔح٢ٗ ُِٞ

 هخّ ربىهخٍ ح٣ُِٔي ٖٓ ىٍٝ ح٤ُٔ٘ٔخ ٣٫ُِٞش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ٝىػْ حُٔـٜٞى حُلَر٢ حُز٣َطخ٢ٗ، 

Cameron Hazlehurst and Sally Whitehead and Christine Woodland, A Gudie To The 

Papers of British Cabinet Ministers, Cambridge University press, London, 1996, Pp.330-

331. 

(3)Quoted in: Geoffrey West, Op.Cit., P.236.  

(4) George S.Arundale, Op.Cit., pp.63-64.  
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ألشد دموية ضد االمبراطورية البريطانية في ا ةضربالأود أن أقولو لك, وىو إنني أعتقد إنك توجو 
 .(ٔ)اليند"
في منتصؼ شير حزيراف في مكتبيا بصحيفة اليند الجديدة, وكاف ىناؾ بعض كانت آني بيزنت      

الثانية و مف الترقب داخؿ الصحيفة, والسيما بعد لقائيا مع حاكـ مدراس, وما بيف الساعة الحادية عشرة 
مبنى الصحيفة يحمؿ أمرًا باعتقاؿ آني بيزنت وجورج  إلىممباحث الجنائية عشرة وصؿ المفتش العاـ ل

ؿ اتماـ مقاؿ يكتبو , وحاوؿ أرونديؿ اشغاؿ الضابط ألج(ٖ)(B.P.Wadia) (ٕ)أرونديؿ وبي بي واديا
في اليوـ التالي, وكانت األوامر  (اليند اليوـ) ظروؼ االعتقاؿ ألجؿ نشره في صحيفة واديا يشرح فيو

أف يسجف الثبلثة في أماكف مختمفة ألجؿ قطع االتصاؿ فيما بينيـ, لكنيـ أصروا أف يكونوا في تقتضي 
, ومف سجنيا أرسمت رسالة (ٗ)غرب والية مدراس(Utaka Monde)مكاف واحد ىو سجف أوتاكا موند

طويمة نشرت في صحيفة اليند الجديدة شرحت فييا سبب اعتقاليا, ودعت جميع زمبلئيا آني بيزنت 
لعامميف في كؿ األنشطة التي تديرىا سواء كانت سياسة أو اجتماعية أو فكرية بعدـ االحباط, ا

"إلخوتي وأخواتي في اليند, جريمتي الحقيقية واالستمرار في تحقيؽ ما خّطط لو, إذ قالت في رسالتيا 
لرجال والنساء ىي إنني أيقظت في اليند احترام الذات الوطنية التي كانت نائمة, وجعمت االالف من ا

المتعممين يشعرون أن االكتفاء بكونيم عرقًا خاضعًا ىو عار, وىا أنا أذىب لمسجن والصمت 
ني أفضل أن أفقد الحرية عمى أن أفقد ني متأكدة من الفوز  القسري ألنني أحب اليند, وا  الشرف, وا 

                                                           

(1)  Quoted in :G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.98.  

ٗض ػخثِظٚ ٖٓ ػ٤ٞٛٞك٢ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ٓي٣٘ٚ ر٘ـخٍُٞ، ٖٓ أٍٛٞ ٓ٘ـخك٣ٍٞش، ًخ :(0144-0440)تي تي ٗاديا( 2)

ػخٓخ،  17ر٘خس حُٔلٖ، ػْ ك٢ ٛ٘خػش حُٔ٘ٔٞؿخص، حُظو٠ رٔيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ك٢ ٓٞٓزخ١ ٝطؤػَ رؤكٌخٍٛخ، ًٝخٕ ػَٔٙ آٌٗحى 

ّ ح٠ْٗ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ ٓٞٓزخ١، ٝأٛزق ٓلٍَحً ك٢ حُٔـ٬ص ٝحُٜلق حُظخرؼش ُِـٔؼ٤ش، 1704ٝك٢ ػخّ 

ؿٔؼ٤ش ك٢ حى٣خٍ ٝػ٤ٖ ٓي٣َحً ُيحٍ حَُ٘٘ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ك٬٠ً ػٖ ػِٔٚ رٜلش  ػْ حٛزق ك٢ ٍثخٓش حُـٔؼ٤ش، ح٠ْٗ ا٠ُ

رٔزذ ىػٔٚ  1716ٓلٍَ ٓٔخػي ك٢ ٛل٤لش حُٜ٘ي حُـي٣يس، ػ٤٘ظٚ آ٢ٗ ر٤ِٗض ٓٔخػيحً َٝٓحكوخً ُٜخ، طؼَٝ ٬ُػظوخٍ ػخّ 

٤ٔ٘ؾ، ًٝخٕ حَُث٤ْ ُٚ، ٝٛٞ ُؼٔخٍ ٜٓخٗغ حُـٍِ ٝحُ 1717ٍحرطش حُلٌْ حٌُحط٢، حٗ٘ؤ أٍٝ حطلخى ػٔخ٢ُ ك٢ حُٜ٘ي ػخّ 

أٍٝ ٓ٘يٝد ٛ٘ي١ ٣ل٠َ ٓئطَٔ حُؼَٔ حُي٢ُٝ ك٢ ٝحٗ٘طٖ، ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُؼَٔ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش، ػْ ػخى 

ّْٓ حُؼي٣ي ٖٓ حُلَٝع ُِـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ كَٗٔخ ٝٓٞٓزخ١ ٝر٣َطخ٤ٗخ، ٝرو٢ ٣ويّ حُـٔؼ٤ش1723ُِٜ٘ي ػخّ   ، ٝأ

حُٔؼٜي حُٜ٘ي١ ُِؼوخكش حُؼخ٤ُٔش حُظؼ٣َق  1745ا٠ُ حػخىس حُؼ٤ٞٛٞك٤ش حُ٘و٤ش ٝح٤ٛ٫ِش، ٓئْٓ ػخّ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، اً ٓؼ٠ 

 حُؼخُْ رخُؼوخكش حُٜ٘ي٣ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.iiwcindia.org/bpwadia-bio.html.com  

 ( ٍٛٞس طـٔغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ٝ ؿٍٞؽ حٍٝٗي٣َ ٝ ر٢ ر٢ ٝحى٣خ رؼي ح٫ػظوخٍ .8هْ )ِٓلن ٣ٍ٘ظَ :( 3)

(4) George S.Arundale, Op.Cit., Pp.64-66. 

https://www.iiwcindia.org/bpwadia-bio.html.com
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, وباعتقاليا نفت ة", فأنا أكثر من راضيموتقبل أن أذلك  تحققحكم الوطن االم, وأتمنى أن أرى ب
 لستني أداة خفية لإلمبريالية, وا  لست  نني عتقد إ" عمى الناس ان ال ت: كتبت تيمة العمالة عنيا, إذ

 .(ٔ)مجرد عميل لمحكومة البريطانية"
مؤّيدييا عبر الصحؼ السياسية التابعة ليا, وخوفًا  إلىآني بيزنت بتأميف ايصاؿ صوتيا  قامتو      

, ومجمة الكومنويؿ  إلىحكومة مدراس, وّجيت زمبلئيا  مف اغبلقيا مف قبؿ تعميؽ صحيفة اليند اليـو
 (ٓٔػ)ده القاضي بف ألفكارىا, وقد دفعوا الضماف الذي حدّ ديالتجار المؤيّ  إلى, ثـ بيعيـ ثاومطبعة فاسان

 .(ٕ)  ٜٚٔٔعاـ  ف مف حزيرافاالؼ روبية, وعاد جميعيف لمعمؿ في الحادي والعشري
حكومة مدراس بسجف آني بيزنت, إنما قامت بمنع كتبيا السياسية والفكرية, وذلؾ األمر  ؼ  لـ تكت     

ف مف الشير نفسو, لمتباحث في يدفع أعضاء الجمعية الثيوصوفية لبلجتماع في الخامس والعشر 
أـ  الصحافة سواء التابعة آلني بيزنت إلىاالجراءات المتبعة لمواجية التعسؼ البريطاني, لذلؾ اتجيوا 

وّجيت الجمعية و المتعاطفة معيا كوسيمة ضغط عمى السمطات ألجؿ اطبلؽ سراح المعتقميف, 
الثيوصوفية اتباعيا الذيف يعمموف في الخدمة المدنية بتقديـ استقاالتيـ احتجاجا عمى األنشطة 

 .(ٖ)المناىضة آلني بيزنت
بشكؿ كبير, والسيما إنيا كانت  دفعت آني بيزنت ثمنًا لذلؾ االعتقاؿ مف صحتيا, فقد تراجعت     

, إذ تضاعؼ عمييا المرض وأثر عمى وضعيا الصحي العاـ, ولخوؼ  تعاني مف مرض الروماتيـز
ليا طبيب وممرضة لمراجعة حالتيا الصحية السيئة التي  فحكومة مدراس مف ردة فعؿ الرأي العاـ, عيّ 

كنوع مف االعتصاـ  الصحية فرفضت خدمات السج تسّببت بيا ظروؼ االعتقاؿ, لكف آني بيزنت
منطقو كويمباتور  إلىسجف آخر, إالَّ إنيا اشارت عمييـ نقميا  إلىعرضوا عمييا نقميا والرفض, لذلؾ 

((Coimbatore District  ىناؾ منزؿ انشأه العقيد أولكوت كاف التي تبعد أربعة أمياؿ عف السجف, إذ
 المحيطة بو جيدة يكوف بمثابة اقامة جبريةموقعو بيف التبلؿ, والظروؼ الصحية  ٛٛٛٔعاـ منذ 
 .(ٗ)ليا

                                                           

(1)  Quoted in:G.R.Das Adhikark, Op.Cit., Pp.98-99. 

(2) Annie Besant, The  Future of Indian Politics, Pp.123-126. 

(3) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.109-110. 

(4) George S.Arundale, Op.Cit., Pp.66-67. 
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 آَٙ تٛضَد:يٍ اػرمال  غري انشمسٙادلٕلف  _خايغا  
الحكم الذاتي في جميع  ةدى لتنشيط حركأبيزنت  ةن اعتقال السيد"إؿ نيرو قاؿ جواىر آل     

 وادبعاالذين  ن جداً بما في ذلك المتطرفي كبر سناً ثار المثقفين الشباب والجيل األ أذ إ ,نحاء البالدأ
ر المورد وعبّ  ,"عن المنضمين الجدد من الطبقات الوسطى فضالً  ,ٜٚٓٔعن حزب المؤتمر منذ عام 

بعد  اليند حاؿ (ٕٕٜٔ-ٜٚٔٔ)لشؤوف اليند  ةالدول وزير( Edwin Montagu) (ٔ)ادويف مونتاجو
 ة,زوج اثنان وخمسون ن لديوأليكشف ب ةقطع اثنان وخمسونع زوجتو ن االلو شيفا قطّ إ" اعتقاليا

كيف "حد المسؤوليف الساخطيف أقاؿ , و (ٕ)"بيزنت ةاليند عندما اعتقمت السيد ةذلك ما حدث لحكوم
 .(ٖ)ة"ن تحدث مثل تمك الضجأ ةعجوز واحد المرأة
و قد حدثو اعتقاؿ آني بيزنت عمى كؿ الفئات, أف مدى التأثير الذي تبيّ  ةراء السابقتمؾ اآل لعؿّ      

طبلؽ سراحيا مع المعتقميف إوطالب ب ,ي العاـ الشعبيأج الر جّ أف اعتقاليا أبني بيزنت افتخرت آ
و االعتداء أو اضراب الطبلب عف دراستيـ أعماؿ شغب, أدوف   ةخريف, ولكف بالطرؽ الدستورياآل

كتبت  الصحؼ ةف غالبيإذ إحداث ىي الصحافة, اؿ لؤلؾ الفعّ , وكاف المحرّ (ٗ)ةعمى الممتمكات العام
 جؿ اليند, وقد قامت في الوقتالشعب اليندي عمى وطنيتيا وعمميا المتفاني أل ةفمعرّ  ةمقاالت مستمر 

العمؿ مف )عنواف  تصحيفو اليند اليوـ بعد اعتقاليا التي حمم إلىرسمتيا أبتحميؿ رسالتيا التي  نفسو
 .(٘)(جؿ حكـ الوطفأ

                                                           

٤ٓخ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ، ٣َؿغ حٍٛٞ حى٣ٖٝ ا٠ُ هِل٤ٚ أٍٓظوَح٤١ش، طوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش  :(0113-0411)ادٗيِ ٍّ٘راظ٘( 1)

ًخٓزَىؽ، ًٝخٕ ُٚ ٗ٘خ١ ٬١ر٢ ك٢ حُـخٓؼش، ٝرؼي طوَؿٚ ػَٔ ك٢ ح٤ُٔخٓش ٝحٗظْ ُِلِد ح٤ُِزَح٢ُ، ػْ أٗظْ ُِزَُٔخٕ 

ػٖ ًُي حُٜٔ٘ذ ػَٔ ك٢ ٝظخثق ٤ٓخ٤ٓٚ حهَٟ، اً ٗـَ ٓٔخػي  ، ك٬٠ً 1718كظ٠ ػخّ  1706حٗظوخرخص ػخّ  ك٢

(، ػْ ػَٔ ك٢ ٓـِْ حٌُِٔش حُوخٙ 1715-1714(، ٣َُٝٝحً ُِوِحٗش )1714-٣ُٝ1710َ حُيُٝش ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي ُِٔيس )

ُٜ٘ي رؼي ح٠ُـش حُظ٢ أكيػظٜخ حػظوخٍ آ٢ٗ ر٤ِٗض طْ طؼ٤٤٘ٚ ٣َُٝ حُيُٝش ح 1719، ػْ ٣َُٝح ٌُِهخثَ، ٝك٢ ػخّ 1716ػخّ 

، ٣ؼي ٓٞٗظخؿٞ 1722ٖٓ هزَ ٣َُٝ حُيُٝش ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي حُٔخرن أٝٓظٖ ط٘خٓز٤َُٖ، ػْ ٣َُٝحً ُِوخٍؿ٤ش كظ٠ حٓظوخُظٚ ػخّ 

 ٖٓ ح٤ُٜٞى حُز٣َطخ٤٤ٖٗ حُو٬ثَ ح٣ٌُٖ ىهِٞح حُٔـخٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ًُي حُٞهض. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

S.D.Waley, Edwin Montagu: A Memoir and an Account of his Visits to India, Asia 

Publishing House, London, 1964. 

(2)Quoted in: G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P. 99. 

(3) Quoted in:Geoffrey West, Op.Cit., P.238. 

(4) Annie Besant, The  Future of Indian Politics, P.127. 

(5) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.111-118. 
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بيياري  شرا في كمكتا برئاسة اً ذ عقد اجتماعإ, رافضاً  اً أما موقؼ حزب المؤتمر اليندي, كاف موقف     
داف أذ إ ,جؿ التخطيط لمحكـ الذاتي لمببلدأل ةاالسبلمي ةاجتماع تنسيقي مع العصبعمى ىامش  ش,غو 

 ,حواؿ الببلد مف خبلؿ عده مقترحاتأصبلح إرابطة الحكـ الذاتي, وطالبوا ب ةالجانباف اعتقاؿ قاد
 :وىي

يتمتع  جعؿ اليند عضواً  ,مة البريطانية بعبارات ال لبس بيااعبلف رسمي تتعيد بو الحكو   -ٔ
 بالحكـ الذاتي.

 ةفي حري ةومنح حقوؽ المواطن ,البريطانية بحؽ الشعب اليندي ةايقاؼ السياسة القمعي  -ٕ
 ي.أالتعبير عف الر 

 .(ٔ)فييا بيف الينود دوف تمييز ىتساو يوعمى كؿ المياديف  ةاصبلحات شامم ةوضع خط  -ٖ
 .(ٕ)بشكؿ فوري ـواالفراج عني ,ؽ سراح آني بيزنت وزمبلئياميف اطبلأت  -ٗ
كثير مف المسمميف الينود كانوا قد ف أعمى الرغـ مف ف ,ما موقؼ المسمميف مف اعتقاؿ آني بيزنتأ     

ف بعض المسمميف أ الَّ إ ,رابطةال إلىالكثير منيـ  اـضمان, و سراحياطبلؽ إوطالبوا ب ,ثروا باعتقالياأت
كومة ػػػػػػػػػػاؽ بينيا وبيف الحػػػػػػػػػػيو اتففيا ػػػػػػػػػاعتقال وأما ,ديػػػػػػػػػػعب الينػػػػػػػػػالش  خادعت نياإبيزنت اتيموا آني 

كػػػػػػػاف التي  ةيػػػالقاس ةمػػػػػػامػػػػػػابؿ المعػػػػػػػػػػجف مقػػػػػػػػػػػػػفي الس ةدػػػػػػػػػػػػجي ةمػػػػمعاميا ػػػػػػنإروف ػػػػػػخآقاؿ و  ,انيةػالبريط
  (ٖ)بلـ ازادػػػػػػػػػػػػػػػػػبو الكأؿ ػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػػػػكـ الذاتػػػػػػػػػػػػػػػػدي الحػػػػػػػػػػػػػمميف مف مؤيّ ػػػػػػػػػػػسػػػػقميف المػػػػػػػػػػػػػتاىا المعقػػػػػػػػػػػػيتم

                                                           

(1) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.132. 

(2) G.R.Das Adhikark, Ibid, P.100. 

ؿ٬ّ ٓل٢ حُي٣ٖ، ٓؼِْ ٤ٓٝخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ٌٓش، ًخٕ ٝحُيٙ ػخُْ ى٣ٖ ِْٓٔ ُٚ  :(0144-0444)أت٘ اىنالً آصاد( 3)

، ػَٔ رخُٜلخكش 1870، ػْ ػخىص ح٠ُ ًٌِظخ ػخّ 1859ى رؼي ػٍٞٙ ٓٔؼظٚ ك٢ ٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش، حٓظوَص ػخثِظٚ ٛ٘خ

ك٢ ٖٓ ٓزٌَ، كل٢ ػَٔ حُلخى٣ٚ ػَ٘ٙ حٛيٍ ٓـِٚ ٗؼ٣َٚ ك٢ ًٌِظخ، ك٬٠ ػٖ ٓوخ٫ص ك٢ حُٜلق ح٫هَٟ، كٍَ 

خٍ ؿ٣َيس كخ٤ًٖ )ح٤ًَُٞ( رخُِـش ح٧ٍٝى٣ش، هخّ رَكِش ِٗٔض َٜٓ ٣ٍٞٓٝخ ٝحُؼَحم ٝحُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش ، حػظ٘ن ح٫كٌ

 ّْٓ حُو٤ٓٞش، ٝأٗظوي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ رٔزذ ط٤٤ِٔٙ حُؼ١َٜ٘، ٍٝكٞ ح٠ٗ٫ٔخّ ُِؼٜزش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٓظٜٜٔخ رخُطخثل٤ش ، أ

( رٔزذ ػِٔٚ 1720-1716ٓـِش ح٬ٍُٜ ك٢ ًٌِظخ ٤ُ٘ظوي ه٬ُٜخ حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ػ٤ٗ٬ش، ٓـٖ ه٬ٍ حُٔيس ) 1712ػخّ 

َّٝ، طؤػَ آُحى رؤكٌخٍ ؿخٗي١،  ٝٗخٍى ك٢ كًَش ػيّ حُظؼخٕٝ، ٝح٠ْٗ ا٠ُ كِد حُٔئطَٔ، ٝأٛزق ٍث٤ٔخً حُؼ١ٍٞ حُٔل

 أٗظوذ ٍث٤ٔخً ُلِد 1723ُِـ٘ش حُو٬كش ُؼّٔٞ حُٜ٘ي، ٗخٍى ك٢ طؤ٤ْٓ ؿخٓؼش حُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ك٢ ى٢ُٜ، ٝك٢ ػخّ 

حُؼخ٤ٗش ٍث٤ٔخً أٗظوذ َُِٔس  1740( رٔزذ ٓ٘خًٍظٚ ك٢ ٤َٔٓس حُِٔق، ٝك٢ ػخّ 1734-1730حُٔئطَٔ، ٓـٖ ك٢ حُٔيس )

ُلِد حُٔئطَٔ، ٝىهَ ك٢ ه٬ف ٓغ ٓلٔي ػ٢ِ ؿ٘خف رٔزذ آٍحثٚ ح٩ٗلٜخ٤ُش، ػ٤ٖ أٍٝ ٣َُٝ ُِظؼ٤ِْ ك٢ طخ٣ٍن حُٜ٘ي. 

٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي حُٔ٘ؼْ حَُ٘ٔ، ٫ٞٓٗخ أرٞ ح٬ٌُّ آُحى ك٤خطٚ ٝؿٜخىٙ حُي٢٘٣ ٝح٢٘١ُٞ ك٢ ٓز٤َ طل٣ََ حُٜ٘ي، ح١َٝكش 

 .1792ؿخٓؼش ح٧َُٛ،  -ِـش حُؼَر٤شىًظٍٞحٙ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُ
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  .(ٔ)ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػويف عمػػػػػػػػػػػػػػػػخواأل   
 قداـ مف عمى األ ةلمسير  اودع ,(ٕ)رغـ خبلفو معيا وعارض اعتقاؿ آني بيزنت المياتما غاندي      

, (ٖ)لرفض السمطات البريطانية ذلؾ !مر لـ يتـعمى اعتقاليا, لكف األ كويمباتور, احتجاجاً  إلىمومباي 
بيزنت اليند من سباتيا  ةلدكتور يقظت األقد " :ذ قاؿ عنياإ ة,فكارىا وجيودىا المبذولأد كذلؾ كؿ يّ أو 

 .(ٗ) (اليند ةبخادم)بيا , ولقّ ة"لتشيد اليند حر  ن تعيش طويالً أوادعو اهلل  ,العميق
بريطانيا وروسيا وفرنسا  إلى ةعثت رسائؿ استغاثذ بُ إ ,دولياً  ةدو آني بيزنت نقؿ القضيحاوؿ مؤيّ      

تمؾ الدوؿ الضغط عمى  ةقاد دعتو  ,سبابوأقاؿ و فييا ظروؼ االعت شرحوا, الواليات المتحدة االمريكيةو 
 .(٘)طبلؽ سراحياالحكومة البريطانية إل

 :ومنيـ ,دت ذلؾ القراريّ أف بعض الجيات أ الَّ إ ,يا اعتقاؿ آني بيزنتحدثأالتي  ةورغـ الضج     
  ةً ومحرض ةلمفتن ةً ف تصرفاتيا مثير أ وصؼالسياسية, ب ةوالمدافعيف عف حقوؽ غير البراىم ةحزب العدال

 

                                                           

٬ًٛٔخ ٤ٓخ٤ّٓخٕ ٛ٘ي٣ّخٕ ِٓٔٔخٕ، ُٝي ًٗٞض ك٢ ٣٫ٝش حٝطخٍرَحى٣ٖ، ٝىٍّ ك٢ ؿخٓؼش ػ٤ٌَِٙ،   األخ٘يِ ػيي:( 1)

، ٝحٗظوذ ٝٛٞ ك٢ حُٔـٖ ٍث٤ٔخ 1715ػخّ، ػَٔ ك٢ حُٜلخكش ح٤ٓ٬ٓ٫ش، ٝٓـٖ ػخّ  19ٝىهَ حُويٓش حُٔي٤ٗش ُٔيٙ 

ٗخٍى ك٢  1727حٗظوذ ٍث٤ٔخً ط٘ل٣ٌ٤خً ُِـ٘ٚ حُو٬كش ح٣ًَُِٔش، ٝك٢ ػخّ  1720، ٝك٢ ػخّ 1717ُلًَش حُو٬كش ػخّ 

، ًخٕ ُٚ ؿٜٞى ؿزخٍٙ ك٢ ىػْ 1732ٓئط١َٔ حُٔخثيس حُٔٔظي٣َس، ًٔخ ٗخٍى ك٢ حُٔئطَٔ ح٢ٓ٬ٓ٫ ك٢ حُويّ ػخّ 

(، حُـٔؼ٤ش 1736 -٤ِٔٔ1734ٖ )حَُحرطش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝؿٜٞىٛخ ح٫ٗلٜخ٤ُش، ٗخٍى ك٢ حُٔـِْ حُزَُٔخ٢ٗ َُحرطٚ حُٔ

(، أٓخ أه٤ٚ ٓلٔي ػ٢ِ ؿَٞٛ، كوي أًَٔ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓلَٙ َُٜٔ، ٝػ٤ٖ ٓي٣َحً ُِظؼ٤ِْ ك٢ ٣٫ٝش 1738-1736حُظ٣َ٘ؼ٤ش )

، 1706ٍحٓزٍٞ، ٝػَٔ ك٢ حُٜلخكش، ٝٓخْٛ ك٢ ط٤ٓٞغ ؿخٓؼٚ ػ٤ٌَِٙ، ٝٛٞ أكي ٓئ٢ٔٓ حُؼٜزش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ػخّ 

٣ي ٓطخُذ ؿخٗي١ ك٢ كًَٚ ػيّ حُظؼخٕٝ، ٝٓـٖ رٔزذ ًُي ػخ٤ٖٓ، ٝرٔزذ كَ٘ كًَظ٢ ، ح1718حٗظوذ ٍث٤ٔخ ُٜخ ػخّ 

ػيّ حُظؼخٕٝ ٝحُو٬كش طَى كِد حُٔئطَٔ، ٝػخٍٝ طو٣ََ َٜٗٝ ٝحٗظوي ؿخٗي١ رٔزذ ح٣وخكٚ كًَٚ ػيّ حُظؼخٕٝ، ٗخٍى 

 ك٢ ٓئطَٔ حُٔخثيس حُٔٔظي٣َس ك٢ ُ٘يٕ ٝٛ٘خى طٞك٢ ٝىكٖ ك٢ حُويّ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.StoryofPakistan.com/maulana-shakat-ali.؛ Gonda Yumitor, The Roles of 

Muhammad Ali Jauhar in India Politics And Khilafat Movement, 

https://www.academia.org.com.  

،رٔزذ ك٠ٍٞٙ كلَ حكظظخف حُـخٓؼش حُٜ٘ي٤ٓٝش ح٤٘١ُٞش ٝ  1716ؿخٗي١ رآ٢ٗ ر٤ِٗض ح٠ُ ػخّ  ش٣َؿغ طٞطَ ػ٬ه (2)

( ٝح٫َٓحء 1860-1727) (Rameshwar Prasad Singhحٛخٗظٚ َٜٓحؿخ ٓيٍحّ ح٤َُٔ ٍح٤ٓ٘ٞحٍ رَحٓخى ٤ٓ٘ؾ )

، ًُي يٖا االٍشاء أرٕث٘ا ٗ تيؼ٘ا ٍعٕ٘شاذنٌ "أ" :ٝ طٞؿٚ ٗلْٞٛ هخث٬ً  ػ٘يٓخ طليع ػٖ كوَ حُٜ٘ي ،حُلخ٣َٟٖ ٓؼٚ

 آ٢ٗ ر٤ِٗض ٌُٜٞٗخ رٌُض ؿٜٞى ًز٤َٙ ٧ؿَ حكظظخف ٌٛٙ حُـخٓؼش. ٣٘ظَ : حىٟ ح٠ُ حٓظ٤خءح٫َٓ ح١ٌُ 

 Savita Nigam, Op.Cit.,P.86.  

(3) Cathwrine Lowman Wessings, Op.Cit., P.82. 

(4) Savita Nigam, Op.Cit., P.86.  

(5) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.100. 

https://www.storyofpakistan.com/maulana-shakat-ali.؛
https://www.academia.org.com/
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 .(ٔ)لمحكـ البريطاني ةدفكارىـ الصحؼ التابعة لمحزب والمؤيّ أنشر  عمىلمعنؼ, وساعد 

 :آَٙ تٛضَداطلق عشاح  _عادعا  
 ىتوقيع مميوف عامؿ وفبلح عم ياجمع مؤيدي, حدثتيا اعتقاؿ آني بيزنتأالتي  ةبسبب الضج     
 فادحاً  أً نيا ارتكبت خطإاليند  ةدركت حكومأىنا  ,(ٕ)فروع جديده لمرابطة وافتح ,الحكـ الذاتي ةعريض

تعاطؼ  فقد ,ثيرىا لـ يتوقؼأف تإ الَّ إ عمى الرغـ مف سجف آني بيزنتذ إ ,عندما اعتقمت آني بيزنت
مف قبؿ  عمـ الرابطة فع  رُ  ةفكار رابطة الحكـ الذاتي لدرجأثروا بأمدينة كويمباتور, وت سكاف معيا

في  ةالناس بعصياف الشرط إلىبعد ندائيا  السيماآلني بيزنت,  ةالجبري ةماـ مقر االقامأ االىالي
كثر أ اً ثير أحدث تأف اعتقاليا إلذلؾ ف ة,حقوقو المدنياضاعة الفرد  ةكرام مف شأنيا اىانةمور التي األ

(ٖ)مف اعتقاؿ زمبلئيا السياسييف المناديف بالحكـ الذاتي كتيبلؾ مثبلً 
 . 

 ةمتيا الجمعيذ تمت اجتماعات نظّ إ, (ٗ)ةمبيسال ةالمقاوم أبدم زف اعتقاؿ آني بيزنت عزّ ا  و      
لمضغط عمى  ةالسمبي ةباتباع المقاوم ةلمحكـ الذاتي مطالب ةدخرى المؤيّ والمنظمات األ ةالثيوصوفي
يف ب ةفي مدراس لممد مؤتمراً  ةحزب المؤتمر االقميمي ةوعقدت لجن ,طبلؽ سراح المعتقميفالحكومة إل

حقوقيـ  ةلحماي كسبيؿ ةالسمبي ةي المقاومر تبنّ قرّ  ,ٜٚٔٔب عاـ أ س عشر مفالرابع عشر والساد
 ةاالفراد لمحفاظ عمى وتير  ةحري قيدت و حدت مف التي مف ةوالحد مف االجراءات القمعي ة,ساسياأل

 مف السيما بيزنت, نيآعتقاؿ ال ييد الحكومي البريطاني الكامؿأـ مف التغوعمى الر , (٘)الحكـ الذاتي
 اعادت البريطانية الحكومة فأ الَّ إ ,(Austen Chamberlain) (ٙ)تشامبرليف وستفأ اليند شؤوف وزير

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.111-112. 

(2) Bipan Chandre and Other, Op.Cit, P.149. 

(3) T.Saravanan, Op.Cit, P.114. 

ٖ، ٢ٛٝ ٖ ٣َ١ن ٍكٞ ح٤ٜٗ٫خع ُِوٞح٤ُٗٔؼخٍٟش حُلٌٞٓش ريٕٝ حٓظويحّ حُؼ٘ق ػ ش٣َ١و اىَقاٍٗح اىغيثيح:( 4)

 هَٟ ٢ٛ حُؼ٤ٜخٕ حُٔي٢ٗ، ٖٝٓ ٓظخَٛٛخ حُظظخَٛحص ٝح٫َٟحرخص ٝحُٔوخ١ؼخصأ ش٬ُكظـخؽ، ُٜٝخ ط٤ٔٔ ش٣َ١وٚ ٤ِٔٓ

ح٫هظٜخى٣ش، ٝح٤ُٜخّ، طٌٕٞ ٟي أ١ هٞس ٤ٓخ٤ٓش كخًٔش ٓٞحء ًخٗض ك٤ٌٓٞش أٝ هٞحص حكظ٬ٍ، ٝهي طٌٔ٘ض حُٔوخٝٓش 

 ك٢ ػ٠ِ ًُي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: حُِٔز٤ش ٖٓ طلو٤ن طـ٤٤َ ٤ٓخ٢ٓ، ٝحٕ حُٜ٘ي ٢ٛ ٓؼخٍ

Mehmet Erylmaz  and Passive Resistance to Organizational Change, Uludag University, 

Bursa, 2015. 

(5) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.114.  

(، ُٝي ك٢ 1714 -1836ٍؿَ ىُٝٚ ر٣َطخ٢ٗ، حرٖ ؿ٣ُٞق ط٘خٓز٤َُٖ ) :(0121-0452)أٗعرِ ذؾاٍثشىيِ( 6)

 =ّ، ًخٕ ٝحُيٙ ٍؿَ حػٔخٍ ٤ٓٝخ٢ٓ، ًٝخٕ ػٔيٙ رَٓ٘ـٜخّ، طوَؽ حٝٓظٖ ٖٓ ؿخٓؼٚ ًخٓزَىؽ، ػْ ىٍّ ك٢رَٓ٘ـٜخ
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 طبلؽإب ةممطالبل ,دالين ومثقفي ةساس مف الرسائؿ مف العديد تمقييا بعد السيما ,باعتقاليا النظر
 لقانوف سيء داـاستخ ىو آني بيزنت اعتقاؿ عدّ  ذإ ,طاغور بانث رابيند الشاعر ةرسال :منياو  ,سراحيا
 يأالر  ليياج دىأ عمتسرّ  قرار نوأب آني بيزنت اعتقاؿ في الحكومة ؼتصرّ  وصؼ وقد ,اليند عف الدفاع
 مجيودىا ةادام في لضماف مساعدتيـ عطفيـ كسب ببريطانيا ىحر األ كاف حيف في ,اليندي العاـ

 .(ٔ)ولىاأل ةالعالمي الحرب في الحربي
 تكوفو عمى أف  ,لمعنؼ الدعوة وأ ةدستوري غير عماؿأ في طالتورّ  بعدـ آني بيزنت  دتتعيّ       
 مف أيموؿ مف عشر السادس في سراحيا بإطبلؽ قراراً  مدراس حكومة صدرتأ ذلؾ, لسياسياً  ةمحايد
 دادا لتكريـ عقد مومباي في كبير بحفؿ تواستقبم ,البريطانية الحكومة مف بإيعاز وذلؾ, نفسو العاـ
 عنيا دافع لكونو ,كبيراً  احتراماً  لو تكفآني بيزنت  وكانت ,السجف في وىي وفيت الذي ناوروجي باي

 لحزب ةجمس وؿأ بيا عقدت نياأل مومباي مدينة اختيار وكاف ,وفاتو حتى سراحيا طبلؽإب وطالب
 مدى عف رعبّ  خطاباً  الحفؿ في لقتفأ ,تياحيويّ  واعاد ,االمر الذي ابيجيا كثيراً  ,٘ٛٛٔ عاـ المؤتمر

 ةً قائد لمشرق عطىأ قد الغرب نأب ممتن نا"أ :في وقت سابؽ قاؿ الذي ناوروجي رحيؿ عمى ياحزن
 .(ٕ)"آني بيزنت مثل ةً ونشط ةً المع
اسـ )يـو االعتقاؿ(  بو فراج عنيالذي اا اليوـاطمقت الجمعية الثيوصوفية عمى  سراحيا اطبلؽ بعد     

 الحكـ عبلـأ فتزيّ ذ إ, عاـ كؿ بواحتفموا و  يموؿ حسب التقويـ الميبلديأصادؼ السادس عشر مف 

                                                           
 

رخ٣ٍْ ُِيٍحٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش، ػْ ًٛذ ح٠ُ حُٔخ٤ٗخ ٤ُطِغ  حًؼَ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓش ح٧ٍٝٝر٤ش، حُظلن رـخٓؼٚ ر٤َُٖ ػْ ػخى  ٓؼٜي=

كظ٠ ػخّ  ٤1875ٖ ك٢ ٌٓظذ حُٔي٢ٗ ٤ٓ٨َُح٤ُش ػخّ ، ٝػ1872، ح٠ْٗ ح٠ُ حُلِد ح٤ُِزَح٢ُ ػخّ 1888ػخّ  ُز٬ىٙ

، ٝىهَ ٓـِْ حُؼّٔٞ 1703، ػْ ٓي٣َحً ٌُٔظذ حُز٣َي، ٝػ٠ٞحً ك٢ ٓـِْ حٌُِٔش حُوخٙ، ٣َُٝحً ُِوِحٗش ػخّ 1700

كظ٠ َٜٗ طُٔٞ ػخّ  1715، ػخٍٝ هخٕٗٞ حُلٌْ حٌُحط٢ ح٣٫َُ٘ي١، ٝػ٤ٖ ٣َُٝح ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي ٖٓ ػخّ 1706ػخّ 

َحٍ حػظوخٍ ح٢ٗ ر٤ِٗض ٧ؿَ حٟؼخف كًَٚ حُلٌْ حٌُحط٢، طلَٔ ٓٔئ٤ُٝٚ كَ٘ حُلٜخٍ ػ٠ِ ٓي٣٘ٚ حٌُٞص ّ، أ٣ي ه1719

ػ٤ٖ  1724، ٝك٢ ػخّ 1718حُؼَحه٤ش، ٌُح حٓظوخٍ ٖٓ ٜٓ٘زٚ رٜلظٚ ٣َُٝح ُ٘ئٕٝ حُٜ٘ي، ٝػ٤ٖ ٣َُٝ حُوِحٗش ػخّ 

طوخػي ػٖ ػِٔٚ ح٤ُٔخ٢ٓ.  1739، ٝك٢ ػخّ ٣َُٝح ُِوخٍؿ٤ش، ًٝخٕ ٖٓٔ ىػخ ح٠ُ حػخىٙ ط٤ِٔق ر٣َطخ٤ٗخ ر٤ٖ حُلَر٤ٖ

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Charles Petrie, The Life and Letters of The Richt Hon Sir Austen Chamberlain, Vol.II, 

Cassell and Company LTD, Toronto, 1917, Pp.6-8. 

(1) Canada India League, The Internment of Mrs. Annie Besant, Secretary Canada India 

League, Toronto, 1917, Pp.6-8. 

(2)Quoted in: George S.Arundale, Op.Cit., Pp.67-69. 
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 فرحتو عف اليندي الشعب رعبّ  وقد ,(ٔ)مدراس إلى سجنيا مف آني بيزنت قطعتو الذي الطريؽ الذاتي
اليندية بمقب  الصحؼ ولقبتيا ,ابي مرت مدينة كؿ في بو يتحظ الذي االستقباؿ خبلؿ مف تيابحريّ 

 .(ٕ)(ـاأل لميند الحي الرمز)
 الصعد كؿ عمىالستئناؼ عمميا  ٜٚٔٔعاـ  يموؿأف مف يالعشر آني بيزنت في الثاني و  عادت     
 زادت االعتقاؿ ةمد خبلؿ نوإ الممفتة موراأل ومف ,والرابطة والصحافة ةالثيوصوفي ةالجمعي في

 نياا  و  ة,روبي (ٕ٘ٛ,ٗ٘) إلى التبرعات وصمتف ,الشعب فئات كؿ مف بيزنت لصندوؽ التبرعات
 .(ٖ)ةالطمب السيماو  الشباب ةلفئ عمىأ ثؿم إلى لتتحوّ 
 

 :انٕطُٙ ادلإمتش حلضب آَٙ تٛضَد طؤذش _عاتؼا  
 ةبحج ةالسمبي ةيو لممقاومحزب المؤتمر عف تبنّ تراجع مف السجف بعد اطبلؽ سراح آني بيزنت      
وستف أ فم لشؤوف اليند بدالً  ةالدول اؿ ذلؾ بتعييف ادويف مونتاجو وزير تمثّ  ,ر الوضع السياسيتغي

لذلؾ عندما  ,ة"لمغاي ةوحديدي ةبغير المرن"نتقد مونتاجو قرارات تشامبرليف ووصفيا اذ إ ,تشامبرليف
اعبلف  صدر قبؿ اطبلؽ سراح آني بيزنت يأ ٜٚٔٔعاـ ب آف مف يصدر في العشر أتولى المنصب 

 , وىي:(ٗ)د اىداؼ السياسة البريطانية في اليندعف مجمس الوزراء حدّ  ةرسمي نياب
كبر في كؿ مؤسسات أكثر وفرص أالممؾ توافؽ عمى منح الينود مقاعد  ةجبلل ةاف حكوم  -ٔ

 عمى الخدمات. ةىندي ةي اضفاء صبغأ ,الجياز االداري اليندي
بصفتيا  ةمسؤول ةالسعي نحو التطور التدريبي لمؤسسات الحكـ الذاتي بيدؼ الوصوؿ لحكوم  -ٕ

 .البريطانية ةمف االمبراطوري أيتجز  ال اً جزء
ف تدار مف قبؿ رئيس ومجمس تنفيذي مكوّ  ةوالشرط ةالدوائر العسكريمثؿ:  ةميماالدارات ال  -ٖ

تدار  كتعميـ و الصحة ىميوأقؿ ما االدارات األأ ,اليند ةماـ حكومأمسؤوليف فقط مف عضويف 
 عضاء منتخبيف لمبرلماف االقميمي.أمف قبؿ وزراء مختاريف مف 

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit., P.117. 

(2) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.100. 

(3) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., Pp.133-134. 

(4) T.Saravanan, Op.Cit., P.117. 
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 فيـ.تحت تصرّ  ةلتشريعي عف المواضيع الموضوعماـ المجمس اأف و الوزراء مسؤول  -ٗ
 .ةالعام ةتخصيص مقعد اضافي لمينود في المجمس التنفيذي لمحكوم  -٘
 ةمنفصم ةوتوفير لمسيخ دوائر انتخابي ,وميزانيات المقاطعات ةالفصؿ بيف الميزانيات المركزي  -ٙ

 .(ٔ)البنجاب ةفي والي
اليند والحكومة  ةلتعاوف بيف حكوموالتقدـ لمشعب اليندي عبر ا ةالسعي نحو الرفاىي  -ٚ

 .(ٕ)البريطانية
ر حزب المؤتمر موقفو غيّ  ,طمؽ سراح آني بيزنت وزميميياأثره أبسبب ذلؾ االعبلف الذي عمى      

نائب  ةكيد عمى التعاوف المطمؽ مف حكومأوالت ة,ي تمؾ المقاومر اسقاط تبنّ ذ قرّ إ ة,السمبي ةمف المقاوم
 ةنما المطالبإ ,دـ التعاوف مع الحكومةعو  ةالسمبي ةالمقاوم ةكانت ترفض فكر  ف آني بيزنتإكما  ,الممؾ

 .(ٖ)ةبالحقوؽ بالطرؽ الدستوري
عاـ وؿ في السادس عشر مف تشريف األالعصبة( )المؤتمر و محزبيف ل ةالمشترك ةالمجن تاصدر       

بريطانيا  إلىرساؿ الوفود إب ةالسمبي ةعف المقاوم ةاالستعاض قرار ,بادآفي مدينة اهلل  ةالمجتمع ٜٚٔٔ
وانشاء برلماف  ,عمى الحكومة البريطانية مف اعطاء الحكـ الذاتي ةلعرض مطالب الشعب اليندي مباشر 

نتخاب ممثميف عف او  ,مورىـ بشكؿ صحيحأ ةىندي عمى غرار البرلماف البريطاني حتى يتمكنوا مف ادار 
 .(ٗ)ريفي المجمس االمبراطو  مف اجؿ تمثيميـالشعب اليندي 

سعت و  ,ييدىا والترويج لياأجؿ تسعت أل لؾلذ ,آني بيزنت ىلد كبيراً  لقيت تمؾ المطالب تأييداً      
ولكف عّدة, مرات  (Lord Frederick Chelmsford) (٘)تشيممسفوردفريدريؾ لمقاء نائب الممؾ المورد 

                                                           

(1) Nemal Sadhan Bose, Op.Cit., P.61.  

 .48( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 2ٙ)

(3) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.135.  

(4) Ibid,  Pp.135-136. 

ٍؿَ ىُٝٚ ر٣َطخ٢ٗ، ٖٓ ػخثِٚ ًحص حٍٛٞ حٍٓظوَح٤١ش، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ حًٔلٍٞى  :(0122-0454)ذؾييَغف٘سد( 5)

 ٗٔخٍ ػ٤ٖ كخًٔخ ٣٫ُٞش ٫ِ٘٣ًٞٗي ك٢ 1705، ٝػَٔ ك٢ ٓـِْ حىحٍٙ ٓيٍٓٚ ُ٘يٕ، ٝك٢ ػخّ 1870ٝطوَؽ ٜٓ٘خ ػخّ 

ػ٤ٖ ٗخثزخ  1716كخًْ ٣٫ٝش ٤ٗٞ ٓخٝع ٣ِِٝ ك٢ َٗه٢ حٓظَح٤ُخ، ٝك٢ ػخّ  ٝ ػ1707ٖ٤َٗم حٓظَح٤ُخ، ػْ ػخى ػخّ 

٤ٓٞش حُٜ٘ي٣ش، حٍطز٢ حٓٔٚ رب٬ٛكخص ُِِٔي ك٢ حُٜ٘ي، كَٝ حكٌخّ طؼٔل٤ٚ ه٬ٍ ٓيٙ حُلَد، ًُٝي هٞكخ ٖٓ ط٘خ٢ٓ حُو

، ٝهٞكخً ٖٓ طلخهْ حُٟٞغ 1717، ٍكٞ ًُي ح٫َٓ حُو٤٤ٖٓٞ ٝحٗظٜض ٌٓرلش ح٣َٓظٔخٍ ػخّ ٤ٓ1718خ٤ٓٚ حٛيٍص ػخّ 

 =ٌُٖ طٜخىف 1720حٛيٍ هخٕٗٞ كٌٞٓش حُٜ٘ي ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ، ٝحؿ١َ ه٬ٍ ٓيٙ كٌٔٚ حٍٝ حٗظوخرخص ُِٔـخُْ ػخّ 
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وذلؾ  ,ف لسانيا الحادم ىشتكأنو أل ؛خرىأ ةسجنيا مر  ةنو فكر في اعادإحتى بذلؾ  لـ يسمح ليا
 .(ٔ)دىا بعدـ فعؿ ذلؾلعودتيا لمتحريض ضد الحكومة رغـ تعيّ 

عقدت في كانوف  التي ,ف لحزب المؤتمر في كمكتايوالثبلث ةالثاني ةشاركت آني بيزنت في الجمس     
 منحتو  ,اليندية ةمجؿ األبالثناء عمى آني بيزنت وعمى تضحيتيا أل ةت الجمسأبدو  ,ٜٚٔٔوؿ عاـاأل

عف  اً تعبير بوصفو بذلؾ الوساـ الذي جاء  حظيتفي تاريخ حزب المؤتمر  أةوؿ امر أوىي , وساـ الشرؼ
 ةتت لجنصوّ و  ,عاـ ةوالحزب لمد ةجريت انتخابات الختيار رئيس الجمسأثـ  ,االمتناف عمى تضحياتيا

 Ray Baiko) االستقباؿ راي بايكو نتاناث سيف ةلكف رئيس لجن ,االستقباؿ لصالح آني بيزنت
Nathanath Singh )(ٖٔٛٗ-ٜٕٕٔ)  ّاالنتخابات وطرح منافس آلني بيزنت ىو  ةؾ في صحشك

 ةؿ القاضي المتقاعد في محكمالمؤتمر حتى تدخّ  ةداخؿ جمس ةزمأطاغور, كانت ىناؾ  ثرابندرانا
ما  لصالح آني بيزنت (Shandra Madab Jos) شاندرا ما داب جوس ةنابكمكتا ورئيس قضاتيا باإل

 .(ٕ)مف الحزب ـ استقالتوقدّ لتطاغور  دفع
لقد تعرضت " :ذ قالتإ ,عف مدى تقديرىا لمشعب اليندي فيو رتعبّ  بعد انتخابيا القت خطاباً      
وعندما تم اسكاتي ولم  ,جني بشرف كبيرلكن الشعب اليندي توّ  ,ذالل من البريطانيين في اليندلإل

دعميا لمعبلقات اليندية  واكدت ,"طالق سراحيإاز باستطيع الدفاع عن نفسي دافع الشعب عني وف
انيا واليند بين بريط ةلموحد اً اقف رمز و  ةولدت في الغرب ولكن بروح شرقي" :ذ قالتإ ,البريطانية

ووعدت  ,دالبم ةجؿ انياء معاناأودعت الجميع لمعمؿ مف  ",واالختيار وليس االكراه ةمحريل وادعوا
في بناء  يفومشارك ,ف في كؿ مكافو ىا محترمءوابنا ,مـبيف األ اً رفوعسيا مأور  ةىند حر بالعمؿ لخمؽ 

                                                           
 

ػخثيح ُز٣َطخ٤ٗخ، أ٣ي كِد حُؼٔخٍ  1721ٕٝ حُظ٢ ح١ِوٜخ ؿخٗي١، حٗظٜض ٣٫ٝظٚ ك٢ حُٜ٘ي ػخّ ٓغ كًَٚ ػيّ حُظؼخ  ًُي=

 ٝحُلًَش حُؼٔخ٤ُش ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ، ٢٘ٗٝ ك٢ ٓ٘خ٣ٍغ حُظؼ٤ِْ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyclopedia-Britannica,buography/Fredric-John-Napier-Thesiger-1st-

Viscount-Chelmsford.com 

(1) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.137. 

(2) Hemenranath Das Gupta, Bulders of Modern India: Deshbandhu Chttaranjan Das, 

Second ED, Publications Davison  Ministry of Information And Broadcasting Government 

of India, New Delhi, 2010, P.32. 

https://www.2022,encyclopedia-britannica,buography/Fredric-John-Napier-Thesiger-1st-Viscount-Chelmsford.com
https://www.2022,encyclopedia-britannica,buography/Fredric-John-Napier-Thesiger-1st-Viscount-Chelmsford.com
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, ثـ صاحت (ٔ) جمووالعيش والموت أل ةيستحؽ ذلؾ العمؿ والمعاناوبينت انو ىدؼ  قوي مستقبؿ
 .(ٕ)  (ماالنتصار لميند األ)أي  (بيارات ماتا كي جي) بالحشود شعارىا الوطني

اف يا و قصيدة طاغور التي حممت عنو اليبت خطاب ا وقدكمكت جمسة المشاعر الوطنية تساد     
 فضبلً  ,( مندوبًا حزبياً ٜٓٙ,ٗ, وحضر الجمسة حشد كبير بمغ تقريبًا ))صبلة اليند( المشاعر الوطنية
االناشيد و عضاء الحزب ورددف االغاني أمف  ةربعوف امرأأحضرت و , عف العدد مثمو مف المواطنيف

 . (ٖ)الوطنية
ذ إ ,آني بيزنت لحزب المؤتمر الوطني صدى في الصحافة المحمية وحتى البريطانيةس أكاف لتر      

تضحياتيا وخدماتيا التي عدت ذلؾ جزءًا وفائيا و  و ,لمحزب يا رئيسةً شادت الصحؼ المحمية بتعيينأ
العدؿ التابعة  ةصحيف :بذلؾ منيا بعض الصحؼ دتندّ و  ,متيا لمشعب اليندي في كؿ المياديفقدّ 

رت ما في بريطانيا عبّ أ ,حزبلم ةمف قبؿ البراىم ةدمؤيّ  ةجنبيأ أةتولى امر ف أدؿ التي رفضت لحزب الع
حت السبب ىو ووضّ  ,لقيادتو ةمسنّ  بريطانية ةب الحزب سيدانتخمف الندف تايمز عف دىشتيا  ةصحيف

 .(ٗ)ةاليند الجديد ةمر الذي انكرتو صحيفذلؾ األو  ة,ف الينود ليس لدييـ مرشح مناسب لمقيادأ
 قررت بثنيا إعمنت أذ إ ,الحزب ةىيكمي فياحداث بعض التغييرات الى  آني بيزنت ىدفت     
المؤتمر  ةفي رئاسة جمس منحصر رئيس الحزب الذي كاف في السابؽ دوره ةوالنشاط في وظيف ةالحيوي

الحزب في كؿ تواكب و  ,بالنشاط ةمميئ ةجعميا وظيفو  ,وتوقيعو عمى القرارات ,كؿ عاـ ةالذي يجتمع مر 
ذلؾ ما  ,والحكومة البريطانية,كثر مع الشعب اليندي أتواصؿ الو  ة,القرارات الحاسم اتخاذو  ,نشاطاتو

 اً اتخذت عممو  ,لدييـ خوؼ مف تفوؽ آني بيزنت عمييـ صارالرؤساء السابقيف لمحزب و  ةثار حفيظأ
 .(٘)فقياً أ ةويف العمـ بخطوط متسازيّ و خضر الأبيض و الأحمر و الألواف األ حوىلمحزب 

 ,مرلذلؾ األ ةت بوضع خطأبالنشاط بد ةآني بيزنت السياسية مفعم ةفي حيا ةجديد ةت مرحمأبد    
 :ىـ االىداؼ التي سعت لتحقيقيا ىيأو 

                                                           

(1) The Home Rule For India League  (British Section), The Case For India, Pelican Press 

Gough Sguar, London, 1917, Pp.1-10. 

(2) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, P.69. 

(3) Savita Nigam, Op.Cit., Pp.116-117. 

(4) Ibid, p.118. 

(5) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., Pp.102-103. 
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 سيا.آ ةالتركيز عمى صحو   -ٔ
 تنظيـ المجمس االمبراطوري. ةعادا  و  ,المناقشات حوؿ الحكـ االجنبي ةثار إ  -ٕ
 وروبي.بيض األؽ الجنس األتفوّ  ةاسقاط فكر و  ,فوس الينودفي ن ةالعمؿ عمى غرس الثق  -ٖ
الوعي الشعبي  ةوالعمؿ عمى زياد ,بحقوقيف ةومساعدتيـ لممطالب ,النساء ةالعمؿ عمى تنبي  -ٗ

 .ةبحقوقيـ المدني
 شؤوف الداخمية اليوكؿ ذلؾ الحكـ ادارة ذ , إ(ٔ)حصوؿ اليند عمى الحكـ الذاتي إلىالسعي   -٘

 مجمس الكومنولث. الى ةوالخارجي ةمور الدولياأل فيما اوكمت ,ينودلم
 نشاء جيش ىندي قوي ومستقؿ قادر عمى الدفاع عف ببلده.إب ةالسعي لممطالب  -ٙ
 ولفروع ةتابع ةلجن تشكيؿمف خبلؿ لو تمويؿ دائـ و انشاء العمؿ عمى تنظيـ حزب المؤتمر   -ٚ

 لشعبي.ييد األكسب ت ةعماؿ تثقيفيو ودعائيأميمتيا القياـ ب ةاالقميمي
بالتعميـ  السيماو  ,العمؿ عمى توظيؼ قدرتيا وسمطتيا السياسية في المجاؿ االجتماعي  -ٛ

 .(ٕ)بيف طبقات المجتمع ةوالعمؿ عمى تحقيؽ المساوا أة,بحقوؽ المر  ةوالمطالب
ذ إ, ؿ الضغط عمى الحكومة البريطانيةلتحقيؽ برنامجيا السياسي عمميا مف خبلآني بيزنت سعت      
وعقدت اجتماع معو في دليي  ,ميندل لشؤوف اليند خبلؿ زيارتو ةء ادويف مونتاجو وزير الدوللمقا سعت

 ةثير المعارضأوؿ عف تف نائب الممؾ المورد تشيممسفورد حاوؿ ابعاد األأل ,مراأل ةبالرغـ مف صعوب
نو لف يغير إ جاء ذلؾ المقاء بعد اتياـ مونتاجو مف قبؿ المعتدليف ٜٛٔٔفي شباط عاـ و , (ٖ)في الببلد

 ,ييد المتطرفيف في اليند والمحافظيف في بريطانيا نفسياأذ لـ يحصؿ عمى دعـ وتإ ,مف الوضع شيئاً 
ن ندعم السيد أيجب " :ذ قالتإ ,بو ت لرأييا وقناعاتيانني بيز آذلؾ المقاء ىو تغيير  ةلكف كانت ثمر 

ر قانوني ودستوري لكي يتـ طير اعبلنو بقراأتو  ,لب حزب المؤتمرامط ىكدت عمأذ إ ,"مونتاجو
 .(ٗ)وقد وعد مونتاجو بالنظر في مطاليبيا ,نوأالتباحث بو واتخاذ القرار بش

                                                           

(1) Annie Besant, The  Future of Indian Politics, Pp.129-132.  

(2) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., Pp.104-105. 

(3) Savita Nigam, Op.Cit., P.114. 

(4) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.134.  
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في  ةت بجولأوبد ,ليا ارونديؿ سكرتيرً أنت ذ عيّ إ ,يايلاؿ سعت آني بيزنت لمقياـ بالواجب الموكّ      
شير مف عاـ أ ةوؿ خمسأ دّ عويمكف  ,تينما حمّ أوكانت تستقبؿ استقباؿ شعبي حافؿ  ,المدف اليندية

وكاف  ,شباطشير ذ عقد الحزب اجتماع لو في دليي في إ ,في رئاستيا لمحزب ةكثر حيوياأل ٜٛٔٔ
مف  يارأوفي شير  ة,سس لغويأتقسيـ المناطؽ بيف الواليات عمى  عمى اجراءات الحكومة اعتراضاً 

محكـ لمندوبي الرابطة  ةاعاد ىعم بدى اعتراضوأو  ,بادآاخرى في اهلل  ةً اجتمع الحزب مر  العاـ نفسو
بريطانيا في  إلىضطر آني بيزنت وتيبلؾ السفر أا ممّ  ,بريطانيا إلىاليند قبؿ وصوليـ  إلىالذاتي 
الممؾ مف خبلؿ آني بيزنت , ناشدت (ٔ)في مؤتمر عقده حزب العماؿ البريطاني اواشتركنفسو, الشير 

د قيّ وؿ األ, فء قانوف الصحافة وقانوف الدفاع عف اليندالغاذلؾ بات المؤتمر بتخفيؼ القيود عمى الحريّ 
 ,مف العاـالدفاع عف األ ةضد الشعب بحج ةع الحكومة باتخاذ اجراءات تعسفيشجّ والثاني  ,يأالر  ةحري
يتمقاىا كاف التي  ةالقاسي ةالمعامم إلىد واشارت دوف تردّ  ,في السجف ةشرحت تجربتيا الشخصيو 

لمتحقيؽ في الوضع  ةممكي ةرساؿ لجنإوطالبت ب ,ؼ جسدي ونفسيالسجناء السياسييف مف تعني
 .(ٕ)بالسجوف اليندية

اتضح مما سبؽ أف آني بيزنت بذلتماوسعيا مف اجؿ كسب بعض الحقوؽ لمشعب اليندي و منيا    
حقو في حكـ نفسو بنفسو و قد ناشدت ممؾ بريطانيا و حزب العماؿ البريطاني , الجؿ اثارة الرأي العاـ 

                                                           

، ٗخٍى ك٢ حٗظوخرخص حُؼخّ ٗلٔٚ، أٓخ طؤ٤ٓٔٚ ح٠ُ ػخّ 1706كِد حُؼٔخٍ ػخّ  طؤْٓؼضب اىؼَاه اىثشيطاّي : ( 1)

٤خٍ ح٫طلخى رٜلظٚ كِد ح٫ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١ ُٚ ٍٝحر٢ ٓغ ح٫طلخىحص ٝحُ٘وخرخص حُؼٔخ٤ُش، ُٝٚ ط٤خٍحٕ: ط 1700

ح٫ٗظَح٢ً حُي٣ٔوَح٢١ ح١ٌُ ٣ئٖٓ رَٜحع حُطزوخص، ٝحُظ٤خٍ حُؼخ٢ٗ حُلخر٤ٕٞ ح١ٌُ ٣يػٞ ح٠ُ طل٤ٖٔ ظَٝف حُؼٔخٍ، ٝك٢ 

ٓوؼيح ٝهي ُحىص ٗؼز٤ظٚ، ُظ٘ـ٤ؼٚ ػ٠ِ حطزخع حِٓٞد ح٫َٟحرخص حُؼٔخ٤ُش  42كَٜ حُلِد ػ٠ِ  1710حٗظوخرخص ػخّ 

هٍٞ ر٣َطخ٤ٗخ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ، ٝ حًي إٔ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ط٘لن ػ٠ِ ، ػخٍٝ ى1711ٝ 1710ٜٓ٘خ: حَٟحرخص ػخّ 

حُلَد حُ٘ؼذ ح٠ُٝ٫ رٜخ ٫ؿَحء ح٬ٛكخص حؿظٔخػ٤ٚ ٝحهظٜخى٣ٚ، ٌُٖ ؿ٤َ ٓٞهلٚ ك٢ ٓخ رؼي، ٌُ٘ٚ ٍكٞ حُظـ٤٘ي 

-1866) (Ramsay McDonaldطٌِ٘ض أٍٝ كٌٞٓش ػٔخ٤ُش رِػخٓش ٍح١ِٓ ٓخًيٝٗخُي ) 1724ح٫ؿزخ١ٍ، ٝك٢ ػخّ 

ٌَّ حُلٌٞٓش َٓس أهَٟ ػخّ 1739 ، ٍكٞ حُلِد ح٫كٌخٍ ح٤ُ٘ٞػ٤ش، ًٔخ ٍكٞ ػ٣ٞ٠ش ح١ 1727(، ٝػخى ح٫ه٤َ ٝٗ

ك٢  ٤ٗ1740ٞػ٢، أ٣ي حُلِد ىهٍٞ ر٬ىٙ ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ُٟٞغ كيح ٫ٗظ٘خٍ ح٫كٌخٍ حُ٘خ٣ُش، ٝٗخٍى ػخّ 

(، كخُ حُلِد رخٗظوخرخص ػخّ 1894- 1765) (Winston Churchillحُلٌٞٓش ح٫ثظ٬ك٤ش حُظ٢ ٌِٜٗخ ٝٗٔظٕٞ طََ٘ٗ)

 1764( رؼي حُلِد ػٖ حُِٔطش،  ػْ كخُ ك٢ حٗظوخرخص ػخّ 1764-1751، ٝه٬ٍ ٓيس )1750، ٝحٗظوخرخص ػخّ 1745

. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ُٓٞحٕ ٍك٤ْ ؿ١ٞ، ح٤ُٔخٓش حُيحه٤ِش ك٢ ػٜي كٌٞٓظ٢ 1790، ٝرو٢ ك٢ حُِٔطش كظ٠ ػخّ 1766ٝػخّ 

ؿخٓؼش حُزَٜس، -، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُيٍحٓخص حُظخ٣ٍو٤ش1790-1764ؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ كِد حُ

2011. 

(2) T.Saravanan, Op.Cit., P.117. 
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ريطاني لمتعاطؼ مع قضية الشعب اليندي , وذلؾ يدؿ عمى مدى نشاطيا خبلؿ مدة ترأسيا لجزب الب
 المؤتمر اليندي .

 انغٛاعٛح: آَٙ تٛضَدذشاجغ شؼثٛح  _شايُا  

 :إلىآني بيزنت  ةح تراجع شعبيرجّ ف نُ أيمكف      

 :تشيممسفورد_ اصالحات مونتاجو_أ     
ثر عمى أا ممّ  ,االنقساـ سادةو  كاف الجو السياسي متوتراً  ٜٛٔٔفي النصؼ الثاني مف عاـ      

تشيممسفورد التي _ وكاف سبب التوتر ىي اصبلحات مونتاجو ,نشاط آني بيزنت السياسي بشكؿ كبير
نائب الممؾ  بينو و بيفمشاورات  ةجاءت تمؾ االصبلحات نتيج ,استندت عمى اعبلف مونتاجو السابؽ

وسميت اصبلحات  ,مف العاـ نفسو  االصبلحات في شير تموز نشرت تمؾو  ,المورد تشيممسفورد
 تي:أجاء في االصبلحات ما يو , (ٔ)(دفر _ مونتي)

 ةالتشريعي ةلؼ المجمس التشريعي االمبراطوري مف الجمعيأذ يتإ ة,توسيع الييئات التشريعي  -ٔ
المجمس  ماة أعواـ, أثبلث ةفي مناصبيـ لمد ةعضاء الجمعيأيبقى و  ة,ومجمس الدول ةالمركزي

 مف الذكور فقط. اعضاءه ف يكوفأعمى شرط  أعواـ, مدة خمسةل
 منيـ مف الينود. ةاعضاء ثبلث ةالمجمس التنفيذي التابع لنائب الممؾ يتكوف مف ثماني  -ٕ
و أسواء في مراكز الواليات  ةاالنتخابي ةلتحقيؽ االغمبي ةاالنتخابات المباشر  أادخاؿ مبد  -ٖ

 ة,في التشريع واالستعبلـ والمشور  ةح المجالس صبلحيات كبير مع من ,المقاطعات التابعة ليا
 البريطاني. ةو حاكـ الواليأالحاكـ العاـ  ةبموافق وذلؾ رىناً 

 لشؤوف اليند عمى الحكومة. ةالبرلماف البريطاني ووزير الدول ةتخفيؼ رقاب  -ٗ
ماـ أ ةند مسؤولالي ةنو تبقى حكومإ الَّ إ ,منح االقاليـ اليندية بعض مف االستقبلؿ الذاتي  -٘

 .ةىندي ةتشريعي ةماـ ىيئأوليس  ,الحكومة البريطانية

                                                           

 ط٤ِ٘ٔٔلٍٞى.-( حهظٜخٍحً ٓٞٗظخؿ1ٞ)
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اليند والحكومة البريطانية العمؿ فيما بينيما لتقرير موعد ونوع االجراءات  ةحكومتنسيؽ   -ٙ
 ةمسؤول ةلحكوم تمر بيا السياسة اليندية وصوالً  فأوشكؿ المراحؿ التي البد  ,الواجب اتخاذىا

 لميند.
تكوف الموضوعات  إذ ,وجليو في اعبلف مونتاإ ةسبؽ االشار  ذيكـ ثنائي والادخاؿ نظاـ ح  -ٚ

تابع التنفيذي الجياز المف مسؤوليات الحاكـ و  ةوالقانوف والجيش والشرط ةالماليمثؿ:  ةالمحجوز 
يتعامؿ معيا الوزراء كاف  ةوالتعميـ والزراع ةالصح ة مثؿ:لاما الموضوعات المحوّ  ,لو

 تشريعي. ماـ مجمسأالمسؤوليف 
ولكف لـ يكف لذلؾ  ة,ميمللمنظر في القوانيف ا اً عضو  مئة وثمانيةمراء مف تشكيؿ مجمس األ  -ٛ

 تذكر. ةي فائدأالمجمس 
 منح النساء حؽ التصويت.  -ٜ
 .(ٔ)أعواـ ةبعد عشر  ةادخاؿ اصبلحات جديد  -ٓٔ
ىي  االخيرةف ا  و  ,ةالبريطاني ةمف االمبراطوري أال يتجز  اً اليند جزء بقاءوبموجب تمؾ االصبلحات      
 ةوبذلؾ خالفت بريطانيا وعودىا لمساس ,ال وأنفسيا  ةدار إل ةذ كانت اليند مؤىمإ ,القرار النيائي ةصاحب

والشعب  ليـمؿ أ ةخيبا سبب ممّ  ,دخاؿ الحكـ الذاتي وتقرير المصيرإب ,الينود خبلؿ الحرب
 .(ٕ)اليندي
ديف كاف المعتدلوف مؤيّ ف ة,د ومنيـ معارض وبشدمنيـ مؤيّ فانقسـ حزب المؤتمر حوؿ االصبلحات      
وعقدوا  ة,بشدف فقد عارضوىا و ما المتطرفأ ,كثرأدخاؿ اصبلحات إب فوكانوا يطالبو  ,صبلحاتلئل

 الذي حضره (ٖ)برئاسة حسف اماـ ٜٛٔٔب عاـ أف مف يفي مومباي في التاسع والعشر  اً مؤتمر 
                                                           

(1) Peter Graham Robb, The Government of India Under Lord Chelmsford 1916-1921, 

thesis of doctor, University of London, 1971, Pp.22-26.  

 .47( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 2ٙ)

٤ٓخ٢ٓ ٛ٘ي١ ِْٓٔ، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش ر٤ٜخٍ، ٝحُيٙ ٓيحى ح٫ٓخّ ًخٕ حٓظخًح ُِظخ٣ٍن ك٢ ٤ًِش  :(0122-0410)ؼغِ اٍاً( 3)

، ٓخٍّ حُٔلخٓخس 1871ٝػخى ُز٬ىٙ ػخّ ، 1887(، ىٍّ كٖٔ حُوخٕٗٞ ك٢ ؿخٓؼٚ ًخٓزَىؽ ػخّ Patna Collegeرخط٘خ)

طلَؽ ُِظي٣ٍْ ك٢ ٤ًِٚ رخط٘خ، ٝطَٗق ُؼ٣ٞ٠ٚ  1721، ٝك٢ ػخّ 1712ك٢ ٓلٌٔش ًٌِظخ حُؼ٤ِخ، ػْ ػ٤ٖ هخ٤ٟخ ك٤ٜخ ػخّ 

، 1707، ٝأٛزق ٍث٤ٔخ ُِـ٘ش حُلِد ك٢ ٣٫ٝظٚ ػخّ 1708حُٔـِْ حُظ٣َ٘ؼ٢ ك٢ ر٤ٜخٍ، ح٠ْٗ ح٠ُ كِد حُٔئطَٔ 

ط٤ِ٘ٔٔلٍٞى، ُؼذ ىٍٝح ٤ٓٝطخ رٜخ، ًٔخ حٗٚ -ك٢ ٓٞٓزخ١ ُٔ٘خه٘ٚ ح٬ٛكخص ٓٞٗظخؿٞ 1718ػخّ طَأّ ؿِٔش حُٔئطَٔ 

ٟٖٔ كِٔٚ  1730ػخٍٝ كًَٚ ػيّ حُظؼخٕٝ، ٝ ُٚ ىٍٝح ك٢ ط٤ٌَ٘ كًَٚ حُو٬كش، أ٠ْٗ ُِؼ٤ٜخٕ حُٔي٢ٗ ػخّ 

، ٝٗـغ ػ٠ِ طؼ٤ِْ حُلظ٤خص. ٓوخ١ؼش حُز٠خثغ ح٧ؿ٘ز٤ش، ُٝٚ حٍحء حؿظٔخػ٤ش طيػٞ ح٠ُ طل٤ٖٔ ٟٝغ حَُٔأس ٝحُٔ٘ز٣ًٖٞ

  =٣ُِِٔي ٣٘ظَ:
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 ةً آني بيزنت كونيا رئيس مف قبؿ ؤتمر الطارئذلؾ الم مف الواجب ترأس كاف و  ,اً مندوب (٘ٗٛ,ٖ)
نيا ال أمر وصفتيا بذ في بادئ األإ ,, لكنيا لـ تحضر بسبب موقفيا المتذبذب مف االصبلحات(ٔ)ول

 ةدت خطيّ أو  ,ييا منياألكف فيما بعد غيرت ر  ,تقبميا اليند اف وأف تعرضيا بريطانيا أتستحؽ 
 :عضاء الرابطة ومنيـأثير بعض أي بيزنت تحت توقوع آن إلى, ويرجع سبب ذلؾ (ٕ)االصبلحات

 ,ٖٜٓٔجاء في مذكرات مونتاجو التي طبعت عاـ و  (Sir Sankaran Nair)( ٖ)السير سانكاراف ناير
لذلك ال بد الفصل بين  ,ي شيء قبمو السير سانكاران نايرأرت قبول بيزنت قرّ  ةن السيد"إ :ذ قاؿإ

 .(ٗ)"الذين ال يفعمون ذلكوبين  ,المتطرفين الذين يعادون الحكومة
تتخذ القرار وثـ نيا كانت إ ةف آني بيزنت كانت تتاثر بأراء االخريف السياسية لدرجأمما يبدو      

في بعض قراراتيا السياسية, وكانت  اممةيدؿ انيا لـ تكف تمتمؾ القناعة الك وذلؾ ,نقيضو في ما بعد
 .متسرعة بأتخاذىا

وفي  ,جؿ الوصوؿ لمحكـ الذاتيأل ةً نيا خطو إمى االصبلحات عمى مت آني بيزنت موافقتيا ععمّ    
عدـ التعاوف مع  ةورفض فكر  ,كبرألتنفيذ اصبلحات  ةمضغط عمى الحكوملدعت  نفسوالوقت 
 ةنيا دافعت عف موقفيا بمقاالت صحفيا  و  ,ساس الضماف االجتماعيأتضرب كانت لكونيا  ,ةالحكوم

مر ذلؾ األ ,كثرأات صبلحاالطرؽ القانونية لنيؿ  ةممارس لىإ ةمع الدعو  ,االصبلحات ةىميأ ةمبين
 .(٘)بمصداقيتيااليندي الشعب  تشكيؾ إلىدى أ

                                                           
 

=https://www.heritagetimes.in/syed-hasan-imam.com  

(1) B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.157. 

(2) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.109. 

ٓلخ٢ٓ ٤ٓٝخ٢ٓ ٛ٘ي١، ُٝي ك٢ ٣٫ٝش ٤ًَح٫، ٖٓ ػخثِٚ أٍٓظوَح٤١ش ١خثلٚ حُ٘خ٣َ،  :(0123-0441)عاّناساُ ّايش( 3)

طِو٠ طؼ٤ِٔٚ حُٔزٌَ ك٢ حٍُِٔ٘، ػْ حُٔيٍٓش ح٧ه٤ٔ٤ِش ك٢ ٣ًٌُٞٞى، ػْ ٤ًِٚ حَُثخ٤ٓش ك٢ ٓيٍحّ، ٝ كَٜ ػ٠ِ ٜٗخىٙ ك٢ 

ك٢ ٓلٌٔٚ ٓيٍحّ حُؼ٤ِخ، طيٍؽ ك٢  1880ح٫ىحد، ػْ حًَٔ ىٍحٓظٚ ك٢ ٤ًِٚ حُلوٞم، ٝػَٔ رٜلٚ ٓلخ٢ٓ ػخّ 

، ٝػَٔ ك٢ هيٓٚ حُظخؽ 1715، اً أٛزق هخ٤ٟخً ىحثٔخً ك٢ حُٔلٌٔش ٗلٜٔخ كظ٠ ػخّ 1708ػخّ  حُٔ٘خٛذ كظ٠

، ػْ ػ٠ٞحً ك٢ ٓـِْ 1712، ٝ كَٜ ػ٠ِ ُوذ كخٍّ ػخّ 1702حُز٣َطخ٢ٗ، ػ٤ٖ ٌَٓط٤َح ُٔـِْ حٍُُٞحء ػخّ 

، ػَف ػ٘ٚ طؤ٤٣يٙ ُلٌَٙ حُلٌْ حٌُحط٢، ٝ حٍٝ ٖٓ ٟٝغ طو٣ََ 1717رلٚ ػخّ ، حٓظوخٍ رؼي 1715ٌٓٗخثذ حُِٔي ػخّ 

٣َ٘ف رٚ ح٠ٗٔخّ حُٜ٘ي ح٠ُ حُي٤ٕ٘ٓٝٞ حُز٣َطخ٢ٗ، طؤػَ رؤكٌخٍ آ٢ٗ ر٤ِٗض ح٤ُٔخ٤ٓش ٝأ٣يٛخ، ػ٤ٖ ٍث٤ٔخً ُِـ٘ٚ ح٣ًَُِٔش 

٠ اٗٚ أُق ًظخد ؿخٗي١ ، ػَف ػ٘ٚ ٓؼخٍٟظٚ حُؼ٤ِ٘ش ٧كٌخٍ ؿخٗي١ كظ1728حُٜ٘ي٣ش حُٔظؼخٝٗش ٓغ ُـ٘ش ٤ٕٓٔٞ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1722ٝحُل٠ٟٞ ػخّ 

Madhavan Nair, Autobiography of Sir C.Sankaran-Nair, Loghra Press, Madras, 1966. 

(4)  Quoted in:B.Pattabhi Sitaramayya, Op.Cit., P.157. 

(5) G.R.Das Adhikark, Op.Cit., P.109. 

https://www.heritagetimes.in/syed-hasan-imam.com
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نيا فقدت أ الَّ إ ة,في نظر الشباب والطمب كانت تعد نموذجا قيادياً  آني بيزنتف أمف وعمى الرغـ      
غاندي  امثاؿ خريفح لآلاالمر الذي سم, ةبسبب سياستيا المتذبذب ٜٛٔٔثيرىا منذ منتصؼ عاـ أت
 .(ٔ)ثير بياأفي رسـ االحداث السياسية والت ريادياً  خذ دوراً أ

       
 :خالفيا مع غاندي _ب     
 ,فريقياأ جنوب في الينود ةمعارض قاد فأ منذ اليندي الشعب عمى واسع ثيرأت لغاندي كاف    

 بالسياسة ينخرط لـ ٜ٘ٔٔ عاـ دلمين عودتو وعند ,التمييز ضد ىناؾ حقوقيـ عمىالحصوؿ  واستطاع
 اممّ  ,مشاكميا عمى مطمعاً و  وضاعياأ دارساً  عاميف ةلمد اليند نحاءأ في ؿتجوّ  نماإ ًة,مباشر  اليندية

 مكانتيا وجأ في آني بيزنت كانتو  ,المدة تمؾ خبلؿ اليند في السياسية ةزماأل عف ةواضح ةرؤي عطاهأ
 .(ٕ)اثحداأل في اً مؤثر  عامبلً  كانت ذإ ,السياسية

 بعد حتى غاندي ليياإ دعا لتي( اSatyagraha) (ٖ)الساتياغراىا فمسفو آني بيزنت رفضت     
 عندما نجحت نياا  و  ,العنصري التمييز مقابؿ حقوقيـ الينود العماؿ ونيؿ ,فريقياأ جنوب في نجاحيا

 (ٗ)تشامباراف ةناحي في الفبلحيف ةمشكم حؿ في ٜٚٔٔ عاـ اليند في ةمر  وؿأ قتطبّ 
(Champaran) ,لتمؾ يا رفض سبب وكاف ,جانباأل راضياأل جريأمست قبؿ مف اضطيادىـ بعد 

ف و  ,الذاتي الحكـ لتحقيؽ بذلت التي الجيود كؿ مف وجية نظرىا ىدمت لكونيا, ةالفمسف  ساروا الذيفا 

                                                           

 .52ٔخرن، ٙ( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ ح1ُ)

، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ 1718-1867( ٗزَحّ ر٬ْٓ ًخظْ حُطخث٢، حُٜٔخطٔخ ؿخى١ ٝىٍٝٙ ك٢ ؿ٘ٞد أك٣َو٤خ ٝحُٜ٘ي 2)

 .187-182، ٙ 2010ٙؿخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش، -ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش حُظَر٤ش

لٔخ٣ش كوٞم ح٫كَحى، ًِٔش ٛ٘ي٣ش ٓؼ٘خٛخ )ح٫َٛحٍ ٝحُٔؼخرَس( ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُلو٤وش، ٢ٛٝ ٤ِٓٝش ُ اىغاذياغشإا:( 3)

ٓٔظوي٤ٖٓ هٞس حَُٝف ٫ هٞس حُـٔي، طؼظٔي ػ٠ِ طلَٔ حُؼٞحهذ ٝحُٜزَ ػ٤ِٜخ، ٤ُْٝ حُٔٞحؿٜش حُٔزخَٗس أٝ حٓظويحّ 

حُؼ٘ق، أٓخ حٓخ٤ُزٜخ: ح٤ُٜخّ ٝحُٔوخ١ؼش ٝحُؼ٤ٜخٕ حُٔي٢ٗ ٝحُوزٍٞ رخُٔـٖ، ٝ حَٜٗ ٖٓ ١زن طِي حُلِٔلش ؿخٗي١، ح١ٌُ 

َ ح٧ًٟ ىػخ ُِٔلزش كظ٠ ح٫ػيحء ٓ ّٔ غ ٓؼخٍٟٚ حُلٌٞٓش ىٕٝ حُِـٞء ح٠ُ حُؼ٘ق، ٝأٓخّ طِي حُلِٔلش هٞس حُلن، ٝطل

ٟٝز٢ حُ٘لْ، ٝػّيص حُٔخ٣ظخؿَحٛخ حُٔز٤َ ٤َُ٘ حُٜ٘ي حٓظو٬ُٜخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ؿخ٤ُش ػزخّ ٝأ٤ٓ٘ش ٛ٘يٙ، حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١ 

ؿخٓؼش حُـ٢ُ٬٤ -ُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫ٗٔخ٤ٗش(، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، ٤ًِش ح1749-1715ٝحُٔوخٝٓش ك٢ حُٜ٘ي )

 .33-32، ٙ 2016ٙ-٤ِٓ2015خٗش، حُـِحثَ، -رٞٗؼخٓش ه٤ْٔ

ٗخك٤ٚ طوغ ك٢ حُـِء حُ٘ٔخ٢ُ ؿَر٢ حه٤ِْ ر٤ٜخٍ، ٌٓ٘ض ٌٓ٘ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش ٖٓ هزَ ح٤٣ٍ٥ٖ، ٢ٔٓٝ  ذؾاٍثاساُ:( 4)

خك٤ش ىٍٝ ٓوظِلش، ٢ٛٝ حٓزَح٣ٍٞ١ش ك٤ي٣ٜخٕ ٣ٍٞٓٝخ ٗخٓزخٍحٕ ٖٓ ٗزخص حُوٜذ حُ٘خثغ ك٢ طِي حُٔ٘طوش، َٓص ػ٠ِ حُ٘

ٓش ح٤ُِٔٔش ٝؿٞرظخ ٝط٘خ٤ًُٞخ، ػْ حُلٌْ ح٢ٓ٬ٓ٫، ٝرؼي ًُي حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ، ٢ٛٝ ح١ُٖٞٔ ح٧ٍٝ ٫ٗط٬م حُٔوخٝ

 https://www.westchamparan.nic.in.com                                                         ُـخٗي١. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.westchamparan.nic.in.com/
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 مارستيام يمكنيـ ذإ ة,الحكم مف ةعالي ةدرج إلى وصموا قد يكونوا فأ بد ال الساتياغراىا ةفمسف عمى
 آني بيزنت توعدّ  ,ةييندوسال لمبادئ ةمعارض تياعدّ و  ,القانوف عف الخروج وأ العنؼ عمى تشجيع دوف
 .(ٔ)والخراب الفوضى ضد مافاأل صماـ ىي ةالدول
 ةخوّ األ ماـأ عائؽ ىي ساتياغراىا فأ آني بيزنت تعدّ فقد  ةثيوصوفيال _نظر ةوجي_ مف ماأ     
 التي القوانيف خرؽ عمى تساعد نياإ عف فضبلً  ,والشعب حكومةال بيف ةىيكرا مف وتزرع لما ةالعالمي

 لمناس تحفظو  دالحيا التي نظمت القوانيف عصياف توعدّ  ة,مأ يأ ةحضار  مقياس ىو احتراميا يعد
 مبلءاتإل المدني الضمير يخضع نوأل ,مسمح دتمرّ  يأ مف بكثير كثرأ ةماأل ضد ةجريم وىي حقوقيا

 . (ٕ)ةعام ىفوض إلى خطير بشكؿ تؤدي ثـ ومف ,خريفآ شخاصأ
 الذي (لو براد تشارلز) مع عمميا خبلؿ العمؿ السياسي  في لمعنؼ رفضيا آني بيزنت كتسبتا      

 فأ مقاالتيا خبلؿ مفو  ,بالحقوؽ ةمطالب يأ عمى خطر سوأأ ايوصفبانتقد الحركات الشعبية 
 فأل ,ىدفو الساتياغراىا تحقيؽ يمكف وال ,موحد رغي شعب لكونو اليندي الشعب تبلئـ ال الساتياغراىا

 حمؿ مقاؿ في ني لتمؾ الفمسفةالعم ونقدىا يياأر  نتوبيّ  ,ذلؾ جؿأل تضحياتتقديـ  مستعد غير الشعب
 بالالعنف ةثور  ة,ومستحيم ةمالئم غير بالعنف ةثور " لت:قا ذإ ,ٕٜٓٔ عاـ شر  نُ  (المواطف) عنواف
 .(ٖ)"عبثال وأ فوضى إلى ماأ تؤدي التعاون وعدم
 مف الرغـ عمى حالو عمى وبقي ٜٙٔٔ عاـ إلى وغاندي آني بيزنت بيف الخبلؼ جذور ترجع      
 ةالعبلق تتحسف لـ السجف مف خروجيا بعد ذإ ,اعتقاليا بعد آني بيزنت اتجاه غاندي مف النبيؿ الموقؼ
 المياتما فأل ؛العظيـ باليندي مقبوت فكانت ,المياتما بمقب تمقبو فأ تتحاشى كانت نياإ حتى وبينو بينيا
 تقدماً  قؿاأل ةبمساعد يقوـكاف  ـمتقدّ  روحي بتطور تمتع الذي الشخص ىو ةالثيوصوفي التعاليـ حسب

(ٗ). 
 مراأل ذلؾ دفع ,فرد-مونتي صبلحاتإل ييفالمعارض الينود معظـ عف المختمؼ موقفيا بسبب     
 نيرو ؿآل ومونتي ,بيا االتصاؿ رفضوا الذيف تباعووا تيبلؾ منيـو  حوليا مف ضاضفنلؤل دييامؤيّ 

                                                           

(1) George Wendell, Op.Cit., Pp.85-91. 

1) B.K.R.Kabad,Op.Cit.,Pp.36-38.) 

(3)Quoted in : Ibid,Pp.36-41. 

(4) Sri Prakasa, Op.Cit., Pp.153-155.  
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(Motilal Nehru) (ٔٛٙٔ-ٜٖٔٔ) الذاتي الحكـ رابطة إلى انضما المذاف نيرو ؿآل جواىر وولده 
 .(ٔ)الذاتي لمحكـ الوطنية الرابطة واسمتيا الرابطة تشكيؿ اعادت لذلؾ ,لتيبلؾ التابعة
 في عقدتالتي  دليي في ٜٛٔٔ عاـ ةجمس بلؿخ جمي بشكؿ السياسية مكانتيا تراجع ظير     
 رئاستو لتآ التي الحزب رئاسة منيا حبتسُ  ذإ ,مف العاـ نفسو وؿاأل كانوف شير مف فيوالعشر  التاسع
 ,ماؿلآل ةً مخيب وىاوعدّ  فرد-مونتي اصبلحات تنيدأُ  المؤتمر ذلؾ فيو  ,الفيا ما موىاف ماداف إلى
 وقضت ًا,عضو  ثبلثيف مف اً وفد وشكمت الذاتي لمحكـ طنيةالو  الرابطة عمى جيودىا كؿ ركزت لذلؾ
 قبؿ مف ةالمالي ةوالرقاب الثنائي النظاـ حوؿ تعديبلت دخاؿإل ودعت ,بريطانيا في ٜٜٔٔ عاـ معظـ
 .(ٕ)لمتصويت التعميمي المؤىؿ واعتماد ,الينود
 ةالقياد وفقداف ,ةالوحد زماتأب تمثؿ اً متأزم اً سياسي اً وضع ٜٜٔٔ عاـ خبلؿ اليند عاشت     
 الحكومة واجبار ,االصبلحات رفضب السياسية االطراؼ عمييا اتفقت عمؿ ةخط وجود وعدـ ة,الموحد
 في اليند ةحكوم عمنتأ وضاعاأل ضبط جؿوأل ,اليندية ةالقومي الروح تنامي ظؿ في استبعادىا عمى
 ةالقاد عمىكاف ف ,كثرأ سيالسيا الوضع ـزّ أ اممّ , (ٖ)والتف ر قواني عمى مصادقتيأٜٜٔ عاـ آذار

 السياسة ةمواجي عمييـ خرىأ ةجي ومف ةجي مف ةالداخمي وانقساماتيـ مشاكميـ مواجية فأ السياسييف
 وضع ميمتيا ((Satyagraha Sabha (سابيا الساتياغراىا) ةلجن بتشكؿ ذلؾ تزامف ,(ٗ)البريطانية

 موضع عنؼ دوف ولكف, القوانيف وخرؽ ,المدني والعصياف والصبلة المتمثمة بالصياـ غاندي تعاليـ
 لذلؾ ةواسع ةالشعبي ةاالستجاب وكانت مف العاـ نفسو نيساف مف السادس في ذلؾ تـ وقد ,التنفيذ

 مممتمكاتل وتخريب شعبي ىيجافذلؾ  سببمما  غاندي, عمى القبض لقاءإل الحكومة دفع اممّ  ,مراأل
                                                           

(1) Catherine Lowman, Op.Cit., Pp.84-85.  

(2)Ibid, Pp.85.    

هخٕٗٞ ١ٞحٍة حٛيٍص حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش، ٤ُلَ ٓلَ هخٕٗٞ حُيكخع ػٖ حُٜ٘ي ح١ٌُ ٓ٘ظٚ ه٬ٍ  ق٘اّيِ سٗالخ:( 3)

حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧، كـخء ًُي حُوخٕٗٞ ُٔٞحؿٜٚ ط٘خ٢ٓ حَُٝف حُو٤ٓٞش، ٝحػط٢ حُلن رٔٞؿزٚ ١َُِ٘ش ربُوخء حُوزٞ 

ٕ ٖٓ ػ٬ػش ه٠خس ريٕٝ ٤ٛجش ٓلِل٤ٖ أٝ ٤ٛجش حُيكخع  ػ٠ِ أ١ ٓ٘زٞٙ ٝٓـ٘ٚ ٝٓلخًٔظٚ رٌَ٘ ٣َٓغ ّٞ ٖٓ ه٬ٍ ٓـِْ ٌٓ

أٝ حُلن رخٓظج٘خف حُلٌْ، ٢ٔٓ هخٕٗٞ )٫ ٤ًَٝ ٫ٝ حٓظج٘خف ٫ٝ ى٤َُ(، ٓغ كَٝ ٍهخرش ٗي٣يس ػ٠ِ حُٜلق ٓغ حُلن 

ٖٓ ٣ؼ٢ٜ أَٓحً، ٝك٢ ك٢ طلظ٤ٖ أ١ ٌٓخٕ، أٓخ ٓيس حُٔـٖ ٢ٛ ٓظش أَٜٗ أٝ ؿَحٓش هيٍٛخ هٔٔٔخثش ٍٝر٤ش أٝ ٤ًِٜٔخ ٌَُ 

كخُش ح٫كَحؽ ػٖ حُٔظ٤ٜٖٔ ٫ري إٔ ٣ّٞىع ٓزِـخً ٖٓ حُٔخٍ ٓوخرَ ك٣َظٚ ٓغ كَٓخٗٚ ٖٓ حُٔ٘خًٍش رؤ١ أٗ٘طش أهَٟ، 

-1718ٝأٛزق ٣ؼَف رخ٧ٗظٔش حُٔٞىحء. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ١خٍم ٗؼ٤ْ ػزي حُٞحكي، ؿخٗي١ ٝىٍٝٙ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُٜ٘ي 

 .31، 2013ٙؿخٓؼش رخرَ، -٤ش حُظَر٤ش، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس، 1749ًِ

 .53( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، 4ٙ)
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 السمطات فتحت ذإ نيساف, مف عشر الثالث يف الوضع تفجر وقد ,جانباأل عمى واالعتداء ةالعام
 ةبحج ,( Amritsar) (ٔ)رامريتسا مدينة في جالنواالباغ ةساح في المتظاىريف عمى النار البريطانية

 وجرح ,شخصاً  وتسعوف ةوسبع ةثبلثمائ ةالمذبح تمؾة ضحي ذىب قانوني غير تجمع فض عمي العمؿ
 فيليا  التى دعا البلعنؼ ةحرك تعطيؿ إلى غانديدفع  اممّ  ة,العرفي حكاـاأل اعبلف مع,(ٕٓٓٔ)

 .(ٕ)مف العاـ نفسو نيساف مف عشر الثامف
 ثرأ اممّ  غاياتيـ يبمغوا فأ كادوا نيـإ الينود ظف ذإ ,غاندي حوؿ مف فالذي القرار دىش ذلؾأ      
 إلى دفع نوالسيما إ ,البلعنؼ ةفكر  في آني بيزنت نظر ةوجي تثبت ةالنتيج وتمؾ ,(ٖ) وتسمع عمى

 واجب ن"إ ةالجديد اليند ةصحيف في كتبت لذلؾ باد,آ حمدأو  دليي واليتي في خرىأ عنؼ عماؿأ
 ة,لمحكوم ةموالي نياأب اتيمت ليذا,"شغب عمالأل يتحول نأ قبل العنف وقف ىو ولاأل  الحكومة
 التي السنوية المؤتمر حزب ةجمس في لكنيا البريطانييف, الضباط ارتكبيا التي العنؼ عماؿأب ةوراضي
 اقتراح طرحت قد نيرو, ؿآل موتي سياأتر  التي ٜٜٔٔ عاـ وؿاأل كانوف في امريتسار مدينة في عقدت
 مف( المسؤوؿ عف مذبحة جيانواالباغ ٕٜٚٔ-ٗٙٛٔ) (Reginald Dyer) داير ريجنالد اعفاء

 ة نفسياالجمس وفي امريتسار, ةجمس في تمريره تـ الذي مراأل ذلؾ ة,بالحادث تحقيؽ واجراء منصبو
آني  ليوإ دعت ما وذلؾ ,االصبلحات مف بالمزيد ةالمطالب مع فرد -مونتي اصبلحات روامرّ  يضاً أ

 ةلحرك معارضتيا بعد سوءاً  الوضع زادذ إ السياسية, سمعتيا مف يحسف لـ ذلؾ لكف ة,البداي منذ بيزنت

                                                           

 Guru Ram) ػ٠ِ ٣ي حُٔؼِْ ح٤ُٔو٢ ؿٍٞٝ ٍحّ ىحّ 1594ٓي٣٘ش ٓٞؿٞىس ك٢ حُز٘ـخد، ٗ٘ؤص ػخّ  اٍشيرغاس:( 1)

Das) (1534-1581ٝهي طْ ٓ٘ق حٌُٔخٕ ُٚ ٖٓ هزَ ح٫ٓزَح١ٍٞ حُٔـ٢ُٞ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ٓلٔي حًز ،) ُٕللَ حُوِح َ

٤ُٔو٤ش، ٝهي حُىَٛص حُٔويّ أٝ حُزًَش؛ ٌُح ٤ٔٓض حُٔي٣٘ش ح٣َٓظخ ٓخٍحّ أ١ )رًَش حَُك٤ن(، ٝأٛزلض ًَِٓحً ُِؼو٤يس ح

 ٠ُ حُٔؼزيا، طؼي ٖٓ أْٛ َٓحًِ حُلؾ ح٤ُٔن 1847ٛزلض طلض حُِٔطش حُز٣َطخ٤ٗش ػخّ أ٤ٓٔخ حُظـخٍس، ٝحهظٜخى٣خ ٫ٝ

 1200ح٠ُ  450، اً ٓو٢ ٓخ ر٤ٖ 1784خ٤ُخٗٞح٫رخؽ، ٝحػ٤يص طِي حُٔـٍِس ػخّ حٌُٛز٢، ٝ حٍطز٢ حٜٓٔخ رٌٔرلٚ ؿ

 Britanicca,place/Amritsar.com-https://www.2022,Encyc;opedia              ٗوٚ رٜخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

ش، حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١ هٜش ٓوخٝٓش ٬ُكظ٬ٍ ٝحُظِْ هِيٛخ حُظخ٣ٍن، ىحٍ حرٖ حُ٘ل٤ْ ُِيػخ٣ش ٝحَُ٘٘ ( ٬ٛف أرٞ ى2٣)

 .55-51، ٙ 2016ٙٝحُظ٣ُٞغ، ح٣ٌُٞض، 

، حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظَر٤ش 1، ٓؾ3( ٍٝ ٝح٣َ٣َ ى٣ٍٞحٗض، هٜش حُل٠خٍس: حُٜ٘ي ٝؿ٤َحٜٗخ، طَ: ٢ًُ ٤َٜٗ ٢ًُ، ؽ3)

 .431-430ٙ ٙٝحُؼوخكش ٝحُؼِّٞ، طْٞٗ، ى.ص، 

https://www.2022,encyc;opedia-britanicca,place/Amritsar.com
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 رئيساً  وانتخب بعد انسحابيا منيا الذاتي الحكـ رابطة إلى غاندي بانضماـ ذلؾ تزامف وقد ,(ٔ)ةالخبلف
 .(ٕ)ياوبريطان اليند بيف ةالعبلق عمى الحفاظ الرابطة ىدؼ فأب مبادئيا مف زيؿأو  ليا,
 العمني رفضيا بعد سوءاً  مراأل زادو  الحزب, عمى المتطرفوف ةسيطر  بعد آني بيزنت ةمكان تقيقرت     
 ضد البريطانية االجراءات ةحدّ  مف زادت لتيا ٕٜٓٔ عاـ غاندي طمقياأ التي (ٖ)التعاوف عدـ ةلحرك

 مومباي في الحزب عقدىا ةجمس مف حرمانيا تـ ذلؾ وبسبب والفوضى, القمع مما سبب المعتصميف
 المدارس جميع ةبمقاطع غاندي اقتراح مف الرغـ عمى ,(ٗ)رائياآ عف الدفاع في نيجيا عمى بقت لكنيا
 مف وغيرىا هوعميكر  ةوجامع اليندوسية ةالجامع ذلؾ في ابم ةميزيكاالن ةالمغ مع تعاطفا اظيرت التي

 يأ ترؾ إلى ةالطمب جميع غاندي دعا ذلؾ عمى آني بيزنت تضاعتر  وعندما ة,التعميمي المؤسسات
 في ةالتالي المؤتمر حزب ةلجمس الحضور عدـ آني بيزنت رتقرّ  الخبلفات لتمؾ ةونتيج ,ستياسّ أ ةمدرس

                                                           

ّٜٓٔخ ٓلٔي ػ٢ِ ؿَٞٛ ٝأه٤ٚ ًٗٞض ػ٢ِ ٝأرٞ ح٬ٌُّ حُحى، حٓظيص ٖٓ ػخّ  ؼشمح اىخالفح:( 1)  ٢ٛ كِٔش حكظـخؽ أ

، طؤٓٔض ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ حُٜ٘ٞى رؼيٓخ ػِٔٞح ر٤٘ٚ ٜٓطل٠ ًٔخٍ حطخطٍٞى حُـخء حُو٬كش ك٢ 1724ا٠ُ ػخّ  1717

ٍ حُٜ٘ي، ًخٗض طٔؼ٠ ح٠ُ حكظلخظ ط٤ًَخ رخُو٬كش ٟٝٔخٕ ٤ٓخىٙ حٓط٘زٍٞ، كظَٜص طِي حُلًَش ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٗٔخ

حُو٤ِلش ػ٠ِ حُز٬ى ح٤ٓ٬ٓ٫ش، ٧ْٜٗ ػّيٝح حُو٬كش ٢ٛ حُٔئٓٔش حُظ٢ ط٘ظْ ٝطوٞى ح٫ٓٚ ح٤ٓ٬ٓ٫ش ػ٠ِ حُط٣َن حُٜل٤ق، 

خ ٝ حُٔلَ ُِز٬ى كوي حطٜٔض حُلًَٚ ر٣َطخ٤ٗخ رِٝحٍ حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ك٢ حٓط٘زٍٞ، ٝىػٞح ا٠ُ ػيّ حُظؼخٕٝ ٓؼٜ

رِػخٓش ؿخٗي١  1720ح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝ طؼي حٍٝ ٛـَس ػٖ حُٜ٘ي، طلخُق هخىس كًَش حُو٬كش ٓغ كِد حُٔئطَٔ حُٜ٘ي١ ػخّ 

 1720ٝحطلوخ ػ٠ِ حُؼَٔ ٓؼخً كٍٞ ه٤٠ٚ حُو٬كش ٝطلو٤ن حُلٌْ حٌُحط٢، ٝأْٓ هخىس حُلًَش حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ػخّ 

٤ُِِٖٔٔٔ، ٝأ٠ْٗ ح٤ُِٖٔٔٔ ُلًَش ػيّ حُظؼخٕٝ حُظ٢ ح١ِوٜخ ؿخٗي١، ٓٔخ ٗظؾ ػ٘ٚ حُوزٞ ػ٠ِ ُظؼ٣ِِ حُظـي٣ي ح٫ؿظٔخػ٢ 

 =ح٫ه٣ٖٞ ػ٢ِ ٝؿخٗي١، ٌُٖ حُلًَش ٟؼلض رؼي حٕ حٓظطخع ٜٓطل٠ ًٔخٍ حطخطٍٞى حُـخء حُو٬كش ٝطؤ٤ْٓ ؿ٣ٍٜٞٔش

؛ 82-65، ٙ ٙ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٝىحى ٓخُْ ٓلٔي  ِٖٗ حُ٘ؼ٤ْ، حُٜٔيٍ حُٔخرن1722ػِٔخ٤ٗش ػخّ =

A.C.Niemeijer, The Khilafat Movement in India, 1919-1924, The Hague Martinus Nijhoff, 

Eindhoven, 1972. 

(2) Catherine Lowman, Op.Cit., Pp.85-86.  

غ ، ٩ٜٗخء أ١ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُظؼخٕٝ 1720ٓكِٔش ٤ٓخ٤ٓش ٝحهظٜخى٣ش ح١ِوٜخ ؿخٗي١ ػخّ  ؼشمح ػذً اىرؼاُٗ:( 3)

حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُٜ٘ي، ٝؿخءص ٗظ٤ـش ٩ٛيحٍٛخ هخٕٗٞ ح٫َُٝص ٌٝٓرلش ؿخ٤ُخٗٞح٫رخؽ، ٛيكض حُلًَش ػ٠ِ كغ 

حُز٣َطخ٤٤ٖٗ رٔ٘ق حُٜ٘ي ح٫ٓظو٬ٍ ٝحٓظؼخىٙ حُو٬كش ك٢ ط٤ًَخ ٝٓٔخٝحٙ حُٜ٘ي ٓغ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٔظؼَٔحص حُز٣َطخ٤ٗش، ٝ 

خ١ ٣يػْ حهظٜخى حُلٌٞٓش، رٔخ ك٢ ًُي حُٜ٘خػخص ٝحُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش، كغ حُٜ٘ٞى ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حٌُحص ٝٓلذ ح١ ٗ٘

ًٔخ ٛيكض ُظؼ٣ِِ ٌٓخٗٚ حُٜ٘ٞى ٖٓ ه٬ٍ طو٤ِْٜ ػٖ ؿ٤ٔغ ح٫ٝٓٔش ٝح٫ُوخد حُلو٣َش حُظ٢ كِٜٞح ػ٤ِٜخ، ٓغ ٓوخ١ؼش ًَ 

ٍح ح٤ٜٗض حُٔوخ١ؼش ػخّ حُز٠خثغ ح٫ؿ٘ز٤ش ٝح٫ػظٔخى ػ٠ِ ح٫ٗظخؽ حُٔل٢ِ ٤ٓ٫ٝٔخ ح٬ُٔرْ، ٝرؼي ٌٓرلش ط١ٍٞ٘ ط٘ٞ

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1722

David Hardiman, Non-Cooperation in India: The Strategy of Nonviolence and Protest 

1920-22, Oxford University press, New York, 2021. 

(4) Geoffrey West,  Op.Cit., P.241.  
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 بدعـ قراراً  الحزب صدرأ ذإ ,في غرب اليند (Maharashtra) راشتراماىا ةواليب Nagpur)) ناجبور
 .(ٔ)الحزب مف آني بيزنت استقالت لذلؾ التعاوف, عدـ ةحرك

 :خشٖاْل حانغٛاعٛ آَٙ تٛضَد يشاسٚغ _ذاعؼا  
)نادي  ٕٜٔٔ, أّسست عاـ ادارتياجميع المؤسسات التي  آني بيزنت مفبعد أف انسحبت      

, وعّدتو آني و نادي سياسي يجتمع فيو الشباب ويتـ فيو تبادؿ وجيات النظر( في مدراس, وىٕٜٔٔ
, (ٕ)ألفكارىا, ومنو تبّنت فكرة وضع دستور لميند وعممت عمى تمؾ الفكرةبو  ترّوجبيزنت المنبر الذي 
في صحيفة اليند الجديدة, ال يحتاج األمر إالَّ القميؿ مف الصبر والشجاعة  ٕٕٜٔلذلؾ كتبت في عاـ 

 إلىف جانب اليند لمفوز بالحكـ الذاتي, لكف مف سوء الحظ تزامف ذلؾ مع انتشار أعماؿ عنؼ أدت م
 ٕٕٜٔجرت في الرابع مف شباط عاـ  التي (Chauri Chaura Incident) (ٖ)امذبحة تشوري تشور 

اتخاذ قرار مف قبؿ غاندي بإيقاؼ حركة عدـ  إلى مف ثـفقداف السيطرة عمى األمور, و  ادت الى
بيف حزب المؤتمر  ة, األمر الذي أثار استياء المسمميف, فزادت اليوّ بعد عاميف مف اطبلقيا لتعاوفا

جّمع كؿ ل, (ٗ)باقتراح انشاء مؤتمر مائدة مستديره ةية, حاولت آني بيزنت سد تمؾ اليو والعصبة االسبلم
ما إف الحكومة البريطانية االطراؼ المتناحرة, لكف بسبب تردد غاندي لـ يكتب لذلؾ االقتراح النجاح, ك

, وحكـ عميو ٕٕٜٔ عاـ آذارلذلؾ القي القبض عميو في الحادي عشر مف المذبحة حممتو نتيجة 
 .(٘)بالسجف ستة أعواـ

                                                           

(1) Catherine Lowman, Op.Cit., P.86. 

(2) C.Jinarajadasa, The Conventions of The Indian Constitution, Theosophical Publishing 

House, Adyar, 1933, Pp.2-30. 

، ػ٘يٓخ حَّٟ 1722كيػض ك٢ ٓي٣٘ٚ ط١ٍٞ٘ طٍ٘ٞح ك٢ ٣٫ٝش حٝطخٍرَحى٣ٖ ػخّ  شٌٓرل ٍزتؽح ذؾ٘ي ذؾ٘سا:( 3)

زذ حٌُٔرلش ه٤خّ ح١َُ٘ش رب٬١م حُ٘خٍ ػ٠ِ حُٔلظـ٤ٖ رٔزذ ٤١َٗخً، ٝٓ 22حُٔظظخَٕٛٝ حُ٘خٍ ك٢ ًَِٓ ح١َُ٘ش ٝهظِٞح 

حٍطلخع حٓؼخٍ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝحَُٔ٘ٝرخص حٌُل٤ُٞش، ٝأىص طِي حٌُٔرلش ح٠ُ ٝهق كًَٚ ػيّ حُظؼخٕٝ، ٝحُوخء حُوزٞ ػ٠ِ 

 ظَ:حُٔل٤َٟٖ، ٝكٌْ ػ٤ِْٜ رؤكٌخّ ٓظلَهش ر٤ٖ حػيحّ ٝحُٔـٖ حُٔئري ٓغ كَٝ ح٫كٌخّ حُؼَك٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘

Nishant Batsha, Candhi and Chauri Chaura, Intersections Magazine, Vol.10, No.3, 2009, 

Pp.27-41. 

ٓئطَٔحص ط٠ٔٔ رٌُي ح٫ْٓ ٫ٕ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ٣ؼخِٕٓٞ ػ٠ِ هّيّ حُٔٔخٝحس، ٝحهٌص  ٍؤذَش اىَائذج اىَغرذيشج:( 4)

 ّ ٝؿٞى حك٤ِ٠ٚ ح١ ٖٓ حُلخ٣َٟٖ ػ٠ِ حُزو٤ٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:حٜٓٔخ ٖٓ ٌَٗ حُيحثَس حُظ٢ ٫ طلظ١ٞ ػ٠ِ ُٝح٣خ، أ١ ػي

https://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/round-table.  

 .62-59( ٬ٛف أرٞ ى٣ش، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 5ٙ)

https://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/round-table
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بعد أف أيقنت آني بيزنت بأنيا أصبحت ال تمتمؾ ذلؾ التأثير عمى المسرح السياسي اليندي, لذلؾ      
وىي العاصمة  Shimla))في شيمبل ٕٕٜٔقضت خريؼ عاـ تبّنت مشروع اصدار دستور لميند, إذ 

تفاؽ عمى اطار قانوني الصيفية لميند, ألجؿ االجتماع مع أعضاء الييئة التشريعية اليندية مف أجؿ اال
وعاـ  ٖٕٜٔعرضو عمى الحكومة البريطانية لمموافقة عميو, عقدت بيف عامي  ومف ثـلمدستور, 

لمصيغة النيائية لمسودة الدستور, وعقدت أوؿ مؤتمر في  مف أجؿ الوصوؿ عّدة اجتماعات ٕٜٗٔ
حصمت عمى مسودة دستور  مف ثـأمينًا عامًا لممؤتمر, و آني بيزنت , إذ انتخبت ٖٕٜٔنيساف عاـ 

وضعيا مائتاف وستة وخمسوف ممثؿ عف الشعب, إذ اختارت الممثميف مف اصغر وحدة تشريعية, وىي 
مع أقساـ مختمفة مف  تعاممواسبع لجاف أولئؾ عمى مركزية, قّسمت لممجالس ال المجالس القروية وصوالً 

الدستور الذي يؤّسس دولة ذاتية الحكـ, وعقدت في مومباي اجتماع قامت مف خبللو بدراسة المسودة 
, ثـ قامت بطباعة النتائج وتوزيعيا عمى االحزاب ٖٕٜٔوتعديميا, وكاف ذلؾ في كانوف األوؿ 

فييا ممثميف عف كؿ  ةفرعي ةؿ المزيد مف التعديبلت, لذلؾ تشكمت لجنالسياسية, ودعوتيـ إلدخا
 تعديبلتب, قامت تمؾ المجنة ٕٜٗٔ, في تشريف الثاني عاـ (ٔ)االحزاب لدراسة المسودة برئاسة غاندي

 إلىوتاربراديش في المدة ما بيف الحادي عشر أفي والية  (Kanpur), ثـ عقد مؤتمر في كاونبورعدة
 ةة في مدراس, وكانت آني بيزنت عضو لجنة الصياغ إلى ـ  دّ , إذ قُ ٕٜ٘ٔنيساف عاـ  مف الثالث عشر

 .(ٕ)فييا
 أما الحقوؽ التي كفميا ذلؾ الدستور, ىي:     

 حرمة حياة أي مواطف ومسكنو وممتمكاتو. -ٔ
 الحرية الدينية والفكرية مع مراعاة اآلداب العامة.  -ٕ
عيات والنقابات والتجمعات بشرط ببل اسمحة حرية التعبير عف الرأي, والحؽ في عقد الجم  -ٖ

  .ومراعاة اآلداب والنظاـ العاـ
 مساواة الجميع اماـ القانوف بغض النظر عف أي اعتبارات طبقية أو دينية أو جنسية. -ٗ
 المساواة بيف الجنسيف في الحقوؽ والواجبات.  -٘

                                                           

رٔزذ ٓٞء كخُظٚ حُٜل٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن،  1724ْ ح٬١م َٓحف ؿخٗي١ ػخّ ( ط1)

ٙ144 . 

(2) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.242-243.  



-7431....دٔس آَٙ تٛضَد انرؼهًٛٙ ٔ االجرًاػٙ ٔ انغٛاعٙ يف اذلُذ انصاَٙ انفصم   

7311 

 

138 

 .(ٔ)احتراـ الممتمكات العامة والعمؿ عمى فرض سمطو القانوف -ٙ
خرى لحزب المؤتمر وتعممت أ ةألجؿ الحصوؿ عمى دعـ اكبر لمشروعيا انضمت آني بيزنت مر و     
, وقد وضعو غاندي مف الخيوط شيريًا, إذ كاف ذلؾ شرطًا لبلنضماـ لمحزب (ٕ)ةغزؿ ألفيف يارد ةكيفي

, إذ القت خطابًا في في التاسع و العشروف مف كانوف االوؿ  حضرت جمسة الحزب في كانبور
الذي اصرت مف غاندي, إذ رفض أحد بنوده  والسيماالدعـ المطموب,  مر, لكف مشروعيا لـ يمؽ  المؤت
في اليند, كما رفضو بقية أعضاء  السمطة العمياعمى االعتراؼ بالممؾ البريطاني بأنو صاحب  فيو

ف دي ضمعمى الحكـ الذاتي الين أكدباالستقبلؿ في حيف الدستور  طالبواكانوا المؤتمر, الذيف 
بريطانيا لعرض  إلى ٕٜ٘ٔسافرت آني بيزنت في كانوف األوؿ عاـ  لؾالكومنويمث البريطاني, لذ

 (ٖ)المشروع عمى االحزاب والبرلماف البريطاني, وتمكنت مف اقناع عضو البرلماف جورج النسبري

(George Lansbury)  ,آني  عّممتوقد بمسوده الدستور, لكف لـ تحظ  بدعـ مف البرلماف البريطاني
احياء اآلماؿ في  ٕٜٚٔ, وحاولت عاـ "ألن اليند كانت تفتقر لموحدة الوطنية"بيزنت فشؿ مشروعيا 

"دعونا ننسى الصحافة اليندية تقوؿ:  إلىنجاح القانوف, إذ أرسمت برقية عندما كانت في لندف 
موم ال الماضي القريب ونتحد من أجل المستقبل القادم, إذ كان مشروع القانون في مجمس الع

, فسأكون أول من يمزقو وأرحب ٕٜ٘ٔيرضيك, فقم بعمل اخر يمنحك الحرية أكثر من مشروع عام 

                                                           

(1) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.132.  

 .ْٓ 71.44(٢ٛ ٝكيس ه٤خّ حُطٍٞ ٝطٔخ١ٝ 2)

 ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ٓوخ١ؼٚ ٓٞكُٞي ك٢ ؿَر٢ حٗـِظَح، ًخٕ ٝحُيٙ ػخ٬ًٓ  ٤ٓخ٢ٓ :(0134-0441)ظ٘سض الّغثشي( 3)

، حًَٔ ؿٍٞؽ ىٍحٓظٚ ك٢ ٓيحٍٜٓخ، ريح رؼي ًُي رخُؼَٔ 1868حُلي٣ي، حٗظوِض ػخثِظٚ ُِؼ٤ٖ ك٢ َٗه٢ ُ٘يٕ ػخّ  شرٌٔ

(، ٛخؿَ 1878- 1807) رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ ٗلٔٚ، ٌٝٓ٘ ريح٣ش ٗزخرٚ طؤػَ رخ٥ٍحء ح٤ُٔخ٤ٓش َُث٤ْ حٍُُٞحء ٤ُٝخّ ؿ٬ىٓظٕٞ

٠ُ حٓظَح٤ُخ، ٛ٘خى ً٘ق حُظَٝف حُٔؼ٤٘٤ش رَٓخثَ ًخٕ ٣َِٜٓخ ح٠ُ حٛيهخثٚ، ٌُح ػخى ح٠ُ ر٬ىٙ ا 1884ٛٞ ٝػخثِظٚ ػخّ 

ح٠ْٗ ح٠ُ ح٫طلخى حُي٣ٔوَح٢١ ح٫ؿظٔخػ٢ ًُٝي ٣٩ٔخٗٚ  1872، أ٠ْٗ ُِلِد ح٤ُِزَح٢ُ، ٌُ٘ٚ ػخّ 1885ػخّ 

أٗظْ  1703ٌُ٘ٚ هَٔ رٔزذ ٓؼخٍٟظٚ ُلَد حُز٣َٞ، ٝك٢ ػخّ  1700رخص ػخّ رخ٫ٗظَح٤ًش، ٗخٍى ؿٍٞؽ ك٢ حٗظوخ

ػ٤ٖ ك٢ حُِـ٘ش ح٤ٌُِٔش  1705، ٝك٢ ػخّ 1704ُلِد حُؼَٔ حُٔٔظوَ، ٝٗخٍى ك٢ طؤ٤ْٓ ٓٔظؼَٔحص ُِؼٔخٍ ك٢ ػخّ 

ٞم حَُٔأس، كٌْ ػ٤ِٚ ُوٞح٤ٖٗ حُلوَحء، اً ىػخ ا٠ُ حُـخء طِي حُوٞح٤ٖٗ ٝحٓظزيحُٜخ ر٠ٔخٕ حؿظٔخػ٢، ًٔخ ًخٕ ٖٓ ىػخٙ كو

رٔزذ حطٜخٓٚ رخُظل٣َٞ ػ٠ِ حُؼ٘ق، ٓخكَ ح٠ُ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش ٝ حْٓ  1713رؼ٬ػش أَٜٗ ٓـٖ ػخّ 

، ػْ أٛزق ُػ٤ٔخً ُلِد حُؼٔخٍ 1710ٛل٤لش ٢ِ٣ٍ ٤َِٛى ح٫ٗظَح٤ًش، َٝٛ ا٠ُ ٓـِْ حُؼّٔٞ حُز٣َطخ٢ٗ ػخّ 

 ٤ٚ ح٬ُّٔ حُؼخ٢ُٔ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:(، ػْ ًَّ ٓخ رو٢ ٖٓ ك٤خطٚ ك٢ ه1732-1735٠)

Bob Holman, Good Old George: The Life George Lansbury, A Lion Paperback, Batavia, 

1990. 
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, ثـ عادت إلى اليند  رابطة كومنويمث اليند إلى, وغّيرت اسـ الرابطة الوطنية لمحكـ الذاتي بالجديد"
 .     (ٔ)نفسو في شير تشريف الثاني مف العاـ

المكّونة مف سبعة أعضاء وعمى رأسيـ النائب البريطاني جوف  (لجنة سيموف)عينت الحكومة     
وىو  ٜٜٔٔفرد عاـ  -, إذ كاف ارساليا مف شروط اصبلحات مونتي (John Simon)(ٕ)سيموف

اليند بعد عشرة أعواـ لدراسة أثار االصبلحات الدستورية, واقتراح المزيد منيا, قوبمت  إلىارساؿ لجنة 
لكونيا ال تضـ أي ىندي  ,واىر آلؿ نيرو, وغاندي, ومحمد عمى جناحالمجنة بمعارضة شديدة مف ج

 .(ٖ)إنما بأكمميا مف بريطانيا, وحّدت تمؾ المجنة الحركة القومية اليندية وبكؿ أطيافيا
ال يختمؼ موقؼ آني بيزنت عف موقؼ الحركة القومية, إذ رفضت التعاوف معيا لكونيا مكّونة مف 

"نريد رجااًل يعرفون احتياجات اليند واخطاء اليند, رجال يفيمون مشكمة البريطانييف فقط, إذ قالت: 
عمى  تحكماليند, لقد قاطعناكم ألنكم لم تشركوا أي ىندي في المجنة, لذلك أقول ال تدعو بريطانيا 

, ثـ القت سمسمة مف الخطب في جنوب اليند, وبّينت إنيا لجنة غير مرغوب بيا, وتدعو حساب اليند"
 .(ٗ)راؼ لمواجية بريطانياجميع االط

اف آني بيزنت كانت تسعى الستعادة شعبيتيا و ثقة الشارع اليندي بمشروعيا  يتضح مما سبؽ     
فشمت في  ذلؾ ,ل السياسي كاف اكثر اقناعًا ,وتأثيرًا في الشارع اليندي السياسي ,لكف مشروع غاندي

 . استرداد مكانتيا السياسيو
                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., P.245.   

( 1720-٤ٓ1843خ٢ٓ ر٣َطخ٢ٗ، ُٝي ك٢ ٓخٗ٘ٔظَ، ًخٕ ٝحُيٙ حى٣ٖٝ ٤ٕٓٔٞ ) :(0143-0412)ظُ٘ عيَُ٘( 2)

طِو٠ ؿٕٞ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓيٍٓش حُِٔي حىٝحٍى، ػْ ك٢ ؿخٓؼش أىٗزَٙ، ػْ كَٜ ػ٠ِ ٓ٘لش ٖٓ ؿخٓؼش حًٔلٍٞى ىٍّ ه٤ٔٔخً، 

، ػَٔ ك٢ ٛل٤لٚ ٓخٗ٘ٔظَ ؿخٍى٣خٕ، ػْ ػَٔ ك٢ حُٔلخٓخس، ىهَ 1876ك٤ٜخ ح٣َُخ٤ٟخص، ػْ ٓ٘لش ُيٍحٓش حُلوٞم ػخّ 

، ػْ ػَٔ ٓلخ٤ٓخ ُيٟ حُلٌٞٓش 1706ؼّٔٞ ػخّ ِٓي ح٤ُٔخٓش ػٖ ٣َ١ن ح٠ٗٔخٓٚ حُلِد ح٤ُِزَح٢ُ، ٝطَٗق ٓـِْ حُ

، ٝرؼي حُلَد ػَٔ ك٢ حُٔلخٓخس َٓس أهَٟ، ط٠ُٞ 1715، ػْ ػ٤ٖ ٣َُٝح ُِيحه٤ِش ػخّ 1713، ػْ ٓيػ٤خ ػخّ 1710ػخّ 

، 1728، طَأّ ُـ٘ش ٤ٕٓٔٞ حَُِٔٓش ُِٜ٘ي ػخّ 1724ٍثخٓش ٗوخرٚ حُٔلخ٤ٖٓ، ػْ حٛزق ُػ٤ٔخ ُِلِد ح٤ُِزَح٢ُ ػخّ 

(، ػْ 1739 -1735، ػْ ٣َُٝح ُِيحه٤ِش َٓٙ حهَٟ ُِٔيٙ )1735ػ٤ٖ ٣َُٝح ُِوخٍؿ٤ش كظ٠ ػخّ  1731ٝك٢ ػخّ 

، ٝ حٛزق ػ٠ٞح ك٢ ٓـِْ حٍُُٞحء حُٜـ٤َ ح١ٌُ طٌَ٘ ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ ه٬ٍ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ٣ُٝ1739َح ُِوِحٗش ػخّ 

ٍُٞحء ٟٝزخ١ حُـ٤ٖ حٌُزخٍ، ٝرؼي ػ٤ٖ ٓٔظ٘خٍ حٍُِٞى ٝٛٞ ٜٓ٘ذ حػ٠ِ ٍطزٚ ٖٓ ٍث٤ْ حُ 1740حُؼخ٤ٗش، ٝك٢ ػخّ 

 حُلَد ػَٔ ك٢ ؿخٓؼٚ حًٔلٍٞى، ٝٗخٛٞ ح٫ٗظَح٤ًش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyc;opedia-Britanicca,biography/John-Allse-Brook-Simon-1st-

Viscount-Simon.com 

(3) B.Pattabli Sitaramayya, Op.Cit, Pp.315-316. 

(4) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., P.134. 

https://www.2022,encyc;opedia-britanicca,biography/John-Allse-Brook-Simon-1st-Viscount-Simon.com
https://www.2022,encyc;opedia-britanicca,biography/John-Allse-Brook-Simon-1st-Viscount-Simon.com
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قادة االحزاب اليندية طراؼ المتضادة في اليند, فقّرر توحيد جميع االتمكنت لجنة سيموف مف      
لجنة ف في دليي وبونا وعيف امة مواجية بريطانيا ووضع دستور لمببلد فانعقد لذلؾ الغرض مؤتمر يمال

ب عاـ آمت المجنة تقريرىا في قدّ نتيجة لذلؾ  و نيرو,  آلؿ مر برئاسة موتيتولى ذلؾ األميمتيا ت
وسريعة, وأف تكوف اليند فدرالية وبرلمانيا  ةفوري ةاقرار الحكـ الذاتي كخطو  فيوجاء , الذي ٕٜٛٔ

مكّوف مف مجمسيف, وعدـ وجود فصؿ لمناخبيف ألي اعتبارات دينييا أو أقمية, وعدـ اشراط ديف معيف 
قاعد لمدولة بؿ الجميع متساووف أماـ القانوف, أما لغة الببلد الرسمية ىي المغة اليندية, وحجز م

وىّددوا بتنظيـ حركة عدـ تعاوف ,االستقبلؿ التاـ  إلى دعوا, لكونيـ (ٔ)لؤلقميات في المجالس التشريعية
 كثر مف موتيأموقؼ آني بيزنت مؤيد بشكؿ قوي لمتقرير, وقررت القتاؿ مف أجمو كاف و مرة أخرى, 

 ةالرافض مف قبؿ قاد, وعندما وجدت الموقؼ (ٕ)نفسو الذي وقع تحت تأثير غاندي الرافض لو آلؿ
رت االنسحاب منو, لكنيا استمرت بالدفاع عف الحكـ الذاتي, حتى انيا دعت المجتمعيف في الحزب قرّ 

اصدار قرار دستوري مف شأنو تحقيؽ  إلى( ٕٖٜٔ-ٖٜٔٔفي عامي ) (ٖ)مؤتمرات المائدة المستديرة
 .(ٗ)الحكـ الذاتي عمى مراحؿ

يا عمى الساحة السياسية اليندية لتغيير الوضع السياسي حاولت آني بيزنت منذ أوؿ ظيور ل     
فموال ظيوره عمى المسرح  ,اليندي, ولـ شتات ذلؾ المجتمع المتبايف, لكنيا ُصدمت بشخصية غاندي

غاندي مف جنوب أفريقيا جاء السياسي لكانت آني بيزنت صاحبة الصوت األعمى في اليند, لكف 

                                                           

 .205-174( ٠ِ٤ُ ٣خ٤ٖٓ ك٤ٖٔ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 1ٙ)

(2) Cathwrine Lowman Wessings, Op.Cit., Pp.88-89. 

٢ٛ ِِٓٔٚ ٖٓ ح٫ؿظٔخػخص ػ٠ِ ػ٬ع ؿِٔخص، ىػض ح٤ُٜخ حُلٌٞٓش ُِ٘ظَ ك٢ ٟٝغ  ج:ٍؤذَشاخ اىَائذج اىَغرذيش( 3)

(ػويص  1732- 1730، حٓظيص حُـِٔخص )1717حُيٓظٍٞ ُِٜ٘ي، ٝحٕ طِي حُٔئطَٔحص ٗظ٤ـش ػٖ هخٕٗٞ كٌٞٓش حُٜ٘ي ػخّ 

حُٔئطَٔ ٗظ٤ـش ىهُٞٚ ك٢ ، ُْٝ ٣٘خٍى رٜخ كِد 1731ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ػخّ  -1730حُـِٔش ح٠ُٝ٧ ٖٓ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ ػخّ 

، ك٠َٛخ ؿخٗي١ رٜلظٚ  1731ًخٕٗٞ ح٫ٍٝ ػخّ  -كِٔش ػ٤ٜخٕ ٓي٢ٗ ٟي حُلٌٞٓش، أٓخ ؿِٔظٚ حُؼخ٤ٗش ػويص ٖٓ أ٣ٍِٞ

، ُْ ٣ل٠َٛخ ٓٔؼ٤ِٖ ٖٓ 1732ًخٕٗٞ ح٫ٍٝ  -ٓٔؼ٬ً ػٖ كِد حُٔئطَٔ، ك٢ ك٤ٖ حُـِٔش حُؼخُؼش ػويص ٖٓ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ

، ح١ٌُ كٟٞ ػ٠ِ 1735ِد حُٔئطَٔ، ٗظؾ ػٖ طِي حُٔئطَٔحص هخٕٗٞ كٌٞٓش حُٜ٘ي ُؼخّ كِد حُؼٔخٍ حُز٣َطخ٢ٗ ٫ٝ ك

، ٝحٗ٘خء ر٘ي ح٫كظ٤خ٢١ حُٜ٘ي١، ٝحٗ٘خء ٓلٌٔٚ ك٤يٍح٤ُش، 1739كَٜ رٍٞٓخ ػٖ حُٜ٘ي حػظزخٍحً ٖٓ ح٧ٍٝ ٖٓ ًخٕٗٞ ػخّ 

ش، ٝحىهخٍ حُلٌْ حٌُحط٢ ح٫ه٢ٔ٤ِ ُِٜ٘ي، ُٝـ٘ش حُويٓش حُؼخٓش ح٫ه٤ٔ٤ِش ك٢ ًَ ٓوخ١ؼٚ، ُٝـ٘ٚ حُويٓش حُؼخٓش حُل٤يٍح٤ُ

 ٝحىهخٍ هخٕٗٞ ح٫ٗظوخرخص حُؼخٓش، ٝحٗ٘خء ٓلٌٔٚ حطلخى٣ٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Stephen Legg, Imperial Internationalism: The Round Table Conference and The Making of 

India in London 1930-1932, University of Nottingham, Selangor, 2020, Pp.31-53. 

(4) G.R.Das Adhikary, Op.Cit., Pp.134-136. 
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, وحاوؿ التغمب عمييا, وضبًل عف إنو درس وعرؼ مشاكؿ مجتمعمسمحًا بتجربة ىندية ناجحة ىناؾ, ف
برنامج  مايما قوياف و لديييصراع حوؿ السمطة, ألف كم إلىا مالبعض الخبلؼ بيني رجحفي حيف 

نحو القيادة, لكف ليذيف الشخصيتيف نقاط  سعيا كانا نيماسياسي يختمؼ عف اآلخر, فنشأ الخبلؼ أل
السياسة مف خبلؿ  إلى لجأ كؿ منيـبؿ  ف دمجوا الديف مع السياسة,ياروحاننيما إوىي  ةتشابو كثير 

آني بيزنت  قالت فمثبلً  ,(ٔ)خراآل ةشخصيلمحتـر  كاف يماكؿ من فإ الَّ إالديف, ورغـ الخبلفات بينيما 
, في حيف قاؿ عنيا (ٕ)"ن المياتما الوحيد الذي تعرفت عميو في السياسة ىو غانديإ" :عف غاندي
امت اليند عمى قيد الحياة, فإن ذكرى الخدمات الرائعة التي قدمتيا ستظل حية, لقد "مادغاندي: 

كانت محبة لميند, وعّدتو بمدىا بالتبني, ولكن من سوء حظي إني اختمف معيا, بشان السياسات 
والمبادئ التي نختمف بشأنيا اختالف جوىري.....لكن تمك الحقيقة ال تنقص بأي حال من األحوال 

مستمرة وشجاعة ال  ةليا بصفتيا امرأة ذات شخصية عالية, وذات ىدف نبيل وطاقتقديري 
.(ٖ)تنتيي"

                                                           

 رٔي٣٘ش ر٤٘خ٣ٍْ. 1721( ٍٛٞس طـٔغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ٝ حُٜٔخطٔخ ؿخٗي١  حُظوطض ػخّ 7( ٣٘ظَ:ِٓلن ٍهْ )1)

(2) Sri prakasa, Op.Cit., P.147. 

(3)Quoted in: G.R.Das Adhikary, Op.Cit., Pp.121-122. 



 1933-1893العقيدة الثيوصوفية و اثرها في بلورة فكرآني بيزنت 
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 ٔلادلثحس اْل
 (:7391-7411انصٕٛصٕفٛح ٔيثادئٓا انؼايح ) َشأج
 انصٕٛصٕفٛح:ترؼشٚف ان _أٔال  
-عناىا ( مTheosتعرؼ الثيوصوفية اصطبلحًا: إنيا مؤلفة مف كممتيف يونانيتيف: ثيوس )     
, لذا تعني الثيوصوفية حكمة اهلل أو الحكمة -الحكمة-( معناىا Sophia, وكممة صوفيا )-إلو

 .(ٕ)يعرؼ بالثيوصوفي أي المستنير العقيدة الفكرية, ومعتنؽ تمؾ (ٔ)االليية
ثيوصوفية قديـ, إذ كاف يذكر في األدب الصوفي في العصور الوسطى, وأصؿ كممة      

الكبرى الييودية والمسيحية واالسبلـ, والفمسفات القديمة مثؿ اليونانية التي وارتبطت بالديانات 
, وىي تعني: المعرفة المباشرة هلل, إذ يتمكف االنساف معرفة الطبيعة المادية (ٖ)انتشرت في اوروبا

وما وراء الطبيعة, وتمؾ المعرفة تتـ بالوسائؿ التي استخدميا العمـ, والوصؿ لمعرفة كؿ ما امكف 
عرفتو, إذ أكدت الثيوصوفية عمى معرفة تراث البشرية, فمف خبلؿ ذلؾ التراث تتـ معرفة اهلل, م

ف معرفة اهلل بتمؾ الطريقة تؤدي إلى االيماف بالروح البشرية  .(ٗ)وا 
ف االديػػػػػى وحدانيػػة عمػػػػػدت الثيوصوفيػػػػأك       ة ػػػيا متشابيػػػيا لكنػػػػػي شكمػػػة فػػػػػاف مختمفػػػػػة اهلل, وا 

نػػػػػػفي جوىرى  ( ٘)يوسػػػػػوكونفوش اؿ:ػػػػاء أمثػػػػار العممػػػػي أفكػػودة فػػػة الموجػػػػت الحكمػػػػيا مثمػػا, وا 

 
                                                           

(1) Tukaram Tatya, A Gulde to Thosophy, Published for the Bombay Theosophical 

Publication Fund, Bombay, 1887, P.1. 

(2) H. P. Blavatsky, The Theosophical Glossary, the Theosophical Publication Society, 

Adyar, 1899, P.2.  

(3) Annie Besant, The Work of  Thosophy in the world, Theosophical Publication 

House, Adyar, 1935, Pp.2-3. 

(4) Ibid, P.4. 

، (Shandong)ك٤ِٔٞف ٝٗخػَ ٤ٓٝخ٢ٓ ٢٘٤ٛ، ُٝي ك٢ ٓوخ١ؼش ٗخٗيٝٗؾ  :(ً.ق 311-440)مّ٘ف٘ؽي٘ط( 5)

ك٢ ًخٕ ٝحُيٙ ًٞٗؾ هخثيحً ك٢ كخ٤ٓش حُٔوخ١ؼش، ٝػ٘يٓخ طٞك٠ ًخٕ ًٞٗل٤ّٗٞٞ رؼَٔ حُؼ٬ػش أػٞحّ، ٌُح ػخٕ ١لُٞظٚ 

ظَٝف ٤ٓجش، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓيحٍّ حُؼخٓش، ػْ ػَٔ ك٢ حُٞظخثق حُل٤ٌٓٞش كظ٠ َٝٛ َُٔطزش ٗخثذ حُلخًْ، 

أىهَ ح٬ٛكخص ٝحٓؼش ك٢ ٓوخ١ؼظٚ أػخٍص ؿ٠ذ ٝؿ٤َس كٌخّ حُٔوخ١ؼخص ح٧هَٟ، كٔؼٞح ا٠ُ كٔخى طِي 

ٗل٤ّٗٞٞ رو٤زش أَٓ طخًٍخً ٓوخ١ؼظٚ، ح٬ٛ٫كخص ػزَ َٗ٘ حُلٔخى ك٢ حُطزوش حُلخًٔش حُؼ٤ِخ، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٗؼٍٞ ًٞ

رَكِش كٍٞ ح٤ُٜٖ ٗخٍكخً ك٤ٜخ أكٌخٍٙ ٝكِٔلظٚ ٌٓٞٗخً كُٞٚ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ حُظ٤ٓ٬ٌ، كؼِْٜٔ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُخص  اً ريأ

حُؤٔش: حُ٘ؼَ، ًظخد حُٞػخثن ٝحُوطذ، حُٔ٘خٓي، حُظ٘زئ، ك٤ُٞخص حَُر٤غ ٝحُو٣َق، ٝرؼي ٣ًخع ٤ٛظٚ ػخى ا٠ُ 

طٞٗؾ، طَؿٔش: ػزي -ٛ٘خى. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٛـ.ؽ.٣ًََ، حُلٌَ ح٢٘٤ُٜ ٖٓ ًٞٗل٤ّٗٞٞ ا٠ُ ٓخٝط٢ٔٓوخ١ؼظٚ ٓظٞك٤خً 

 .90-43، ٙ 1791ٙحُل٤ٔي ٤ِْٓ، َٓحؿؼش: ػ٢ِ أىْٛ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ُِظؤ٤ُق ٝحَُ٘٘، حُوخَٛس، 
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 .     (ٗ) (Manu) ( ٖ)ونػػػػػػػما (Plato) ( ٕ)وفػػػػػػػػػ(, , وافبلط(Buddha  (ٔ)وذاػػػػ, وب

عمى  البقاءكرة وليست ديانة, إذ يحؽ لمعتنؽ الثيوصوفية وصفتيا مداـ ببلفاتسكي إنيا ف     
ألنيا منطمقة مف الحكمة أي الفمسفة الخالدة أو الباطنية التي جمعت األدياف كميا, إذف إف  دينو,

 .(٘)الثيوصوفية جمعت بيف العمـ والفمسفة والقيـ الروحية

 

 زٔس انصٕٛصٕفٛح ٔأْى يثادئٓا:اجل _شاَٛا  
ؽ.ـ(, إذ أسست عمى يد  ٖٓ-ٖ٘ٓثيوصوفية إلى عصر البطالمة في مصر )ترجع فكرة ال     

(, واعيد احياء Amun), كرست حوؿ عبادة إلو الحكمة في مصر القديمة أموف (شنوخ الكاىف)
( الذي أطمؽ عميو وعمى اتباعو ( Ammonios Saccas( ٙ)أمونيوس ساكاستمؾ الفكرة عمى يد 

                                                           

 (Lombini)ُٞٓز٢٘٤  ؿٞطخٓخ رًٞح، ُٝي ك٢ ٢ٓٝ ػخثِش أٍٓظوَح٤١ش، ٝحُيٙ ًخٕ أ٤َٓ :(ً.ق342-425)ت٘را( 1)

 حُؼو٤يسك٢ ح٤ُ٘زخٍ كخ٤ُخً، ٌُٖ رًٞح طو٠ِ ػٖ طِي حُل٤خس ٓل٬٠ً حُؼ٤ٖ ُحٛيحً ٓظ٘و٬ً كظ٠ طِو٠ حُلٌٔش، ٝأْٓ 

ٔؼظويحص ُِطٜل٤ق  ػو٤يطشحُز٣ًٞش حُظ٢  حٗظَ٘ص ك٢ حُٜ٘ي، ٝرؼي طؤَٓ ٝىٍحٓش ىحٓض هٔٔش ٝحٍرؼٕٞ ػخٓخً، ػّيص 

رخُل٤ٞحٗخص ٝٗظخّ حُطزو٤ش، ٓئًيحً ػ٠ِ حُِٛي ٝحُظؤَٓ ٟٝز٢ حُ٘لْ ٝح٫ه٬م، حُٜ٘ي٤ٓٝش، اً ٍكٞ رًٞح حُظ٠ل٤ش 

ٝرؼي ٍكِش طؤ٤ِٓش ٣ٞ١ِش أ١ِن ػ٤ِٚ ُوذ رًٞح أ١ حُٔٔظ٤وع، ٝه٬ٍ ٓلَٙ ؿٔغ كُٞٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظ٤ٓ٬ٌ ٓظزؼ٤ٖ 

كخٕ ُٕٞ،  ح٫ٗخع، طٞك٢ رٔذ َٓٝ أٛخد ٓؼيطٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ؿ٤َ ٛٞد ٝرٍٕٞٝٗظخّ ٍٛزخ٢ٗ َٗٔ حًٌٍُٞ 

 .2010ُِظ٘ل٤ٌ ٝحُطزخػش، حُوخَٛس،  Stampaرًٞح، طَؿٔش: حٓخّ ػزي حُلظخف، 

ُٝي ك٢ أػ٘خ ٖٓ ػخثِش أٍٓظوَح٤١ش، ػَف ػ٘ٚ كزٚ ُِؼِْ ٝح٬١٫ع، طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي  :(ً.ق 234-314)افالطُ٘( 2)

ح٣طخ٤ُخ َٜٝٓ م.ّ(، ٝطؼِْ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُٜٔخٍػش، ٓخكَ ا٠ُ  490-377) ((Socratesحُل٤ِٔٞف ٓوَح١ 

ٝٛو٤ِش ٝٗٔخٍ حك٣َو٤خ، ػخىٙ ُز٬ىٙ ٓئٓٔخً ٓيٍٓش ٤ٔٓض رخ٧ًخى٤ٔ٣ش ١َف ٖٓ ه٬ُٜخ كٌَس حُٔي٣٘ش حُلخِٟش، طؤػَ 

م.ّ(، ٌُح ٟٝغ ١َٗخً اٗٚ ٫ ٣يهَ حُٔي٣٘ش حُلخِٟش ا٫َّ ٖٓ ًخٕ  590-475) ((Pythagorasرؤكٌخٍ ك٤ؼخؿٍّٞ 

ٔخٕٗٞ ػخٓخً. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٜٓطل٠ ؿخُذ، حك١٬ٕٞ، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ رخػخً رؼِْ ح٣َُخ٤ٟخص، طٞك٢ رؼَٔ ٝحكي ٝػ

 .1788ٌٝٓظزش ح٬ٍُٜ، ر٤َٝص، 

، حػظ٘وض ػخثِظٚ حُي٣خٗش حُٜخرج٤ش 216ٓئْٓ حُي٣خٗش حُٔخ٣ٞٗش حُظٞك٤ي٣ش، ُٝي ك٢ رخرَ ػخّ  :(111-105)ٍاّ٘( 3)

ي حرؼخىٙ ػٖ ٍػخ٣ش ٝحُيطٚ؛ ٧ٕ حُي٣خٗش رؼي طو٤ِٜخ ػٖ حُي٣خٗخص حُؼَحه٤ش حُوي٣ٔش، ػخٕ ٓخٗٞ ك٢ ً٘ق ٝحُيٙ رؼ

حُٜخرج٤ش طؼخى١ حَُٔأس، ٌُح ػخٕ ١لُٞظٚ ح٠ُٝ٧ ٓ٘ؼ٫ًِ ك٢ ك٤خس أٓخٜٓخ حُِٛي ٝحُظؼزي ٝحُظَكخٍ ٝح٫رظؼخى ػٖ 

حُٔلَٓخص، ك٢ ػَٔ حُٞحكي ٝحُؼَٕ٘ٝ طؤػَ رخ٤ُٔٔل٤ش حُظ٢ أهٌص رخ٫ٗظ٘خٍ ك٢ حُؼَحم، ٝك٢ ػَٔ حَُحرؼش 

رؤٗٚ طِو٠ حُ٘زٞس ٓؼِ٘خً ػٖ ٗلٔٚ ر٘ز٢ حٍُ٘ٞ، ػْ حٗظوَ ا٠ُ حُٜ٘ي ٝرؼيٛخ ا٠ُ َٜٓ ٌٓ٘ ػخّ ٝحُؼَٕ٘ٝ أىػ٠ ٓخٗٞ 

، ػْ ػخى ا٠ُ حُؼَحم رؼي ػخ٤ٖٓ ٖٓ حٗظ٘خٍ ى٣خٗظٚ ٝطٞٓؼٜخ، ٤ٓ٫ٝٔخ رؼي إٔ أٖٓ رٚ حُِٔي حُلخ٢ٍٓ ٗخرٍٞ 240

٤٣ٖٞ، اً حُو٢ ػ٤ِٚ حُوزٞ (، ٝريأص َٓكِش حٟطٜخى ٓخٗٞ ٝحُٔخ291ٗ-290) َِٛٓ ح٫ٍٝ(، 290-241ح٧ٍٝ )

٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ؿ٤ٞ ٝح٣ي ٗـ٣َٖ، ٓخ٢ٗ ٝحُٔخ٣ٞٗش، ٗوِٚ ُِؼَر٤ش: ٤َٜٓ ًُخٍ، ىحٍ كٔخٕ ُِطزخػش  .296ٝأػيّ ػخّ 

 .62-37، ٙ 1785ٙٝحَُ٘٘، ىٓ٘ن، 

(4) H.P.Blavatsky, Op.Cit, Pp.12-26. 

(5) Annie Besant, The Work of Theosophy in the world, P.10.   

 Plotinusك٤ِٔٞف ١َٜٓ، ُٝي ك٢ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش،  ًخٕ ٓؼِْ حك٤١ِٖٞ  :(131-014)أٍّ٘ي٘ط عاماط( 6)

(، ػّي ٓئْٓ ح٫ك٤ٗٞ١٬ش حُلي٣ؼش، ٍؿْ ٤ٔٓل٤ش ٝحُيحٙ ٍكٞ ريٍٝٙ ح٤ُٔٔل٤ش ػ٘يٓخ طؼِْ ٝطؼٔن ك٢ 204-290)

 =َٗف طِي حُلِٔلخص، طـٔغ كُٞٚحُلِٔلش ح٤ُٞٗخ٤ٗش، اً ٍأٟ إ كِٔلش حك١٬ٕٞ ٝأٍٓطٞ ٓظ٘خرٜظخٕ، هخّ اػخىس 
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(, وكاف أمونيوس يفسر االساطير الرمزية Philaletheians)( أىؿ الحؽ)و (محبي الحؽ)
, أي إف كؿ ما يقع في العالـ الخارجي يعبر عف روح (ٔ)وااللغاز بقاعدة التناظر والمطابقة

االنساف, لذلؾ سعى إلى جمع الشعوب واألمـ تحت عقيدة مشتركة وااليماف بسمطة أبدية عميا, 
و اعطاء اىيمة بالغة إعادة شرحيا وتوحيدىامع د,والعمؿ عمى تطيير الديانات القديمة مف المفاس

 .(ٕ)والتأمؿ وصواًل إلى الحكمة البحثاالخبلقي, والرقي بالعقؿ البشري مف خبلؿ  لمجانب
 بثبلثة سمات: ووسمتوتطورت فكرة الثيوصوفية عمى يد اليونانييف فيما بعد,      
يؼ يمكف لممرء أف يعرؼ الجوىر األعمى الذي ال يستطيع البشر معرفتو تحت مقولة )ك -ٔ

 العميـ(.
 (Theurga) (ٖ)وجود النفس البشرية والثيورجيا -ٕ
 جعؿ االنساف قادر عمى اخضاع قوى الطبيعة, إذ أكدت الثيوصوفية في تمؾ المرحمة عمى  -ٖ

 ػػػػػػػػػعمؽ في دراسةإف اهلل مصدر كؿ الوجود البلنيائي, ويمكف معرفة اهلل عف طريؽ الت
     

                                                           
 

ٝحُٔٔخه٢، ٓؼ٠ ٩ٗ٘خء كِٔلش ػخ٤ُٔش ِٓـ٤خً حُو٬كخص حُل٣ٌَش ر٤ٖ حُٔيحٍّ  حك٤١ِٖٞٓـٔٞػش ٖٓ حُظ٤ٓ٬ٌأْٜٛٔ =

 حُلِٔل٤ش، ٍُِٞٛٞ ُِلو٤وش حُٔ٘ظًَش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

Hans-Rudolf Schwyzer, Ammouius Sakkas der Lehrer Plotins, Westdeutscher Verlag, 

Opladen, 1983.     

اكيٟ حُوٞحػي ح٤َُٜٔٓش حُظ٢ ط٘ٔذ ا٠ُ َْٛٓ، اً ٣ؼظوي رؼٞ حُٔئٍهٕٞ اٗٚ ٗز٢  قاػذج اىرْاظش ٗاىَطاتقح:( 1)

ّْٓ َْٛٓ ٗظخّ ى٢٘٣ ٝكِٔل٢، كّيى  هللا حى٣ٍْ)ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ(، أٝ اٗٚ َْٛٓ ح٤ُٞٗخ٢ٗ، أٝ اٗٚ ٗو٤ٜش أٓط٣ٍٞش، أ

حُؼظٔش(، اً ٣ٜق هللا رٜلخص ًحط٤ش رخُٞؿٞى ٝحُلٌٔش ٝحُل٤خس، ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٬ٓٓلٚ ٖٓ ه٬ٍ ًظخرٚ )حُٔؼِغ 

غ ػ٠ِ طل٣ََ حُ٘لْ ٖٓ ػزخىس ح٧ٝػخٕ ٝحُٔؼخ٢ٛ، ٌُُٝي حُ٘ظخّ حُي٢٘٣ ٓزؼش هٞحػي حُ ًٌُي، هللاٝكيح٤ٗش  ـّ ظ٘

حُٔزذ -6حُظ٘خؿْ، -5حُوطز٤ش أٝ ح٫ُىٝحؿ٤ش، -4حُظٌرٌد أٝ ح٫ٛظِحُ، -3حُظطخرن، -2حُؼو٤ٗ٬ش، -1أٓخ٤ٓش، ٢ٛ: 

حُ٘ٞع أٝ حُـْ٘، ٝهخػيس حُظطخرن ط٘ٚ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى رخ٧ٍٝ ٓٞؿٞى ٓؼ٤َ ُٚ ك٢ حُٔٔخء، -9ٝحُ٘ظ٤ـش، 

ٓؼَ: حُؼ٤ٖ حُز٣َ٘ش ط٘زٚ حُٔي٣ْ حُُِٞز٢ )هَ٘س ٖٓ ؿخُ ٓظزخ٣ٖ ٓ٘زؼغ ٖٓ حُ٘ـّٞ حُؼ٬ٔهش ك٢ حَُٔحكَ ح٧ه٤َس ٖٓ 

 َٜ رزؼ٠ٚ حُزؼٞ ٝٓظ٘خرٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ك٤خطٜخ(، أ١ إٔ ًَ ٢ٗء ك٢ حٌُٕٞ ٓظ

Annie Besant, The Seven Principles of  Man, Theosophical Publishing Society, 

London, N.D, Pp.12-16. 

)2) Tukaram Tatya, Op.Cit, Pp.2-3.  

ص ٣وّٞ رٜخ حُلَى أهظِق حُزخكؼ٤ٖ كٍٞ طؼ٣َق ًِٔش حُؼٍٞؿ٤خ، اً ػَكٜخ حُزؼٞ رٞٛلٜخ ٓٔخٍٓخ اىصي٘سظيا:( 3)

، ك٢ ك٤ٖ زخىٖٙٓ أؿَ حٍُٞٛٞ هلل ٝح٫ٍطلخع كٞم حُزَ٘، ػٖ ٣َ١ن حطزخع ٓٔخٍ هخ٢ٓ ٖٓ ح٬ُٜس ٝحُّٜٞ ٝحُؼ

ػَكٜخ حُزؼٞ ح٥هَ ػ٠ِ اٜٗخ ٗٞع ٖٓ حُٔلَ؛ ًٜٞٗخ طٔظل٠َ أٍٝحف حُٜخُل٤ٖ ٝحُظؼَف ػ٤ِٜخ ٝحُظؤػ٤َ رٜخ، ٌُح 

ٍ حًظٔخد حُٔؼَكش ٝح٫ٍطوخء رخٌُحص، ٝحكظٞص حُؼ٤ٍٞؿ٤خ ػ٠ِ ػّيص ٓلخُٝش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُؼوَ ح٢ُٜ٫ ٖٓ ه٬

 ىٍؿخص حٍُٞٛٞ ا٠ُ حٍُ٘ٞ ح٢ُٜ٫. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Edmonds III and RadcliffeG, The illuminations of  Theurgy: Philosophy and Magic, 

Princeton, University Press, Princeton, 2019, Pp.314-377.   
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      .(ٔ)ره الػػػػػػػمرئية وغػػػػػػػػػػػػػير المرئػػػػػػػػػػػيةالكوف بػػػظواى

ىي البحث عف اهلل وصواًل إلى رؤية الحقيقة األبدية, وال تتـ إالَّ  أف الثيوصوفية فورأى األفبلطونيو 
مف خبلؿ تأمؿ ذاتي وعّفة كاممة ونقاء السريرة, وال عجب حصوؿ الجسـ البشري بعد تمؾ المرحمة 

عجائب عظيمة منيا: القدرة عمى االتحاد مع الروح الكونية )اهلل(, ويتـ ذلؾ باتباع ممارسات عمى 
 , ومف أىـ مبادئ الثيوصوفية:(ٖ)(Yoga) ( ٕ)معينو تعرؼ بػاليوغا

 انرُاعخ: - أ
ف الجسد ما Reincarnation) (ٗ) أكدت الثيوصوفية عمى مبدأ التناسخ      ( أي أبدية الروح, وا 

ف الروح ىي المتحكمة اآلنا التي تقوـ عمى  افاٍف لروح متنقمة مركزى ىو إالَّ وعاء الدماغ, وا 
تسخير كؿ ما في الكوف لخدمتيا, وقد قّسمت الثيوصوفية الروح إلى ثبلثة أنواع مسيطرة عمى 

واستطاع الثيوصوفي مف التحكـ بسمطة  ,(٘)رواح السفمية والفكرية والواعيةجسد االنساف, وىي األ
                                                           

(1) Tukaram Tatya, Op.Cit, Pp.4-6.   

ٓٔخٍٓخص ؿٔي٣ش ٍٝٝك٤ش ظَٜص ك٢ حُٜ٘ي، حٍطزطض رخُي٣خٗش حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٝػِٔض ػ٠ِ طؤ٤ًي حُظؤَٓ  اىي٘غا: (2)

ٖٓ حؿَ حُظلٍَ ٖٓ حُظؼِن رٌِٔحص حُل٤خس، ٖٝٓ ػْ حًظٔخد حُز٤َٜس، ٫ٝ ٣ظْ ًُي ا٫َّ رخُظلٍَ ٖٓ حُٔؼخٗخس، ٝح٣ـخى 

ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُظؼخ٣ٖ ٓغ ًَ ٢ٗء، ٫ٓظلٜخٍ حُٔؼَكش حُٔطِوش، ٝحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ  ح٬ُّٔ حُيحه٢ِ، ٍٝكغ حُٞػ٢،

، ٝر٤ٖ حُٞحهغ حُٔظَِ، ٌُُي ٣َٜ ح٫ٗٔخٕ َُٔكِش حُويٍس ػ٠ِ حُيهٍٞ ٧ؿٔخّ أهَٟ، أ١ ٚحُٞحهغ حُيحثْ ٝحُلو٤و

، ك٢ ك٤ٖ ػّيطٜخ أٍٝٝرخ حٗـخُحص هخٍهش ُِطز٤ؼش، حٗظوِض ح٤ُٞؿخ ا٠ُ حُي٣خٗخص ح٧هَٟ: حُز٣ًٞش، ٝحُـ٤٘٤ش، ح٤ُٔو٤ش

ًخَٓ ٓؼلخٕ،  . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:٤ِٓٝش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ح٤ُِخهش حُزي٤ٗش، ٣َ١ٝوش طؼَٔ ػ٠ِ طول٤ق حُظٞطَ ٝح٫ٓظَهخء

 .245-240، ٙ 1777ٙٓؼظويحص آ٣ٞ٤ٓش، ىحٍ حُ٘يٟ، حُوخَٛس، 

(3) Pestonji Ardeshir, Wadia , an Inquiry in to The Principles of Modern Theosophy, 

B.T.Anklesaria, Bombay, 1909 , Pp.33-34.  

ػَف أ٠٣خً رخْٓ اػخىس ح٬٤ُٔى، أ١ إ حَُٝف طزيأ ك٤خس ؿي٣يس ك٢ ؿْٔ ٓوظِق رؼي ٓٞص حُـْٔ اىرْاعخ: (4) 

ح٧ٍٝ، أ١ اٜٗخ أًيص ػ٠ِ هِٞى حَُٝف ػٌْ حُـٔي ح١ٌُ ٣ل٠٘ ٣ٝزخى، اً طظلٍٞ َٓسً أهَٟ ا٠ُ ؿْٔ ٤ٍٟغ أٝ 

زطض كٌَس حُظ٘خٓن رخُي٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش ٝرؼٞ حُظ٤خٍحص ح٤ُٜٞى٣ش ٓؼَ حُٜٞك٤ٕٞ ح٤ُٜٞى، ًٔخ طٞؿي ك٤ٞحٕ، ٝهي حٍط

، ٢ٛٝ أْٛ ٓٔخص ((Aborigialُيٟ حٌُٔخٕ ح٤٤ِٛ٫ٖ ك٢ ح٤ٌ٣َٓ٫ظ٤ٖ ٝحٓظَح٤ُخ ٓؼَ: حُٜ٘ٞى حُلَٔ ٝح٧رٍٞؿ٤ٕٞ 

(، ٣ظّْٔ رخُٜٞك٤ش 204-290) (Plotinus)ٝى٢٘٣ ٣َؿغ أِٛٚ ا٠ُ حك٤١ِٖٞ  ح٫ك٤ٗٞ١٬ش حُلي٣ؼش )ٗظخّ كِٔل٢

، رٔؼ٠٘ حُـِحء، اً إٔ حكؼخُي ((Karmaٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حَُٝك٤ش ٝح٤ٌُٗٞش(، حٍطز٢ حُظ٘خٓن روخٕٗٞ حٌُخٍٓخ 

ك٢ ك٤خطي حُٔخروش طليى حٌَُ٘ ح١ٌُ طؼٞى رٚ حَُٝف ٓٞحء ًخٕ ك٤ٞحٕ أٝ حٗٔخٕ، ٝه٬ٍ حُؼَٜ حُلي٣غ ػّيص كٌَس 

حُ٘لْ، كوي ه٠ؼض طِي حُلٌَس ا٠ُ ىٍحٓش ٝطو٣ْٞ، ٍٝؿْ ٍكٞ ح٤ُٔٔل٤ش ٝح٬ٓ٫ّ، ا٫َّ اٗٚ   حُظ٘خٓن ؿِءحً ٖٓ ػِْ

: حُيٍُٝ حٓؼخٍ  ح٤ُٔٔل٤٤ٖ طئٖٓ رظِي حُلٌَس، ًٌُي رؼٞ ١ٞحثق ح٤ُِٖٔٔٔرؼٞ ظَٜص حػظوخىحص ػ٘ي 

               ٣ِي ٣٘ظَ:ٝحُٜٞك٤٤ٖ. ُِٔ

  Q.L.Pearce, Reincarnation, Kidhaven Press, London, 2009.  

طو٤ْٔ ٟٝؼظٚ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش َُِٝف ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ ؿٔي ح٫ٗٔخٕ، اً إ األسٗاغ اىغفييح ٗاى٘اػيح ٗاىفنشيح: ( 5)

حَُٝف حُٔل٤ِش حُظ٢ طوطٜ٘خ حُٜ٘ٞحص ٝحُؼيٝح٤ٗش ُٜٝخ حْٓ آهَ ح٫ٓخٍس رخُٔٞء، ًٔخ ٍٝى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٍٓٞس 

، ك٢ٜ طٔؼ٠ ا٠ُ حُظ٢ِٔ ٝح٤ُٔطَس ٝحُظِٔي ٝكذ  53ح٣٥ش  ٓخ ٍكْ ٍر٢( ٣ٞٓق: )إ حُ٘لْ ٧ٓخٍس رخُٔٞء ا٫َّ 

 =حٌُحص، أٓخ حَُٝف حُل٣ٌَش ًحص ١خرغ حه٬ه٢ ٤ٓخُش ُِظؼخ٤ُْ حُي٤٘٣ش، ٝحُللخظ ػ٠ِ حُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش ُٜٝخ ط٤ٔٔش
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األنواع األخرى عبر تحكمو باآلنا, وكمما كانت اآلنا أكثر ادراكًا ومعرفة كمما زادت نوع عمى 
 .(ٕ)ألوانيا أكثر تنوعاً  تكوف( المحيطة بالجسد, إذ Aura)  (ٔ)ألواف اليالة البشرية

الثيوصوفية إف التناسخ يدؿ عمى نظرية الوجود, فبموجبيا تسكف روح ىيئة غير  اشارت     
الروح إلى اطار مادي أخر, بذلؾ فإف  تنتقؿي مرئي وىو الجسد, وعند الوفاة مرئية غبلؼ ماد

الروح ال تولد وال تموت, ووصفت الحياة الجسدية المتتالية لمروح مثؿ الآللئ المتعمقة عمى خيط, 
العكس, ذلؾ ليا أف تخضع لمروح ال  المبلبس وجدت لخدمة الروح, فبل بدمثؿ عّدت االجساد و 

ب الزىد والتقشؼ الذي دعت إليو الثيوصوفية مف أجؿ الحصوؿ عمى حياة أعظـ األمر فسر جان
وأكثر ىدوءًا, وبما إف المبلبس تحتاج لمنظافة دائمًا فإف االنساف محتاج لحؿ مشاكمو والسعي نحو 

لمتطور والتعمؽ في كؿ  بحاجةالحكمة, لذا يمكف أف نعد التناسخ ذاكرة االنساف األبدية, فيي 
سد جديد تمر بو الروح, وال تصؿ لتمؾ المرحمة إالَّ بالتحرر مف عبودية الحواس, مرحمة أو ج

 .(ٖ)وادراؾ مرحمة أعمى مف النقاء الروحي
فّسرت الثيوصوفية حالة عدـ تذكر االشخاص لذكريات حيواتيـ السابقة بالنفس االنسانية      

ات معرفة عميقة, فذلؾ النوع يتذكر ذاتيا, فقد قّسمت البشر إلى قسميف: األوؿ_ المفكر الواعي وذ
ما مّر بو مف حيوات سابقة نتيجة االرتباط بيف شخصيتو وذاتو األبدية, فيحصؿ عمى ذكرياتو 
السابقة بواسطة اىتزازات تحصؿ في الدماغ, فتكوف مثؿ أحبلـ أو صور تظير باليقظة, وألجؿ 

تتحكـ الذات بالجسد, ويكوف الوصوؿ لتمؾ المرحمة يحتاج إلى تعميـ وتدريب يمكف عبره أف 
التذكر تدريجيًا عبارة مف ومضات لمحيوات السابقة إلى رؤى دائمة, أما النوع الثاني_ الذي تطغى 

                                                           
 

طٚ ط٬ُّ حٗلؼخ٫ ح٤ٔ٠َُ ح٫ٗٔخ٢ٗ، ك٢ ك٤ٖ حَُٝف حُٞحػ٤ش ٓلِٜش ٓ٘خػَ ح٫ٗٔخٕ ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُّٔٞؿٚ ُٚ أهَٟ=

       رٌَ ُٓخٕ ٌٝٓخٕ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=505113  

٢٤ رـٔي ح٫ٗٔخٕ، ػَكض أ٠٣خً رٔـخٍ حُطخهش حُز٣َ٘ش، ػزخٍس ػٖ ك٤ٞ ٓ٘زؼغ ٖٓ حَُٝف ٣لاىٖاىح اىثؾشيح: ( 1)

ًحص ٓزؼش أُٞحٕ طوظِق رلٔذ ٍؿزخص ٝػٞح١ق ٝأكٌخٍ ًَ  (Chakras )ُٝظِي حُٜخُش َٓحًِ ٤ٔٓض حُ٘خًَحص

حٗٔخٕ، ٝطٔؼَ أُٞحٜٗخ أُٞحٕ حُط٤ق ح٢ُٔٔ٘، أٓخ طل٤َٔ حُٜخُش حُؼ٢ِٔ ؿْٔ ك٢ ٣ل٢٤ رٚ ًٍحص ٗظؾ ػٜ٘خ ٓـخ٤ُٖ 

٫ٗٔخٕ ٖٓ ًَ ر١ٞ٠٤ ٣ل٢٤ رـٔي حٕ حُٜخُش، أٓخ ٌِٜٗخ ظليحٕ ٌٓٞٗخٓـ٘خ٢ٔ٤١ ًَٜٝرخث٢، ٌٝٛحٕ حُٔـخ٤ُٖ ٣

 Ph9E0-http://www.Youtube/SY77S                                                       ؿخٗذ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

(2) Rudolf Steiner, Theosophy An introduction to the Supersensible Knowledge of the 

World and the Destination of man, Rand Mcnally & Company Publshers, Chicago, 

1910, Pp.35-45.  

(3) Annie Beasnt, Reincarnation, Theosophical Publishing Society, Benares, 1898,  

Pp.7-15. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=505113
http://www.youtube/SY77S-Ph9E0
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عميو الروح السفمية أو )االنساف الحيواني( حسب رأي الثيوصوفية, أي بمعنى إنو لـ يصؿ لموعي 
 .(ٔ)الذي يمكنو مف الوصوؿ لمنوع األوؿ

ـ موت الروح حسب رأي الثيوصوفية, إف في ذلؾ الكوف حقيقة واحدة ال يمكف أما سبب عد      
ف كؿ الموجودات سواء كانت انساف أو -)اهلل(-أف نصؿ إلييا أو فيميا تسمى الكينونة أي  , وا 

تنبعث أكواف وتندثر و منيا , وف مشتقة مف تمؾ الحقيقةحيواف أو نبات أو جماد في ذلؾ الك
النياية ليا, لذا فسر عدـ موت أخرى في عممية مستمرة  ثـ تنبعث أكوافوتعود لتمؾ الحقيقة, 

 .(ٕ)النشقاقيا مف الروح االليية, فاكتسبت منو صفة الخمود ,الروح البشرية

أي الجزاء, بمعنى إف أفعاؿ وأعماؿ  (Karma)خر ىو الكارما آرتبط مبدأ التناسخ بمبدأ ا     
حياتو الجديدة, والشكؿ الذي سيبعث فيو, فإذا كاف الفرد  االنساف في حياتو السابقة تحدد طبيعة

ذو أخبلؽ سيئة قاـ بأعماؿ مشينة في حياتو السابقة يبعث عمى شكؿ انساف سيء االخبلؽ أو 
مصاب بعاىة جسدية أو يبعث حيوانًا, أي تتحدد العادات االجتماعية والصفات الجسدية حياة 

 .(ٖ)انت صالحة أو سيئة في حياتو السابقةالفرد الجديدة جزاًء عمى أعمالو سواء ك
عّدت الثيوصوفية التناسخ مف القوانيف األساسية في الحياة تربطيا بقانوف عرؼ بػ)قانوف       

الدورية(, وىو قانوف شبيو بتناوب الميؿ والنيار والحياة والموت, أي حقيقة ثابتو وعالمية شممت 
أكدت و البوذية أكدت عمى ذلؾ األمر, العقيدة  وسية واليند الديف كؿ البشر دوف استثناء, ولعؿّ 

الثيوصوفية أيضًا تمسكيا بذلؾ المبدأ, ألنو يدفع باإلنساف نحو الكماؿ الشخصي, وىناؾ خطوتيف 
_ عبر مميء القمب بالحب والرحمة تجاه الجميع واف ىليتـ بيا حصولو عمى ذلؾ الكماؿ األوّ 

فعاالت العرقية, ويحدث ذلؾ عف طريؽ التدريب يتخطى ذلؾ الحب الرغبات الشخصية واالن
المطوؿ عمى الزىد الشخصي وااليثار والعزلة, أما الخطوة الثانية_ عدـ توقؼ الفرد عف العمؿ 

خريف, أي وتحويؿ الحب والرحمة لفعؿ صالح لمساعدة االخريف, وليس لنيؿ المدح والثناء مف اآل
 .(ٗ)ات نحو األفضؿإف عممية التناسخ عممية مستمرة في تحسيف الذ

 

                                                           

(1) Annie Beasnt, Reincarnation, Op.Cit., Pp.18-20. 

(2) http://www.Youtube/jIDDBBYgy-k  

(3) A.Berriedale Keith, Karma Mimamsa, Oxford University Peress, London, 1921, 

Pp.6-17. 

(4) Annie Beasnt, Reincarnation,Pp.37-41. 

http://www.youtube/jIDDBBYgy-k
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 :خلقاْل - ب
سعى االنساف منذ أف خمؽ عمى األرض نحو الكماؿ االخبلقي, وقد مّر ذلؾ الطريؽ بعدة      

 تغيرات واختبلفات بحسب تطور االنساف ودرجة وعيو, وقد ساىمت االدياف والفمسفات في تبمور
 .(ٔ)االخبلؽ والحكـ عمى االعماؿ سواء كانت خيرًا أـ شراً 

الرتباطو بمبدأ الكارما والتناسخ, إذ أف سيرة الفرد  ,ىتمت الثيوصوفية باألخبلؽ اىتمامًا بالغاً ا     
التمسؾ باألخبلؽ الطريؽ إلى عّدت الثيوصوفية و , (ٕ)وأخبلقو تحدد طبيعة وشكؿ حياتو القادمة

ف الحياة فرصة لموصوؿ إلى حقيقة الروح مف ل الوالدة  جؿ التخمص مف االآلـأمسبلـ الداخمي, وا 
 .(ٖ)والموت المتكرر

ت الثيوصوفية عمى وضع قالب لؤلخبلؽ, العتقاد الفرد أنو في سبيؿ تحقيؽ العدالة وأكدّ      
يجب القياـ بارتكاب أبشع الجرائـ, لذا البد مف تربية الروح كي ال تسئ استخداـ القوى الممنوحة 

ف ليا لتصؿ إلى جوىر الحرية, وأىـ خصائص الحرية المعرفة و  الحب أي الكماؿ االخبلقي, وا 
ف ذلؾ الطريؽ البد أف  عدـ موت الروح سببًا كافيًا إلعطاء الفرد العمؿ الدائـ نحو الكماؿ, وا 

لى الذيف ال يسعوف لخبلص أرواحيـ, فيـ ال يطرحوف ايقطعو االنساف المفكر, أما الجيبلء والكس
 .(ٗ)االسئمة وال يسترشدوف, فيؤالء ال يستحقوف الحرية

وىناؾ مثؿ وقيـ اخبلقية راقية أكّدت عمييا الثيوصوفية مثؿ: التضحية والنقاء, وخدمة      
يكوف المجتمع عونًا ألي فرد لمساعدتو عمى و غيرىا  خريف )األخوية(, مف خبلؿ تمؾ المبادئ اآل

النيوض بدؿ مف نبذه بغض النظر عف عقيدتو وعرقو وجنسو وطبقتو ولونو, وعّدت األخوية 
ف الروح البشرية لكؿ   ,االنضماـ إلى الثيوصوفيةأساس  نتيجة االيماف بالمساواة بيف البشر, وا 

ف الكينونة بمنزلة األب إانساف انبثقت مف الذات االليية )الكينونة(, وىنا تكمف جذور المساواة, إذ 
 .(٘)وكّؿ البشر ذريتو

                                                           

ِٜخ، طَؿٔش: ك٤ٖٔ هز٢ٔ٤، حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ( ك٣َي٣ٍي ٗظ٘ٚ، أَٛ ح٫ه٬م ٝك1ٜ)

 .47-21ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص، ى.ص، ٙ ٙ

(2) G.R.S.Mead, Thrice-Greatest Hermes Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis, 

Vol. I, Prolegomena, The Theosophical Publishing Society, 1906, P.54. 

(3) Annie Besant, The Spiritual Life, Vol. II, Theosophical Publishing Society, London, 

1912, Pp.54-55.   

(4) Tukaram Tatya, Op.Cit, Pp.108-109.   

)5) Annie Beasnt, The Ideals of Theosophy, The Theosophist Office, Adyar, 1912, 

Pp.10-16. 
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سامح(, والسيما التسامح الديني, إف القاعدة األساسية التي ارتكزت عمييا األخوية ىي )الت     
التسامح مف خبلؿ دراسة تمؾ االدياف, ومعرفة ىذا نمى ي وليية كؿ االدياف, ا  واالعتراؼ بقيمة و 

نقاط التشابو بينيا, وتعود تمؾ الدراسة إلى احتراـ ذات كؿ انساف, وعدـ الحط منيا, ويمكف لتمؾ 
في النياية إلى استيعاب سمسمة الحياة الدراسة أف تؤدي إلى التطور بمرور الوقت, مؤديًة 

التطورية, ومف ثـ خمؽ عائمة انسانية عظيمة ومتماسكة تؤمف بأف االختبلؼ بيف أفرادىا ىي نقاط 
قوة, وكؿ فرد منيا أخ حقيقي لكبار السف والشباب دوف تمييز, وتسعى تمؾ العائمة نحو الكماؿ 

 .(ٔ)االخبلقي
ا الثيوصوفية في مسألة الكماؿ االخبلقي, أوليا: كونو ىناؾ سبباف رئيساف أكدت عمييم     

بمعنى  (Nirvana)السبيؿ لئلدراؾ أو االرتقاء لمذات االليية واالتحاد معيا, أي الوصوؿ لمنيرفانا 
الخبلص والتحرر مف الوالدات المتكررة وما رافقيا مف آالـ, والذيف وصموا لتمؾ المرحمة سموا 

مف التطور يصؿ إلييا الفرد, وفييا تنقرض الرغبات وتكوف السيادة  وىي مرحمة عالية( بالسادة )
الغاية األسمى لكؿ البشرية, والسعادة في استخداـ )السعادة( , وثانييا: الوصوؿ إلى (ٕ)إلى العقؿ

الفضيمة لخمؽ حياة فاضمة, كوف الفضيمة أو الكماؿ االخبلقي وسيمة لمسعادة ونتيجة طبيعية 
ى االنسجاـ مع القانوف االليي في الحياة, أساس ذلؾ القانوف الخير وصفتو عنيا, ألنيا تؤدي إل

االستمرارية, أي يسعى الفرد لمتمسؾ بالسموؾ الفاضؿ ألجؿ استمرارية قانوف الخير واالبتعاد عف 
كؿ ما يخالؼ القانوف مما يؤدي إلى البؤس والشر, ولعؿ في كؿ روح استعداد فطري يدفعو ألجؿ 

, فبل بّد لمفرد مف الحفاظ عمى ذلؾ االستعداد مف خبلؿ التعميـ الذي ىو أساس اتباع القانوف
توصؿ الفرد إلى أف يشيد الحؽ يديمومة التطور, لذا فإف التمسؾ بإنكار الذات والزىد مع العمـ 

 .(ٖ)والسعادة
أما الشر بنظر الثيوصوفية فيو أصؿ كؿ خطيئة, لسعيو إلى سيطرة الروح السفمية عمى      

ف سيادة األىواء والحواس قد تسحب الفرد نحو األسفؿ, ومف ثـ عدـ ارتقاء االنساف إالَّ و الفرد,  ا 
بالتغمب عمى تمؾ الروح وتدميرىا لينتصر بعدىا العقؿ عمى الشيوات المسؤولة عف انحطاط 

ف تحقيؽ ذلؾ االنتصار ليس باألمر السيؿ, فقد يحتاج إلى لروح ـ وتحرير اتحمؿ اآلال االنساف, وا 

                                                           

(1) Annie Beasnt, The Ideals of Theosophy, The Theosophist Office,  Pp.12-21.      

(2) Pestonji Ardeshir Wadia , Op.Cit, Pp.76-82.  

(3) Annie Beasnt, The Search For Happiness, Theosophical Publishing House, Adyar, 

1918, Pp.1-3. 
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مف أطماعيا المادية, ألف حسب فكرة الثيوصوفية إف أصؿ الشر يكمف في طبيعتنا المادية البعيدة 
 . (ٔ)عف البصيرة والمعرفة

 ـ الشر بأربع خطوات, ىي:يز وفي الثيوصوفية يُ      
التمييز بيف الصواب والخطأ, وذلؾ يحدث مع مرور الوقت والجيود المكثفة في التعميـ   -ٔ

 والتأمؿ.
دخؿ االرادة في تمؾ الخطوة مف أجؿ السيطرة عمى الرغبات ألجؿ الوصوؿ لممثؿ ت  -ٕ

 العميا.
 سيطرة العقؿ عمى الروح البشرية.  -ٖ
 .(ٕ)الوصوؿ إلى النيرفانا أي التحرر  -ٗ
قّسمت الثيوصوفية األخبلؽ لثبلثة أنواع: أخبلؽ طبيعية أي أخبلؽ المنطؽ السميـ, وأخبلؽ      

ؿ, واألخبلؽ الدينية أي أخبلؽ الروح وااليماف المعتمدة عمى الفطرة فمسفية مثؿ أخبلؽ العق
السميمة التي تقوـ باستنارة العقؿ والروح, ومف ثـ الوصوؿ لئليماف, لكف االيماف ال يفرض مف 
نفسو عمى الفطرة السميمة عف طريؽ ممارسة العنؼ ضد العقؿ, لذلؾ نجد العقؿ يرفض أجزاء مف 

ـ, وبفيـ العبلقة بيف أنواع ومصادر األخبلؽ ويمكف فيـ االرتقاء الخمقي االيماف والمنطؽ السمي
الفرد كمما كاف تمسكو باألخبلؽ أكثر صرامة مف أجؿ الوصوؿ إلى اهلل,  ارتقىا لمفرد, إذ كممّ 

حسب الحكمة القائمة: )القميؿ مف الفمسفة تجعؿ االنساف ممحدًا, لكف قدرًا كبيرًا مف الفمسفة تقود 
 .(ٖ)ة اهلل(إلى معرف

 

 :ؼشفحادل - خ
دراؾ الحقائؽ      , عف طريؽ العقؿ ياوفيم عرفت المعرفة بأنيا طريقة اكتساب المعمومات وا 

عمى تجارب األخريف, أي عممية كشؼ المجيوؿ,  المجرد, أو التجربة, أو التأمؿ, أو االطبلع
عي الدائـ لمبحث, والعمؿ عمى تطوير الذات, وترتبط المعرفة بسرعة البدييية والذكاء, والس

 .(ٗ)واكتشاؼ المجيوؿ, وتنمية القدرات الفردية
                                                           

(1) Pestonji Ardeshir Wadia , Op.Cit , pp.81-89. 

(2) Ibid, pp.91-92.   

(3) Tukaram Tatya, Op.Cit, pp.114-115.   

 .374-372، ٙ 1782ٙ، ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خ٢ٗ، ر٤َٝص، 2ؿ٤َٔ ٤ِٛزخ، حُٔؼـْ حُلِٔل٢، ؽ  (4)
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الرتباط العقؿ بالمعرفة,  ,وال يعد كؿ ما دّوف في الكتب معرفة إالَّ في حالة وصوؿ العقؿ إليو     
ويجب أف تنتمي المعرفة إلى فرد أو جماعة, فتكوف معرفة عامة, لذا عّدت المعرفة الصمة بيف 

 .(ٔ)الشخص والحقيقة
كونيا انعكاس لمحكمة اإلليية التي توجد في دماغ  ,عّدت الثيوصوفية قوة العقؿ ال تقدر بثمف     

الفرد, وال بد مف اعطاء حرية لمعقؿ ألجؿ الوصوؿ إلى الحقائؽ, ومف ثـ تؤدي إلى نموه وتوسعو, 
سع عقؿ الفرد لذلؾ عّدت الثيوصوفية العقؿ بوصفو طائر إليي يرتفع نحو نور الحقيقة, وكمما تو 

كمما زادت معرفتو, أي زادت معرفتو بالوجود وحقائقو, وألجؿ توسع عقؿ الفرد ال بد مف وجود قمب 
 .(ٕ)نقي وعقؿ متحمس حر

ومع زيادة المعرفة تزداد أشكاؿ الفكر الذي يتعدى اىتماميا األرض, وما ارتبط بيا مف عمـو      
الفرضيات حوليا في محاولة إلى فيـ طبيعة  إلى عوالـ أخرى في الكوف, فيتـ دراستيا ووضع

 الصبر الدؤوب  الى في مناطؽ خارج نطاؽ معرفتنا, ويحتاج ذلؾ األمر تكمفالمادة والقوة التي 
بطريقتيف_ األولى: العمـ التجريبي الذي يفسر النتائج المادية لمظواىر, والثانية: الذكاء و يتحقؽ 

ى المستوى النجمي, أي عالـ المجاالت السماوية, إذ الذي يعمؿ بيف الجسد والروح لموصوؿ إل
تتمكف الروح مف ترؾ الجسد المادي والسفر بجسد خيالي )أثيري( لعوالـ أخرى في الكوف, فيتـ 
تبادؿ الخبرات وزيادة المعرفة, وبسبب اىتزاز واحتكاؾ الجسد األثيري بالعوالـ السماوية تظير 

توضيحية ارشادية, محتاجًة لمتعمؽ مف أجؿ فيـ  المعرفة لدى الروح عمى شكؿ رسوـ وصور
 .(ٖ)النتائج
ارتبط المستوى النجمي لمفرد بالعقؿ, كما تأثر بعقوؿ األخريف, إذ كاف أشبو بمجاالت      

 (ٗ)مغناطيسية سيمت االرتباط ببعضيا البعض, ونقؿ المعرفة عبر طريقة التخاطر
                                                           

ؿ٤٘٤لَ ٗخؿَ، حُٔؼَكش، طَؿٔش: َٓٝس ٛخْٗ، َٓحؿؼش: أكٔي ه٣َْ، ىحثَس حُؼوخكش ٝح٤ُٔخكش، َٓ٘ٝع ًِٔش، ( 1) 

 .16-14، ٙ 2017ٙأرٞ ظز٢، 

(2) Annie Beasnt, The Ideals of Theosophy, Pp.7-10. 

(3) Annie Besant and C.W.leadbeater, Thought-Forms, The Theosophical Publishing 

Society, London, 1905, Pp.11-15.  

ٔؼِٞٓخص ٝح٧كٌخٍ ٓؼ٘خٙ حُويٍس ػ٠ِ ٗوَ حُٔؼِٞٓخص ٝحُظٞحَٛ ر٤ٖ ػوٍٞ حُزَ٘، اً ٣ظْ حًظٔخد حُ اىرخاطش:  (4)

ٝحٍُٜٞ ٖٓ ه٬ٍ ٗوِٜخ ٖٓ ٗوٚ ٧هَ، ٣ٝؼَف أ٠٣خً رخ٩ىٍحى هخٍؽ ٓـخٍ حُلٞحّ، ٝأٍٝ ٖٓ أ١ِن ٜٓطِق 

( ػخّ 1843-1701) (  (Fredrik William Henry Mariesحُظوخ١َ حُؼخُْ ك٣َي٣ٍي ٤ُٝخّ ١َ٘ٛ ٓخ٣َُ

 ٓش حُٔخىٓش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓخٍى أ٣ٍٝق، ٝأَٛ ًِٔش حُظوخ١َ حُظؤػ٤َ ػٖ رؼي، ٝطؼي أكي ٓظخَٛ حُلخ1882

-23، ٙ 2002ٙ، طَؿٔش: ٤ٛؼْ ٣َٓش، ىحٍ ىٓ٘ن َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ىٓ٘ن، -حُظوخ١َ ػٖ رؼي-حُويٍحص حُول٤ش

31. 
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Telepathy))(ٔ)  ,معرفة: المعرفة الذاتية, والمعرفة وىناؾ طريقتاف لمحصوؿ عمى ال
فالمعرفة الذاتية تعني إف معرفتنا باألشياء تعد الطريقة الوحيدة لموصوؿ إلى الواقع,  ,(ٕ)الموضوعية

في حالة إف تمؾ الحقائؽ التي نحصؿ عمييا غير مطابقة لمواقع, فنقوـ باستخداـ الطريقة 
يات مفاىمية تكمف في الوصوؿ لممعرفة الموضوعية التي تستخدـ الشرح الواقع مستخدمًة تحد

 .(ٖ)الحقيقة, واعتمدت الثيوصوفية عمى كبل الطريقتيف لفيـ مشاكؿ المعرفة

ربطت الثيوصوفية أيضًا المعرفة بالمعرفة الروحية أي معرفة اهلل, فمف خبلؿ المعرفة يمكف      
تو المتكررة وصواًل إلى ادراكو, والسيما لمفرد المفكر الذي يسير عمى طريؽ المعرفة في حيوا

التحرر أو النيرفانا؛ ألف روح المفكر أدركت إف كؿ ما في الكوف بكؿ أشكالو تجميات عف الروح 
االليية, وبذلؾ يكوف شكؿ حياة الفرد المفكر في انسجاـ تاـ لذاتو المشتقة مف الذات االليية, إذ 

ممذات مع سيادة كاممة لمعقؿ والحكمة, ينعـ بالسبلـ واليدوء الداخمي مع كبت اندفاع الحواس أو ال
 .(ٗ)لبلتحاد مع الذات االليية ةوتمؾ المرحمة متييئ

ألنيا تسعى دائمًا إليجاد  ,إف المعرفة ال حدود ليا وفي حالة تطور مستمر أكدت الثيوصوفية     
تفسير لمعضبلت الحياة البشرية وظواىر الكوف إذ يسعى الفرد دائمًا لكشؼ ما ىو مجيوؿ 

مجميع, وفتح الباب أماـ الكؿ مف أجؿ االسياب والتمعف بالحقائؽ, أي خمؽ جو صحي وغير ل
متحيز في تقبؿ الحقائؽ وتطويرىا مف قبؿ الجميع, ومف ثـ خمؽ شعور بالمسؤولية يؤدي إلى 

 .(٘)توسع المعرفة وكشؼ جوانب غامضة منيا

     

                                                           

(1) Annie Besant, A Word on Man, His Natural and His Powers, The Theosophical 

Publishing House, Adyar, 1914, Pp.6-10.  

طؤُلض حُٔؼَكش حٌُحط٤ش ٖٓ كوخثن طٌٞٗض ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٗو٢ٜ، ك٢  اىَؼشفح اىزاذيح ٗاىَؼشفح اىَ٘ض٘ػيح:  (2)

ك٤ٖ حُٔؼَكش حُٟٔٞٞػ٤ش ٢ٛ ح٤ٗ٫خء حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٬ٓكظظٜخ ٝاػخىس حٗظخؿٜخ ٖٓ أؿَ ط٣ٌٖٞ كوخثن ػخرظش ٗظ٤ـش 

ٌحط٤ش طظؤػَ رخ٥ٍحء حُ٘و٤ٜش ٝطلظَٔ ح٫ؿٔخع ػ٤ِٜخ رٍَٔٝ حُٞهض، ٝٛ٘خى حهظ٬كخص ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُٔؼَكظ٤ٖ، كخُ

حُل٤َٟخص ٝحُظٞهؼخص ػ٠ِ ػٌْ حُٟٔٞٞػ٤ش، ك٢ٜ ٝحهؼ٤ش ٫ طظؤػَ رٔؼظويحص أٝ ٓ٘خػَ ٗو٤ٜش ٓؼظٔيسً ػ٠ِ 

ح٬ُٔكظش ٝحػظٔخى حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٣ٞك٘خ ر٤ي أ٣ٝي، حَُٜحع ر٤ٖ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحٌُحط٤ش، حُلٞحٍ 

 : 2007ٗزخ١  16ح٫ٌُظ٢َٗٝ رظخ٣ٍن حُٔظٔيٕ، ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حُٔٞهغ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.as?aid=162992.  

(3) Pestonji Ardeshir Wadia, Op.Cit,  Pp.11-13. 

(4) Annie Besant, The Spiritual Life, Op.Cit, Pp.71-76.  

(5) Rudolf Steiner, Doors of Knowledge, Theosophical Publishing Society, London, 

1912, Pp.4-8. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.as?aid=162992
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 خطوات أساسية ىي: ومرت المعرفة بخمس 
 الشيء الذي يترؾ انطباع عند الحواس.ذلؾ  االحساس:  -ٔ
 الصورة التي شكميا لؤلشياء واالحداث. الصورة:  -ٕ
 الفكرة التي مف خبلليا نصؿ لفيـ روحي لؤلشياء واالحداث. االدراك:  -ٖ
الشيء أو الحدث, وبذلؾ نفيـ تقوـ بتشكيؿ صورة لنفسيا بناًء عمى انطباع ذلؾ  اآلنا:  -ٗ

 .أو عمة ذلؾ الشيء أو الحدث سببيتو
األثر الذي يترؾ عمى العقؿ وبذلؾ يتبلشى مرحمة االحساس, وصواًل إلى  االنطباع:  -٘

األولى, لكف الخطوتيف  ي فرد يمكنو ادراؾ الخطوات الثبلثومرحمة األعمى في المعرفة, وأ
مف خبلؿ رسـ صورة خاصة بو, وتحرير  التاليتيف يمكف أف يصؿ إلييا الفرد المفكر,

اس المتقمبة, والحصوؿ عمى حقيقة المعرفة عبر طريؽ سيادة المعرفة مف تأثير الحو 
 .(ٔ)العقؿ

, إذ ال تعد المعرفة في حقائؽ مادية مجردة, إنما       أكدت الثيوصوفية عمى روحانية العمـو
, ففي نظرىا إف الحياةفي العميا المعرفة معرفة االنساف لماىيتو والسبب الذي خمؽ ألجمو, ورسالتو 

ألنيا تكشؼ لنا معرفة الكوف وتثبت إف روح الفرد ىي العميا,  ,العموـ  يقية أسمىالروحانية الحق
ومستقمة عف المادة, لذلؾ فيي خالدة, فإذا عرؼ الفرد مكانو ووظيفتو الحقيقية سيطر عمى المادة 

 .(ٕ)وعمى الطبيعة, وحصؿ عمى حياة نقية مميئة بالتأمؿ

 :Mastersغادج ان  - ز
وصموا بعد ف الذي إف األسرار والحقائؽ الكونية كشفت ألىؿ الباطف,  اعتقدت الثيوصوفية      

عرفي, ػػػػػػػػػػػاؿ االنساني والمػػػػػػػػػشاقة إلى مراحؿ عميا مف الوعي الروحي والكم و تدريبات صعبة
 يوف أو ػػػػػػػػعمموف الروحػػػػػػػػػػ( أو المGuru)  (ٖ)وروػػػػػػػػػػػالغ ادة أوػػػػػػػػػػػدة السػػػػػػػػاء عػػػػػػػيـ أسمػػػػػػػػػػمؽ عميػػػػػػػػأط

                                                           

(1)Rudolf Steiner, Op.Cit., Pp.5-7. 

(2) G.W, M.D, Edwin, Theosophy and The Higher Life, Trubner & Co, London, 1880, 

Pp.59-60.  

ح١ٌُ ٣ٔظِي ٓؼَكش طـ٣َز٤ش ٓغ ٓؼَكش كو٢ أٝ حُوز٤َ، ٛٞ  ٜٓطِق ٣ٌَٔ٘ٓظ٢ ٓؼ٘خٙ حُٔؼِْ أٝ حُي٤َُ اىغ٘سٗ:  (3)

َٛكش، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ ِٜٓٔخً ٝٓؼخ٫ً أػ٠ِ ك٢ ك٤خس ٬١رٚ، ٍٝىص ًِٔش حُـٍٞٝ ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُٜ٘ي٤ٓٝش، إً كٌَس 

حُٔؼِْ كٌَس ٓظـٌٍس ك٢ حُلٌَ حُٜ٘ي١ ٌٓ٘ حُويّ، ٝطؼيىص ٜٓخٍحص حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ حطوخٕ حٌُظذ حُٜ٘ي٤ٓٝش ٝحُز٣ًٞش 

حُلِٔلش ٝحُيكخع ػٖ حُ٘لْ ٝٓوظِق حُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد، ُٝلٌَس حُـٍٞٝ أٝ حُٔؼِْ ٝؿٞى ١خؿ٢ ُيٟ حُي٣خٗش ح٤ُٔو٤ش ٝ

 =(، ًَٝ ُػٔخء طِي حُي٣خٗش أ١ِن ػ٤ِْٜ ُوذ ؿٍٞٝ، ٣ٝلع1537-1467حُظ٢ طْ طؤ٤ٜٓٔخ ػ٠ِ ٣ي حُـٍٞٝ ٗخٗخى )
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    .(ٔ)االولياء أو الشيوخ  
 التصديؽوىؤالء السادة عمميـ السير مع تبلميذىـ الكتشاؼ االسرار, ومف واجب التمميذ     

في الحقائؽ التي وصؿ إلييا, ألف الحقائؽ التي وصؿ إلييا  و ال يشؾبمعممو وعدـ مخالفتو 
لبساطة تفكيرىـ, وال يمكف لمتمميذ أف يعي تمؾ  ,عجز عامة الناس عف الوصوؿ إلييا المعمموف

 .(ٕ)الحقائؽ لعدـ وصولو لممستوى المطموب الذي يمّكنو مف االدراؾ والوعي بصورة صحيحة
نيـ عاشوا حياة       امتمؾ السادة قدرات ىائمة مف التطور االخبلقي أو التحصيؿ الفكري, وا 

مميف قدرات خارقة لطبيعة, مثؿ: التخاطر, واخراج أرواحيـ مف أجسادىـ, وىـ أوؿ طويمة جدًا حا
منيـ الفبلسفة مثؿ: ىـ المؤسسيف الحقيقييف ليا, و  مف وضعوا نصوص الثيوصوفية و

يمكف لمسادة التجسد عمى اختبلؼ الزماف و كونفوشيوس, واالنبياء, مثؿ: عيسى المسيح, وغيرىـ, 
 .(ٖ)والمكاف
(, وكوت ىومي (Morya مداـ ببلفاتسكي إنيا اتصمت باثنيف مف السادة وىما: مورياادعت      

Koot Hoomi))(ٗ) الواليات المتحدة االمريكية, المذاف أمراىا بتأسيس الجمعية الثيوصوفية في 
, كما أمروىا بإبقاء تعاليـ الثيوصوفية ٜٚٛٔ, ثـ نقؿ مقرىا الدولي إلى اليند عاـ ٘ٚٛٔعاـ 

, مما جعؿ االتباع يتواصموف عبر الرموز والكممات ٜ٘ٚٔمائة عاـ حتى عاـ سرية مدة 
 .(٘)السرية

                                                           
 

ي حَُٝك٢ ُطخُذ، ٣ٔخػيٙ ػ٠ِ حًظ٘خف ٗلٔٚ، كخَٓ حُِوذ رخكظَحّ ٝحٓغ ك٢ حُؼوخكش ح٣ٞ٤ٓ٥ش؛ ًٞٗٚ حَُٔٗ=

 ٝطٞؿ٤ٚ ١خهخطٚ، ٝؿَّ حُو٤ْ ٝحُٔؼَكش، ٝحَُه٢ ك٢ حُٔٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

Http://www2022.Encyclopedia-Britanica,topic/Guru-Hindusim.  

٣َْٓ ر٘ض ٓخؿي رٖ أى٣ذ ػ٘ظخر٢، حُؼ٤ٞٛٞك٤ش )ىٍحٓش ُو٤٠ش ح٤ُٛٞ٧ش ك٢ حُلٌَ حُؼ٤ٞٛٞك٢ حُلي٣غ(، ًَِٓ  (1)

 .85، 2015ٙحُظؤ٤َٛ ُِيٍحٓش ٝحُزلٞع، ؿيس، 

 .86-85ٙ ٙ ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ(2)

(3) Annie Besant, The Master as Facts and Ideals, Theosophical Publishing Society, 

London, 1895, Pp.1-35.  

٣ٍٞٓخ ٛٞ أكي ٓخىس حُلٌٔش حُوي٣ٔش، أػظوي اٗٚ أُْٜ ٓيحّ ر٬كخط٢ٌٔ رظؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش  ٍ٘سيا ٗم٘خ ٍٕ٘ي: (4)

حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ًٔخ طٞحِٛض ٓؼٚ آ٢ٗ ر٤ِٗض ٝطـٔي ُٜخ، ٝطِوض رؼٞ حُظؼخ٤ُْ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ١٧ ػ٤ٞٛٞك٢ ح٫طٜخٍ 

ص ٢ٓٞٛ كٜٞ ٛي٣ن ٣ٍٞٓخ ٣ٝو٤ْ ٓؼٚ، ٝرلٔذ حىػخء حُٔيحّ رٚ، رِؾ ٓٔظٟٞ ػخ٢ُ ٖٓ حٌُٔخٍ ح٫ٗٔخ٢ٗ، حٓخ ًٞ

ا٠ُ حُٜ٘ي، حىػ٠  ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫شر٬كخط٢ٌٔ رؤٗٚ ٛٞ ح١ٌُ ٜٗلٜخ ر٘وَ ٓوَ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ٖٓ 

 حُؼ٤ٞٛٞك٤ٕٞ اْٜٗ طِوٞح ٍٓخث٬ً ٖٓ ٣ٍٞٓخ ًٝٞص ٢ٓٞٛ كٞص ػ٠ِ طؼ٤ِٔخص ٝأٝحَٓ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

H.P.Blavatsky, Collected Writing, Vol.VI, Theosophical Publishing House, Adyar, 

1979, P.41. 

 .60،48،46 ٙ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ ( ٣َْٓ ر٘ض ٓخؿي رٖ أى٣ذ ػ٘ظخر٢،5)

http://www2022.encyclopedia-britanica,topic/Guru-Hindusim
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     :ضٔاض ٔذكٍٕٚ اْلعشجان -جـ
عّدت األسرة الحجر األساس لكؿ مجتمع, ففي المجتمعات البدائية تعدى  منذ فجر التاريخ        

ضارات واالدياف أكدت عمى نطاؽ األسرة رابطة الدـ ليشمؿ العشيرة بأكمميا, وبعد مجيء الح
وضحت الحقوؽ والواجبات لكؿ فرد منيا ومف ثـ عّدت األسرة المبنة و تنظيـ الصبلت بيف أفرادىا,

 .(ٔ)األولى لممجتمع, فبصبلحيا يصمح المجتمع وبفسادىا يفسد
عّدت الثيوصوفية الزواج أساسًا لمحياة وأسعد الظروؼ األرضية, والسبب الرئيس في خمؽ      
س البشري حتى يتمكف االنساف مف النمو والتكاثر, وتجديد األرض واخضاعيا, واعطاء الفرد الجن

طبيعية األكثر  مسؤوليةالقدرة عمى خمؽ كائف جديد يمتمؾ روحًا خالدة, ومف ثـ تعد تمؾ القدرة 
ة أعطت الثيوصوفية مكانًة مميزًة لممرأة الحامؿ مف حيث التعامؿ الجيد وتمبيو قدسية ووقارًا, 

 .(ٕ)طمباتيا
 ,وأكدت الثيوصوفية بضرورة وضع أطر وقواعد لتنظيـ العبلقة الزوجية بيف المرأة والرجؿ      

ألف عدـ تنظيـ تمؾ العبلقة أو التعمؽ المفرط بيف الجنسيف تؤدي إلى تبديد الروح, وعدـ قدرة الفرد 
ؿ الحصوؿ عمى قوى روحية سواًء ذكرًا كاف أـ أنثى التحكـ بجسده, ومف ثـ عدـ التركيز مف أج

حقيقية ال يمكف الوصوؿ إلييا إالَّ بإخضاع رغبات الجسد, وتقوية ارادة الروح, ومف يتمكف مف 
ذلؾ يكافأ بالعطايا الروحية ويمكنو الدخوؿ إلى مممكة السماء, أما مف لـ يستطع يحؿ حبو تجاه 

تبعية ليا, مما يؤدي فيما بعد الجنس اآلخر محؿ قوتو الروحية, إذ يؤدي إلى عبادة المادة وال
 .(ٖ)بييمنة الروح السفمية عمى الفرد وجره إلى ارتكاب الرذائؿ واألفعاؿ المشينة

إف عمى الوالديف مسؤولية كبيرة في نقؿ المعرفة ألبنائيـ, واألفكار ترى الثيوصوفية و      
حاطة أطفاليـ بجو مميء بالحب والعطاء, وزرع ال ثقة فييـ, وعدـ استخداـ والتطمعات السياسية, وا 

العنؼ معيـ إالَّ في حالة الضرورة القصوى ألجؿ منعيـ مف إيذاء أنفسيـ, أي اعداد األطفاؿ 
ليساىموا في نشر البر الديني واالخبلقي والمدني, وبذلؾ يطيعوا سمطة القانوف التي تبدأ مف 

توجيياتيما في خمؽ عادات احتراـ سمطة الوالديف, وينعكس احترامو لسمطة الوالديف عمى اتباع 
 .(ٗ)صحية يومية عمى صعيد المأكؿ والممبس والنظافة الشخصية

                                                           

 .16-6ٙ -، 1748ٙ، ىحٍ حك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش، حُوخَٛس، 2ح٧َٓس ٝحُٔـظٔغ، ١ ( ػ٢ِ ػزي حُٞحكي ٝحك٢،1)

(2) G.W, M.D, Edwin, Op.Cit, P.7. 

(3) Ibid  Pp.8-9. 

(4) Annie Besant, Education in the Light of Theosophy, Pp.1-11. 
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ف بناء شخصية قويمة تتعامؿ مع الجميع مف منطمؽ المساواة, تؤدي تدريجيًا إلى ذوباف      وا 
العوائؽ االجتماعية بيف البشر, سواء كانت ديف أو جنس أو عرؽ أو قومية أو طبقية, ومف ثـ 

ى اتحاد الكؿ والوصوؿ إلى الكماؿ البشري فتشيع األخوية العالمية, التي يكوف جميع يؤدي إل
أفرادىا مثؿ جسٍد واحٍد ينعموف بالحضف األخوي لمثيوصوفية, وكؿ فرد يؤثر عمى اآلخر لتأسيس 
اقتصاد عالمي موحد ىدفو خدمة االنسانية دوف تمييز, وبذلؾ يختفي الفقر وتنعدـ الجريمة, مما 

 .(ٔ)مجتمع مثالييؤسس 
أكدت الثيوصوفية إنيا فكرة جاءت لتطوير الحياة البشرية, ونشر االنسانية, والقضاء عمى     

الشر الذي يعيؽ التقدـ البشري, واضفاء دماء جديدة لمحياة االنسانية عبر مجتمعات موحدة 
عبلج دائـ , لذلؾ عّد منّظرو الثيوصوفية إنيا (ٕ)متطورة خالية مف األمراض االجتماعية

لممجتمعات مف ناحية االرتقاء بيا, والحد مف انحطاطيا عف طريؽ تغميب العقؿ عمى الغرائز 
  .(ٖ)والممذات, والتأكيد عمى الجانب الروحاني, والوصوؿ إلى غاية الفرد األسمى وىي السعادة

 :اجلًؼٛح انصٕٛصٕفٛح _شانصا  
العبلقات التجارية البريطانية مع اليند, إذ نتيجة  ,ظيرت بوادر الفكر الثيوصوفي في الغرب     

الواليات المتحدة ىاجر الينود إلى بريطانيا, ثـ انتقؿ ىؤالء المتأثريف بالديانات الشرقية إلى 
, لكف بسب ضغوطات الكنيسة وحزميا انحسرت األفكار الثيوصوفية, واتيـ معتنقوىا االمريكية

يادة العقؿ أّدت إلى انحسار االىتماـ بالروحانيات, بالسحر, كما إف ازدىار العمـو التجريبية وس
ىتماـ بالروحانيات مف القرف التاسع عشر, اتجو البعض االولكف بسبب الكوارث واالزمات خبلؿ 

حاولت وضع حموؿ لؤلوضاع النيا  أجؿ البحث عف اعتقادات بديمة وحركات دينية جديدة, 
خبلؿ  الواليات المتحدة االمريكيةاالتجاه الروحي في , لذلؾ قوي  و شيوع المادية المتدىورةالفكرية 

, وبعد رحبلت قامت بيا مداـ ببلفاتسكي في الشرؽ (ٗ)النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر
-حسب تعبيرىا  –بأمر مف السادة , ٖٚٛٔعاـ  الواليات المتحدة االمريكية والغرب, انتقمت إلى

عميو الرأسمالية, وىناؾ التقت مداـ ببلفاتسكي ألجؿ احياء الحكمة القديمة في مجتمع طغت 
                                                           

(1) Tukaram Tatya, Op.Cit, Pp.89-94. 

(2) Katherine Tingley, The Doctrine of Cycles, VIII, The Aryan Theosophical Press, 

California, 1923, Pp.88-89. 

(3) Annie Besant, The Sphinx of Theosophy, Theosophical Publishing Society, New 

York, N.D, Pp.17-19.  

 .48-٣َٓ46ْ رض ٓخؿي رٖ حى٣ذ ػ٘ظخر٢، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ٙ (4)
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, وقاموا بتأسيس ٘ٚٛٔ( عاـ  William Judge) (ٔ)ولياـ جدج , وبػٗٚٛٔعاـ  أولكوتالعقيد ب
, وعيف أولكوت رئيسًا ليا وولياـ جدج نائبًا لو, في حيف باتت ٘ٚٛٔالجمعية الثيوصوفية عاـ 

 .(ٕ)عية بدايًة لعيد الثيوصوفية الحديثةببلفاتسكي سكرتيرة الجمعية, وعّد افتتاح الجم

 أْذاف اجلًؼٛح انصٕٛصٕفٛح:
تشكيؿ نواة أخوية انسانية عالمية بيف الناس دوف التمييز عمى أساس العرؽ أو العقيدة  -ٔ

 أو الجنس أو الطبقة او الموف
, مف اجؿ توحيدىا تحت عقيدة  -ٕ تشجيع دراسات مقارنة بيف الفمسفات واالدياف والعمـو

 ورفعت الجمعية شعارىا: )ال ديف أسمى مف الحقيقة(واحدة, 
 .(ٖ)دراسة قوانيف الكوف والقوى الكامنة في االنساف -ٖ

 قسمت الجمعية منتسبييا إلى ثبلثة مستويات, كاآلتي:     
 شمؿ المبتدئيف في فيـ مبادئ الثيوصوفية وفمسفتيا. المستوى األول:
جمعية وتفانييـ في خدمة المجتمع, ناكريف ذاتيـ شمؿ الذيف اثبتوا اخبلصيـ لم المستوى الثاني:

وممذاتيـ, وباتوا قادريف عمى اعتبار جميع النساء والرجاؿ أخوتيـ, وقد أعطوا حؽ االشراؼ عمى 
 تعميـ منتسبي المستوى األوؿ. 

الواليات المتحدة , وبأمر منيـ انتقؿ المقر الدولي لمجمعية مف (ٗ)السادة المستوى الثالث:
, وانتقؿ أولكوت وببلفاتسكي إلى ىناؾ, في حيف بقي ولياـ جدج ٜٚٛٔإلى اليند عاـ  االمريكية

رئيس الفرع االمريكي مف الجمعية, إذ نشأت الجمعية الثيوصوفية اليندية في مدينة اديار, وقد 
 (Arya Samaj)ازدىرت الجمعية وذاع صيتيا, والسيما بعد اتحادىا مع جمعية اريا ساماج 

داعيًة لمحقوؽ المدنية,  و , التي تقوـ بالتبشير بالديانة اليندوسية(٘)يندوسيةاالصبلحية ال

                                                           

ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ُٝي ك٢ ح٣َُ٘يح ٝٛخؿَ ٓغ ػخثِظٚ رؼَٔ حُؼخُؼش ػَ٘ ا٠ُ  :(0415-0440)ٗىياً ظذض( 1)

ٚ ٛ٘خى ٝكَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس ك٢ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ، ػْ أظَٜ حٛظٔخٓخً رخَُٝكخ٤ٗخص ٌُح أْٜٓ ك٢ ، طِو٠ طؼ٤ِٔح٤ٌ٣َٓ٫ش

كَع ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش، رٔزذ ٓلَ -ٍث٤ٔخً ُِـٔؼ٤ش 1882طؤ٤ْٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، أ٠ٔٓ ػخّ 

، 1886ْ حُـٔؼ٤ش ػخّ ٢ٌُ طٌٕٞ ٗخ١وش رخٓ (The Path)أٌُٝٞص  ٝٓيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ا٠ُ حُٜ٘ي، ًٔخ أْٓ ٓـِش 

رؼي ٝكخس ر٬كخط٢ٌٔ ىهَ ك٢ ِٗحع ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض ٝأٌُٝٞص أىٟ ا٠ُ حٓظو٤ُ٬ش حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ح٤ٌ٣َٓ٫ش ػٖ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1876ٓوَٛخ حُي٢ُٝ ك٢ حى٣خٍ، ٝرو٢ ٍث٤ٔخً ُٜخ كظ٠ ٝكخطٚ ػخّ 

http://www.Theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-kvmj-htm.   

 .62-٣َٓ58ْ رض ٓخؿي رٖ حى٣ذ ػ٘ظخر٢، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ٙ  (2)

(3) T.Saravanan, Op.Cit, Pp. 35-36. 

(4) Geoffrey West, Op.Cit, Pp.160-161. 

 .62-60( ٣َْٓ رض ٓخؿي رٖ حى٣ذ ػ٘ظخر٢، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 5ٙ)

http://www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-kvmj-htm
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فاجتمعت أماؿ الينود بعد أف أكدت مداـ ببلفاتسكي عمى مبادئ جمعية اريا ساماج, واىميا: حؽ 
 .(ٔ)الينود بالحكـ الذاتي

وث النفسية , شنتيا جمعية البح٘ٛٛٔتعرضت مداـ ببلفاتسكي لحممة تشيير واسعة عاـ      
(, إذ قاـ األخير بدراسة  (Richard Hodgson( ٕ)في لندف, وقاد تمؾ الحممة ريتشارد ىيدجسوف

اتيـ مف خبلليا ببلفاتسكي بالزيؼ والخداع حوؿ الظواىر الروحانية التي ادعتيا مثؿ: وجود 
ف مؤلفاتيا عبارة عف سرقة أدبية  أرواح تتواصؿ معيا, وزيؼ الرسائؿ التي تمقتيا مف السادة, وا 

, إذ (ٖ)مف كتب شرقية مختمفة, مما أثر ذلؾ األمر سمبًا عمى سمعة الجمعية وصحة ببلفاتسكي
تركت اليند ورحمت إلى أوروبا مستقرًة في بريطانيا, والتقت بأني  بيزنت واتخذت مف بيتيا مقرًا 

 .(ٗ)ٜٛٛٔلجمعية الثيوصوفية في بريطانيا عاـ ألجتماع اعضاء ا
حدث انشقاؽ داخؿ الجمعية, إذ ادعى أولكوت ونائبتو  ٜٔٛٔة مداـ ببلفاتسكي عاـ بعد وفا     

آني بيزنت أحقيتو في قيادة الجمعية بكؿ أقساميا, وقد أيدتو آني بيزنت في مطمبو, في حيف 
القسـ االمريكي, مما أدى إلى االنشقاؽ, فبات القسـ -رفض ولياـ جدج التنازؿ عف ادارة الجمعية

, أما القسـ و اطمؽ عمى الجمعية اسـ اديارالوربي تحت قيادة أولكوت وبيزنت اآلسيوي وا
نسبًة إلى  Pasadena))جمعية باسادينا ب الذي اسماهاالمريكي فبات تحت رئاسة ولياـ جدج 

 .(٘)مدينة باسادينا في والية كاليفورنيا مقر الجمعية
 
 

                                                           

(1) http://www2022.Encyclopidia-Britannica,topic/Arya-Samaj.   

رخكغ ٗل٢ٔ حٓظَح٢ُ ح٫َٛ، ًخٕ ٝحُيٙ طخؿَ ؿِٞى، أًَٔ ىٍحٓظٚ ك٢  :(0144-0444)سيرؾاسد ٕيذظغُ٘ (2)

، ػْ ((Melbourne Universityٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ ىٍحٓش حُ٘ؼَ ٖٓ ؿخٓؼش ِٓزٍٕٞ حٓظَح٤ُخ ٝكَٜ ػ٠ِ ٜٗخىس حُز

، ح٠ْٗ ا٠ُ 1882ػخّ  (St Johns College)رظوٜٚ حُيٍحٓخص حُ٘ل٤ٔش ك٢ ٤ًِش ٓخٗض ؿٕٞ  أًَٔ ىٍحٓظٚ

 ، ٝحٍَٓ ٖٓ هزَ حُـٔؼ٤ش ا٠ُ حُٜ٘ي ُِظلو٤ن ك٢ حىػخءحص ٓيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ك1885ٍٞؿٔؼ٤ش حُزلٞع حُ٘ل٤ٔش ػخّ 

حطٜخُٜخ رخُٔخىس، ٝحٓظ٬ًٜخ هٟٞ هخٍهش، ًٔخ كون كٍٞ ؿِٔخص حُٞٓطخء حَُٝك٤٤ٖ ر٤ٖ حُزَ٘ ح٫ك٤خء ٝح٫ٓٞحص، 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٤ٖ٘ٓ ػًَٔٙٝ٘ق اٜٗخ ٓـَى هيحع ٣ُٝق، ٌُ٘ٚ حطْٜ رخُـٕ٘ٞ ك٢ أٝحهَ 

M.A.D.E.W.H, A. Memoir of Richard Hodgson (1855-1905), Library of Congress, 

Washington DC, 1906, Pp.1-24. 

 .62-٣َٓ60ْ رض ٓخؿي رٖ حى٣ذ ػ٘ظخر٢، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ٙ (3)

(4) C.Jinarajadasa, The Conventions of The Indian Constitution, , P.18. 

(5) Kennth Morris, Mrs. Annie Besant and The Moral Code, Universities California 

Press, California, 1909, P.4.   

http://www2022.encyclopidia-britannica,topic/Arya-Samaj
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 اَرشاس انصٕٛصٕفٛح يف اذلُذ: _ساتؼا  
دعت إلى  تعود إلى عصور قبؿ التاريخ, ولما تحويو مف أفكار فكرة الثيوصوفيةإف  مف رغـعمى 

إلى أخوية عالمية  نادتاالرتقاء بالحياة الروحية مع االبقاء عمى الديانات األصمية ألتباعيا, كما 
 .(ٔ)تذوب بيا كؿ الفوارؽ بيف البشر, إالَّ إنيا لـ تنتشر في العالـ بشكؿ ممفت

إف فكرة الثيوصوفية تحتاج إلى معرفة وتأمؿ وطيارة الفكر يعود  ذلؾ  لعؿ السبب في     
 كما افبسبب انتشار المفاسد,  ,والفعؿ, وتمؾ مف األمور المستعصية عمى عامة الناس

لـ تكف فكرة و سحرة, ال معتبرييـ -بعد انتشار المسيحية-الثيوصوفييف حوربوا مف قبؿ المسيحييف 
اس, فرجاؿ الديف حاولوا القضاء عمى أي مقولة ال تتبلءـ السحر مستساغة عند عامة الن

أعدـ في بريطانيا  ٓٙٙٔ-ٓٗٙٔلذا بيف عامي  ايضا,باليرطقة  ـوالمسيحية, فمنيـ مف أتيموى
ثبلثة أالؼ شخص بيف رجؿ وامرأة بحّجة ممارسة السحر, لذلؾ فإف االتياـ كاف كفيبًل بإنياء أي 

 .(ٕ)رتيا, والسيما الثيوصوفيةفكرة جديدة يعتقد رجاؿ الديف بخطو 
 ,البمداف في بقيةفي اليند أكثر مف غيرىا  مف ذلؾ, كاف لمثيوصوفية مكانةرغـ و عمى      

ذات االنتشار الواسع في  نتيجة ايمانيا بالتناسخ والكارما التي تعد مف أساسيات الديانة اليندوسية
ف الثيوصوفية تسعى لدمج األفكار الفمسفي(ٖ)اليند عّدت الثيوصوفية لذاة الدينية اآلسيوية, , وا 

 .(ٗ)محاولة لمعودة إلى اليندوسية األولى
و  ,عمى األخوة العالمية ىانتشارىا في اليند ومف ثـ إلى العالـ, تأكيداالخرى السباب األومف      

ونشر  المساواة إلى و دعتبالتبايف الطبقي الذي عانى منو المجتمع اليندي, عدـ اعترافيا 
ثبات التسامح, وذلؾ األمر الذي يعطي لمطبقات المسحوقة في المجتمع اليندي فرص جيدة ال

نيا اعترفت بكؿ االدياف, والمعروؼ عف المجتمع اليندي و وجودىـ, وكسر الحواجز التي تعيقيـ,  ا 
العميقة  المشكبلتمتعدد الديانات سواء كانت سماوية أو وضعية, ومف ثـ عدت فرصة لعبلج انو 
 .(٘)عاف منيا المجتمع اليندي المتبايفالتي 

                                                           

(1) Annie Besant, Mysticism, The Theosophist office, Adyar, 1912, Pp.1-9. 

(2) Tukaram Tatya, Op.Cit, Pp.11-12. 

(3) Arthur Haire Forster, Four Modern Religious Movements, The Gortiam press, 

Boston, 1919, Pp.44-46. 

(4) J.Murdoch, The Theosophic Craze, S.P.K. Press, Madras, 1894, P.11. 

(5) C.Jinarajadasa, Theosophy in India, The Theosophical Society in India, Adyar, 

1927, Pp.6-7. 
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مف أىـ المحطات التي مرت بيا مداـ ببلفاتسكي خبلؿ رحمتيا في البحث عف  اليند تعدَّ      
 الحكمة وأسرار الحياة, فعف طريقيا دخمت ليضبة التبت, وىناؾ التقت بالرىباف البوذييف الذيف

د امتمكت كؿ المقومات لتكوف بيئة صالحة مكف القوؿ إف الينعمموىا أىـ أسرار الثيوصوفية, وي
  .(ٔ)لنمو وتوسع الثيوصوفية

                                                           

(1) Arthur Lillie, Op.Cit, Pp.13-15. 
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 صاَٙادلثحس ان
 اذلُذ يف تٛضَد َٙآ ياسعرٓا انرٙ انرُظًٛٛح اجلٕٓد

(7431-7311:) 
لذا شّبيت آني  ,تدافع عنيا بكؿ قوة واخبلصاف عندما تؤمف بفكرة آني بيزنت  اعتادت      
بالحقيقة الذي انتيى )مف العاصفة إلى السبلـ(, أي الطريؽ  رةعباايمانيا بالثيوصوفية ببيزنت 

دافعت عف فكرة الثيوصوفية حتى عّدت عند الثيوصوفييف _الوريثة_ و الكاممة والحكمة األبدية, 
 ؿ الفكري آلني بيزنت مف االشتراكية إلى الثيوصوفيةالتحوّ  ف ذلؾوا  , ىالمداـ ببلفاتسكي في نشر 

 .(ٔ)قبؿ زمبلئيا االشتراكييف, وأصحاب الفكر الحرانتقادات كثيرة مف  اثار
بالثقافة  المتأثريف شيد ظيور طبقة مف المثقفيفت في وقت كانتوصمت آني بيزنت إلى اليند      

أقتصر التعميـ عمى انتماء طبقة مف الكتبة والموظفيف لخدمة التاج البريطاني؛ ألف  إذالبريطانية, 
د مستعمراتيا مكمؼ عمى حكومة نائب الممؾ في اليند, فضبًل مجيء موظفيف مف بريطانيا أو أح

نتمى كثير مف الينود لمجيش اأكمموا دراستيـ في الجامعات البريطانية, أيضًا  قدالذيف عف الطمبة 
البريطاني, وانغمسوا بالحياة المادية, وذلؾ ىيأ ليـ االبتعاد عف الحياة الروحية التي دعت ليا 

عمى  البريطاني القائـ عماده لمجيشيند أضحت عبارة عف معسكر كبير الأرض أدياف اليند, ف
, وبذلؾ الجيش سيطرت بريطانيا عمى مناطؽ واسعة مف العالـ, , مّما أدى إلى التراجع ىاأبناء

 .(ٕ)الروحي مقابؿ الميؿ نحو العقيدة المادية
ثير مف العادات والتقاليد كاف لسمطات االحتبلؿ البريطاني دورًا كبيرًا في محاولة دثر الك     

مف خبلؿ خمؽ جيؿ متثقؼ  موروثيا الثقافي و الحضارياليندية, في محاولة لتجريد الببلد مف 
تابعة ليا دوف مقاومة, وكانت أولى الخطوات ىي نشر المسيحية,  تكوف و بيذا,بالثقافة االوربية 

ودعمت الرأسمالية,  ف لممسيحية,ت سمطات االحتبلؿ حماية لمينود المعتنقيح انتشارىا أعطوإلنجا
لمتعميـ  , وفرضت المغة االنكميزية لغة رسميةً حكومة نائب الممؾبمصالح  وربطت مصالحيـ

                                                           

(1) G.S.Arundale,Op.Cit, Pp.12-15. 

(2) Annie Besant, The Besant Spirit, The Theosophical publishing House, Adyar, 1939, 

P.7.     
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حاولت حكومة و واالدارة إلى جانب المغات المحمية, أما التعميـ كاف وفؽ المناىج االنكميزية, 
 . (ٔ)عمؿ معيـالنائب العاـ استمالة االمراء ومبلكي االراضي ورجاؿ الديف لم

قدـ آني بيزنت اليند, انتيى دورىا في السياسة والفكر واالصبلح االجتماعي في  منذ وطأ     
 ألنيا ,بريطانيا, فقد وجيت كؿ طاقاتيا نحو خدمة فكرة الثيوصوفية ونشرىا, وتطورىا الروحي

تيا ومعرفتيا,  ية فكرة تغذي عاطفوجدت في الثيوصوف لذلؾ ,باإليماف فقط ضرورة العيش تعتقدأ
تدعو إلى االيماف والمعرفة والعمؿ, ورغـ ذلؾ فيي عممت في سبيؿ القضية السياسية فييا 
 .(ٕ)اليندية

عّدت آني بيزنت دخوليا إلى اليند والدتيا الثالثة, فقد كانت والدتيا األولى عندما قدمت إلى       
حيف والدتيا الثالثة كانت عندما وطئت , والثانية عندما اعتنقت الثيوصوفية, في ٚٗٛٔالحياة عاـ 

عمى كونيا ايرلندية أكثر مف كونيا بريطانية, إاّل أف في والدتيا  مصرة كانت سابقًا فأرض اليند, 
 .(ٖ)الثالثة أكدت إنيا ىندية مف حيث األفكار والمعتقدات والوالء

ء لدييا ال يكوف النتمايبدو إف ما حّرؾ معتقدات آني بيزنت ىو الفكر بالدرجة األساس, فا     
تمّبسو, فشخصية آني ة بالمكاف و طلفكرة, وبالعادة فإف تمؾ الفكرة  احاذىب إلى الممكاف بقدر ما 

بيزنت كانت ايرلندية عندما آمنت بقضيتيا, ونفس الشعور عندما انتمت لمقضية االنسانية في 
نصيار بروح اليند والقضية دفاعيا عف المستضعفيف والعماؿ في بريطانيا, ىكذا اندمجت حد اال
دمجو بوحده أحاط بالمكاف, و اليندية؛ لذا فإف الخبلؼ الفكري لدى آني بيزنت كاف اطارًا قويًا 

 واحدة. 

عّدة محاور:  عمى( ٖٖٜٔ-ٖٜٛٔ) الحقبويمكف تقسيـ حياة آني بيزنت في اليند خبلؿ        
صراعيا مع ولياـ جدج حوؿ توحيد ( وجيتيا نحو تقوية مركزىا بالجمعية, و ٜٛٛٔ-ٖٜٛٔالمدة )

( فوجيتيا نحو تطور التعميـ, وانشغمت خبلليا ٜٚٓٔ-ٜٛٛٔالجمعية بكؿ أقساميا, أما المدة )
 Charles Webster)( ٗ)بالعمؿ واالصبلح االجتماعي, وقضية تشارلز ويبستر ليدبيتر

                                                           

 .237-236، ٙ ٙحُٜٔيٍ حُٔخرن( ٓ٘ظ٠ٜ ١خُذ ِٓٔخٕ، 1)

(2) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.142-152.   

(3) G.S.Arundale, Op.Cit., P.25.   

ػ٤َ ح٧ٍٝ ك٤ٜخ، ػ٠ٞ ْٜٓ ك٢ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٝػّي ٖٓ حَُ: (0123-0443)ذؾاسىض ٗيثغرش ىيذتيرش(4)

حُلي٣ي ٛ٘خى، طٞك٢  ا٠ُ ُ٘يٕ؛ ُؼَٔ ٝحُيٙ ك٢ ٌٓي 1861، حٗظوِض ػخثِظٚ ػخّ 1854ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش ٓخٗ٘ٔظَ ػخّ 

، كظؼَٟض ػخثِظٚ ا٠ُ ٌٗٔش حهظٜخى٣ش ًز٤َس، ٓٔخ ىكغ ط٘خٍُِ ُِؼَٔ رؼي طوَؿٚ ٖٓ 1862ٝحُيٙ رَٔٝ حَُٔ ػخّ 

 ، ح٠ْٗ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش1897ؿ٘ٞد ؿَد ُ٘يٕ ػخّ  (Farnham)حُؼخ٣ٞٗش، أٟل٠ ًخٛ٘خً ك٢ ٤ً٘ٔش كخٍٗخّ 

 =، ٝأ1885ْٓ، ٝٓخْٛ ك٢ َٗ٘ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ ٬٤ٕٓ ػخّ 1884، ٓخكَ ُِٜ٘ي ػخّ 1883حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ 
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Leadbeater( وفي المدة ,)ٜٔٓٚ-ٜٖٖٔعالميًا  ( صبت كؿ جيودىا عمى نشر الثيوصوفية
قسميف:  عمىويمكف تقسيـ جيودىا في خدمة الثيوصوفية  ,(ٔ)بعد ترأستيا لمجمعية الثيوصوفية

ألقتيا, والكتب  األوؿ_ مادي: متمّثؿ بتنظيـ الجمعية, والثاني_ فكري: متمّثؿ بمحاضراتيا التي
  :عمىيمكف أف نقسـ القسـ المادي  التي ألفتيا؛ لذلؾ

 

  آَٙ تٛضَد: ْلفكاس ٘ذمثم انشؼة اذلُذ _أٔال  
ألنيا مركز الجمعية الثيوصوفية العالمية,  ,اتخذت آني بيزنت مف مدينة أديار مقرًا ليا       

, وتمكنت منذ أياميا (ٕ)( بالقياـ بجوالت في فروع الجمعية في اليندٜٗٛٔ-ٖٜٛٔوقضت المدة )
ت الدينية لتمؾ األمة, إذ األولى في اليند مف كسب قموب الينود عبر احتراميا الشديد لمثواب

(, وارتدت الزي اليندي التقميدي, وحاولت بعث Ganges River)( ٖ)استحمت في نير الغانج
نيضة دينية حقيقية في القيـ اليندوسية, وربطيا بالثيوصوفية, واحياء المغات القديمة, وأىميا: 

دي ػػػة األدب الينػػػػػػػاء دراسػػػػػػػػادة احيػػػػػ(, واعSanskrit Language) (ٗ)ةالمغة السنسكريتي

                                                           
 

ُِؼَٔ ك٢ ٜٓ٘ش حُظؼ٤ِْ، أُظو٠ رآ٢ٗ  1887أٗخٗيح رخُظؼخٕٝ ٓغ حُؼو٤ي أٌُٝٞص ٛ٘خى، ػخى ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ػخّ  ٤ًِش=

ػ٠ِ أػَ  1706، ك٘٘ؤص ر٤ٜ٘ٔخ ػ٬هش ٛيحهش ؿ٤يس، حٓظوخٍ ٖٓ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ 1874ر٤ِٗض ػخّ 

٤ُئْٓ ح٤ٌُ٘ٔش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ح٤ُِزَح٤ُش، طٞك٢  1715، ٓخكَ ا٠ُ حٓظَح٤ُخ ػخّ 1707ك٤٠لش، ٌُ٘ٚ ػخى ُِـٔؼ٤ش ػخّ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1734ك٢ حٓظَح٤ُخ ػخّ 

http://www.ts-adyar.org/content/Charles-Webster-Leadbeater-1854-1934.  

(1) Geoffrey West, Op.Cit., P.207.     

(2) T.Saravanan, Op.Cit., P.208.     

 ( Himalayas )ًْ، ٣٘زغ ٖٓ ؿزخٍ ح٤ُٜٔخ٣٫خ199أًزَ أٜٗخٍ ٗزٚ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش، ٣زِؾ ١ُٞٚ  ّٖش اىغاّط:  (3)

٣ٜٝذ ك٢ ه٤ِؾ حُز٘ـخٍ، ٌُُي حَُٜ٘ أ٤ٔٛش ى٤٘٣ش طلٞم أ٤ٔٛش أ١ َٜٗ آهَ ك٢ حُؼخُْ؛ ُظزـ٤ِٚ ٖٓ هزَ حُٜ٘يّٝ، 

ٖٝٓ أْٛ أٓخًٖ حُلؾ ُي٣ْٜ، كظ٠ اْٜٗ ٣ؼزيٕٝ اُٜخً ٣ٔؼِٚ ح٩ُٚ )ؿخٗـخ(، ٝطوخّ ػ٠ِ ٟلخكٚ ٓؼخري ُلَم حُٔٞط٠، اً 

ٍٓخىْٛ رؼي كَهْٜ ك٢ ًُي حَُٜ٘؛ ٫ػظوخىْٛ اٗٚ ٣ٔ٘ق حُٔظٞك٢ َٓٔحً ٓزخَٗحً ُِـ٘ش، ٝأه٤ٔض ػ٠ِ ٟلخكٚ أْٛ  ٣ِو٠

 حُٔيٕ حُٜ٘ي٣ش ٓؼَ: هللا آرخى، ًٌِٝظخ، َٓٗي آرخى. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

https://www.2022,Encyclobedia-Britanaca.Place/Ganges-River.com ؛  ٓلٔي ه٤ْٔ حًُِٝش،  

.381، 2000ٙآ٤ٓخ ىٍحٓش ك٢ حُــَحك٤ش ح٫ه٤ٔ٤ِش، ىحٍ حُٔؼخٍف حُـخٓؼ٤ش، ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش،   

٣ٔش، حٗظَ٘ص ك٢ ؿ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ حٍطزطض طِي حُِـش ري٣خٗخص حُٜ٘ي: ك٢ يُـش حُٜ٘ي حُو اىيغح اىغْغنشيريح: (4) 

ي٤ٓٝش ٝحُز٣ًٞش ٝحُـخ٤ٗش، ٝح٫ىد حُٜ٘ي١ حُوي٣ْ، ّٛ٘لض ػ٠ِ اٜٗخ ٖٓ حُِـخص حُٜ٘يٝ أٍٝٝر٤ش، ٝٓؼ٠٘ ًِٔش حُٜ٘

٣ٌَٔ٘ٓظ٤ش ح٢ُ٘ء حُٜٔ٘ٞع ريهش ػخ٤ُش، أهظَٜ طؼ٤ِٜٔخ أ٫ًٝ ػ٠ِ حَُٛزخٕ ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ، ًظزض رٜخ حٌُظذ حُٔويٓش 

ص طِي حُِـش رَٔحكَ ػّيس، حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٖٝٓ ٛ٘خ ًٔزض هي٤ٓظٜخ ُيٟ حُٜ٘ٞى، ًٔخ اٜٗخ  َّ حٍطزطض رخُظَحع حُٜ٘ي١، ٓ

(، ٝحٗظَ٘ص ػزَ ح٫ٗؼخٍ Rigvedaأُٜٝخ: ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش حُل٤ي٣ش حُظ٢ ًظذ رٜخ أهيّ ٗٚ ٖٓ حٌُظخد حُٔويّ )

ٝح٫ر٤خص حُ٘ل٤ٜش، ػخ٤ٜٗخ: ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُظ٢ ٜٗيص رٍَٔٝ حُٞهض ططٍٞحً أًؼَ طـخْٗ ٝط٘ظ٤ْ، ٝهي ظَٜ 

 =ك٢ ح٧ُق ح٧ٍٝ هزَ ح٬٤ُٔى، ٝرؼي ىهٍٞ ح٬ٓ٫ّ ٗزٚ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش ه٬ٍ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٬٤ُٔى١،ًُي 

http://www.ts-adyar.org/content/Charles-Webster-Leadbeater-1854-1934.
https://www.2022,encyclobedia-britanaca.place/Ganges-River.com
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, إذ دعت إلى صحوة ايمانية قوية بالقيـ الدينية التي تشكؿ مبلمح اليند  التاريخية, وىي: (ٔ)القديـ
الكارما, والتناسخ, واليوغا, والروحانية )أي كؿ ما ىو قائـ عمى اثبات الروح وسمّوىا عف 

"إن اليند بمد جّبار طالما يا المميزة بقوليا: دعت إلى اعتزاز اليند بشخصيتو , (ٕ)المادّيات(
 جحافلحرصت عمى مراعاة امالءات مانو المشّرع حرفيًا, ولكنيم نسوا امالءاتو؛ بسبب 

 .(ٖ)األجانب, التي أجتاح الفاتحون بيا األرض ودّمروىا"
عمى سية, تعاليـ اليندو ديدية الشاممة في اليند, تمسكيا بكانت أولى خطوات آني بيزنت التج     
إنيا لـ تعمف اعتناقيا لتمؾ الديانة, وتعّمـ المغة السنسكريتية, ودراسة الكتب اليندوسية مف رغـ 

المقدسة ليتسنى ليا فيـ شخصية الفرد اليندي, وكسب عطفو, فقد ركزت محاضراتيا عمى دعوة 
ز باألمة الينود لبلعتزاز بأنفسيـ, وشخصيتيـ المميزة, وبسب ما اظيرتو مف اخبلص واعتزا

اليندية كسبت ود وعطؼ الكثير مف الينود, مما سيؿ عمميا في اعادة بناء الجمعية الثيوصوفية, 
فبالرغـ مف إنيا تحت رئاسة العقيد أولكوت إالَّ إنيا أضفت دماء جديدة عمييا أي اعادة النشاط 

نة أديار إلى مدينة أما ثاني خطواتيا لبلقتراب مف الينود كاف انتقاليا مف مدي, (ٗ)والحماس ليا
بيناريس, التي تعد مف أىـ مراكز الحج اليندوسي, فضبًل عف وقوعيا عمى نير الغانج المقدس 

 (دار السبلـ )(, ومعناىاShantin Ketanكيتاف ) لدى اليندوس, وأضحى منزليا في بمدة شانتيف
ذلؾ عكس فيميا بالمغة السنسكريتية, مركز تجمع معتنقي الثيوصوفية مف مختمؼ الديانات, و 

                                                           
 

طَحؿؼض طِي حُِـش رٌَ٘ ًز٤َ ٝكَ ٓلِٜخ حُِـش حُلخ٤ٍٓش، ٜٝٗيص طَحؿغ أًؼَ ه٬ٍ ٓيس ح٫كظ٬ٍ حُز٣َطخ٢ٗ. =

 ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

T.Burrow, The Sanskrit Languange, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 

Delhi, 1955, Pp.1-67.      

٣ؼٞى ح٠ُ ػ٬ػش ح٫ف ػخّ،ٝ ٣َط٢٤ رخُي٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش ًخُٜ٘ي٤ٓٝش ٝ حُز٣ًٞش ٝ ح٤ُٔو٤ش ، االدب اىْٖذي اىقذيٌ:( 1) 

ػ٠ِ حُلوزش حُوي٣ٔش ريأ ٣٘وَ رٍٜٞس ٗل٤ٜش ػزَ ح٫ؿخ٢ٗ ٝ ح٫ٗؼخٍ ٝ ح٫ٓخ٤١َ ، حً ٤ٓطَص حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش 

حُظ٢ حٓظَٔص ح٠ُ حُوَٕ حُلخى١ ػَ٘ ،حٓخ حُلوزش حُٔظٞٓطٚ حُظ٢ حٓظيص ح٠ُ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٤ٓطَص حُِـش 

حُلخ٤ٍٓش، ػَف ػٖ ح٫ىد حُٜ٘ي١ حُوي٣ْ حٗٚ ًحص رؼي ى٢٘٣ ٝ حه٬ه٢ ١خؿ٢، ُْٝ ٣وظَٜ ػ٠ِ حُٜ٘ي كو٢ رَ ػ٠ِ 

٣ُْٞ ٣ُ٘ٞ، آىحد حُٜ٘ي، طَؿٔش: ١َ٘ٛ ُؿ٤ذ، ٍٓ٘٘ٞحص ٣ي ٣٘ظَ: حُيٍٝ حُظ٢ طخػَص رخُي٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش.ُِِٔ

   .46-6ٙ ، ٙ 1787ػ٣ٞيحص، ر٤َٝص، 

(2) T.Saravanan, Op.Cit., P.34.      

(3) Quoted in :J.Murdoch, Op.Cit., P.50. 

(4) The Times of India (1861-2010), Oct 1, 1984, Pro Quest Historical News Papers, 

The Time of India, P.6.     
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بلئـ روح اصبلحيا عيوب ذلؾ المجتمع بشكؿ م الواعي لطبيعة المجتمع اليندي, ومف ثـ محاولة
 .(ٔ)العصر 

تكمف أىمية دور آني بيزنت في اليند, كونيا أجنبية جاءت تحاوؿ بث روح جديدة في      
مع اليندي, ومساعدتيـ في المياديف الدينية واالجتماعية والفكرية والتعميمية والسياسية في المجت

, (ٕ)الوقوؼ بوجو االستغبلؿ البريطاني لميند, وىنا لمس الينود روح المثابرة واالخبلص في عمميا
إذ عزمت النيوض بالمجتمع اليندي والشباب بصورة خاصة, والمساعدة ببث الوعي لكي تأخذ 

وض؟ ورّدت إف اليند البد ليا مف اليند موقعًا عالميًا, حتى عندما سُألت يومًا ىؿ يمكف لميند الني
 .(ٖ)النيوض, لكف زعماء اليند آنذاؾ ال يساعدوف الشباب في الوقوؼ عمى أقداميـ

الشعب اليندي؟ ىؿ بسبب ود وىنا سؤاؿ قد يطرح, وىو لماذا نجحت آني بيزنت في كسب      
أف تصنع مف تمكنت  ايبأن ؟, ويمكف االجابة عف ذلؾتمّسكيا بالشخصية اليندية ؟ أـ قدرة االقناع

قاعدة جماىيرية واسعة في اليند, مف خبلؿ ايمانيا المخمص باليند, واعتقادىا إف روحيا باألصؿ 
خمقت باليند, ولكف بسبب التناسخ ولدت في بريطانيا؛ لذا عّدت اليند وطنيا األـ, والواجب عمييا 

ء لميند أو باستخداـ قدراتيا خدمة وطنيا بكؿ طاقاتيا, لذلؾ لـ تدخر جيدًا سواء بإظيار الوال
 الخطابية, والمعروؼ إف لدى آني بيزنت قدرات إقناعيو واسعة.

 

دٔس آَٙ تٛضَد يف اػادج ذُظٛى اجلًؼٛح انصٕٛصٕفٛح يف  _شاَٛا  
 اذلُذ:
 :صشاػٓا يغ ٔنٛاو جذض - أ

 اتيمت آني بيزنت ولياـ جدج بأنو زّور رسائؿ مف السادة )موريا وكوت ىومي( منعتيا      
, إذ ادعت الرسالة ٜٔٛٔمف السفر إلى اليند لحضور المؤتمر السنوي لمجمعية ىناؾ عاـ 

إف آني بيزنت ستتعرض إلى محاولة اغتياؿ مف قبؿ العقيد أولكوت, مما دفع ذلؾ األمر 
 ٕٜٛٔأولكوت الى تقديـ استقالتو إالَّ إنو سحبيا عمى الفور, وقّدـ جدج رسالة أخرى عاـ 

بيزنت مف السفر إلى اليند, وكاف سبب ارساؿ جدج لمثؿ تمؾ الرسائؿ, منعت أيضًا آني 
                                                           

(1) G.S.Arundale, Op.Cit., P.26. 

(2) Bepin Chandrapal, Mrs.Annie Besant a Psychological Study, Ganesh & co 

Publishers, Madras 1917, Pp.31-34.     

(3) James H.Consins, Op.Cit., P.53.     
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خوفو مف التقارب الكبير بيف بيزنت وأولكوت في حالة سفرىا, مما يضعؼ مركزه وسعيو 
لترأس الجمعية الثيوصوفية بكؿ أقساميا, ورغـ موقؼ الشؾ آلني بيزنت مف تمؾ الرسائؿ, إالَّ 

, كذلؾ احتفظت بعبلقة جيد مع أولكوت, وسافرت ٕٜٛٔو ٜٔٛٔإنيا التزمت بيا عامي 
 .(ٔ)ٖٜٛٔإلى اليند بتشجيع مف شاكرا فارتي عاـ 

و كاف اساسو صراعًا عمى السمطة  ٜٗٛٔحدث شقاؽ داخؿ الجمعية الثيوصوفيو منذ عاـ     
, عف طريؽ نشر في بريطانيا آني بيزنتأتباع الجمعية  بيف آني بيزنت و جدج , اذ ساعد

في الصحؼ متيميف خبلليا ولياـ جدج في اضعاؼ الجمعية وتقسيميا, األمر الذي أثار  المقاالت
الجمعية في أديار, وأعمف إنيا تحت رئيس جدج نفسو, فطالب بطرد آني بيزنت مف منصب نائب 

ف األخير يحمؿ كراىية  تأثير جيانيندرا ناث شاكرافارتي وىو مف الثيوصوفييف األوائؿ في اليند, وا 
قد  يكؿ مف آني بيزنت وشاكرا فارت و اتيـدىى إنالمف مركزه, وا ه, وكاف يسعى لتجريداتجاىو

وضعا تحت تأثير قوى الشر, ولـ يعّدا مف أتباع األخوة العالمية, في المقابؿ رفضت آني بيزنت 
بعقد مؤتمر لمجمعية الثيوصوفية في أديار  ٜٗٛٔتمؾ االتيامات وتوجيت في كانوف األوؿ عاـ 

فيو باستقالة ولياـ جدج وطرده مف الجمعية بأكمميا, وحصمت عمى تأييد واسع في مطمبيا طالبت 
 .     (ٕ)ذاؾ

اجتماعًا  ٜ٘ٛٔفي شير نيساف لمجمعية الثيوصوفية عقد القسـ االمريكي أو )الغربي(       
وكانت االنفصاؿ عنيـ,  وبرئاسة ولياـ جدج لغرض التباحث في امكانية ابقاءىـ القسـ الشرقي أ

نتيجتو اعبلف االنفصاؿ الكامؿ عف مركز الجمعية في أديار, وتشكيؿ جمعية مستقمة تحت رئاسة 
الواليات المتحدة ولياـ جدج مدى حياتو, لكف ذلؾ االعبلف القى معارضة أربعة عشر فرعًا في 

المريكية, االثيوصوفية الجمعية عف , إذ أعمنوا مساندتيـ لفرع أديار, وبالفعؿ انفصمت االمريكية
 .(ٖ)وذلؾ ما أعطى جمعية أديار قوة وسمطة بزعامة أولكوت ونائبتو آني بيزنت

( ٜ٘ٓٔ-ٜ٘ٛٔساىـ ذلؾ األمر باستقرار جمعية أديار وزيادة نشاطيا, إذ عّدت المدة )       
مدة مميئة بالعطاء والنشاط, فمـ يقتصر األمر عمى الجانب الفكري بؿ تعداه إلى االصبلح 

                                                           

(1) Geoffrey West,Op.Cit., Pp.180-183.      

 (2) James H.Consins, Op.Cit., Pp.185-186.      

(3) J.H.Fussell,Mrs.Annie Besant And The Moral,Point Loma, California, 1909 , p.4. 
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 لظيور قضية جديدة عصفت بكياف الجمعية, ,واالجتماعي, لكف األمر لـ يستمر طويبلً التعميمي 
 .(ٔ)بيترأال وىي قضية تشارلز ويبستر ليد

 

 :لضٛح ذشاسنض ٔٚثغرت نٛذتٛرت - ب
مف أىـ أعضاء الجمعية الثيوصوفية, فقد ساند آني بيزنت أثناء  عّد تشارلز ويبستر ليدبيتر     

 Katherine)( ٕ)مف قبؿ كاثريف تينجمي ٜ٘ٓٔ إنو اتيـ عاـ صراعيا مع ولياـ جدج, إالَّ 
Tingleyإلى أساءت  ( زعيمة الجمعية الثيوصوفية االمريكية, بتعميـ طبلبو تصّرفات ال اخبلقية

فكرة الثيوصوفية ومبادئيا, معتمدة في اتياميا عمى شيادة قّدميا طبلبو أنفسيـ, مما أدى إلى 
 .(ٖ)رت تمؾ القضية ضجة كبيرة شممت الجمعيتيف في أديار وباسادينااستياء أىالي الطبلب, وأثا

لـ توجو اتيامات عمنية إلى ليدبيتر, لكف الضجة التي أحدثتيا تمؾ القضية دفعت العقيد      
أولكوت إلى السفر مف اليند لبريطانيا مكاف اقامة ليدبيتر, وعقد لجنة لتقصي حقيقة األمر تكّونت 

, وقد أعترؼ الواليات المتحدة االمريكيةمعية في كؿ مف: فرنسا وبريطانيا و مف أبرز أعضاء الج
ليدبيتر بأعمالو البلأخبلقية مف خبلؿ رسالة قّدميا إلى لجنة التقصي في السابع والعشريف مف 

لذا قّدـ استقالتو في العاـ نفسو, ودفع ذلؾ األمر الكثير مف طبلبو باالنشقاؽ  ,ٜٙٓٔشباط عاـ 
ديار واالنضماـ إلى جمعية باسادينا احتجاجًا عمى ذلؾ االستجواب المييف لمحرية عف جمعية أ

 .(ٗ)الفردية
دافعت آني بيزنت بشّدة عف ليدبيتر رغـ اعترافو, متيمًة لجنة التقصي عمنًا بعدـ السماح لو      

عميـ, وقد في الدفاع عف نفسو, وأشارت إلى جيوده الجّبارة في نشر الثيوصوفية, وتجربتو في الت
                                                           

(1) Bepin Chandrapal, Op.Cit., Pp.258-278.        

خٓخط٘ٞٓظْ، ػِٔض ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُؼ٤ٞٛٞك٤ش حُزخٍُس، ُٝيص ك٢ ٣٫ٝش ٓ: (0111-0431)ماششيِ ذيْعيي( 2)

، أهٌص ؿخٗذ ؿيؽ ه٬ٍ 1874أهٜخث٤ش حؿظٔخػ٤ش ك٢ ٣٫ٝش ٣ٞ٤ٍٗٞى، ح٠ٗٔض ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ 

حَُٜحع ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ آ٢ٗ ر٤ِٗض، أٛزلض ٍث٤ٔش حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ح٤ٌ٣َٓ٫ش، ًخٕ ُٜخ ىٍٝحً ك٢ حٗ٘خء حُٔيحٍّ 

ك٢ ٓـخٍ حُٜلخكش، اً أٓٔض حُؼي٣ي ٖٓ حُٔـ٬ص حُؼ٤ٞٛٞك٤ش  ًٝٞرخ، ًخٗض ٗ٘طش ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫شك٢ 

ًَِٓحً ؿي٣يحً ُِؼ٤ٞٛٞك٤ش ك٢ ٣٫ٝش ٣ٞ٤ٍٗٞى حٓٔظٚ ُٞٓخ ٫ٗي  1700ك٢ أُٔخ٤ٗخ ُٝٛٞ٘يح ٝح٣ُٞٔي، ٝحٗ٘ؤص ػخّ 

(Loma Land) ّأٓٔض ٓيٍٓش  1717أٓٔض رَُٔخٕ ح٬ُّٔ ٝح٫هٞحٕ حُؼخ٢ُٔ، أٓخ ك٢ ػخّ  1713، ٝك٢ ػخ

ُظؼ٤ِْ ٓزخىة حُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ًخٗض ًخػ٣َٖ ًؼ٤َس حُٔلَ ٝحُظَكخٍ َُ٘٘ حُؼ٤ٞٛٞك٤ش،  (Raja Yoga) ٍحؿخ ٣ٞؿخ

 طٞك٤ض ػ٠ِ أػَ كخىع ٤َٓ ك٢ أُٔخ٤ٗخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

J.Gorden Melton, Biographical Dictionary of American Cult and Sect Leaders, 

Vol.212, Garland Publishing Inc, New York, 1986, pp.289-291.  

(3) J.H.Fussell, Op.Cit., P.5. 

(4) Geoffrey West, Op.Cit., P.193.      

http://www.youtube/SY77S-Ph9E0
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نيا محاولة مف بعض الحاقديف لزعزعة استقرار جمعية أديار ف ادانة ليدبيتر (ٔ)أسيء فيمو, وا  , وا 
اساءة لسمعة الجمعية الثيوصوفية, والجيود المبذولة مف أعضائيا لنشر تمؾ الفكرة, وقد نظمت 

العتراؼ ليدبيتر  آني بيزنت تمؾ األمور في مذكرة وقدمتيا إلى لجنة التقصي, لكف لـ يؤخذ بيا
 .(ٕ)أواًل, واستقالتو ثانياً 

نستنتج مما سبؽ اف آني بيزنت كانت حريصة عمى تطبيؽ و نشر الثيوصوفية منذ ايمانيا     
لكف موقفيا مف قضية ليدبيتر يبدو مختمفًا, لعؿ ذلؾ يرجع لتأثرىا بشخصيتو , كما  بيذه الفكرة,

معية , لما يشكمو مف ثقؿ داخميا , ليذا سعت انيا كانت بحاجة لو لتقوية مركزىا داخؿ الج
 . كما سنعرؼ الحقاالرجاعو الييا بعد ترأسيا الجمعيو 

 :ذٕيل آَٙ تٛضَد سئاعح اجلًؼٛح انصٕٛصٕفٛح -خ
أثرت قضية ليدبيتر كثيرًا عمى صحة العقيد أولكوت الذي كاف يبمغ مف العمر خمس      

, وكاف عندما يفيؽ ييميـ بكممات )إني ٜٚٓٔباط وسبعوف عامًا, فدخؿ في غيبوبة بداية شير ش
خمفو في منصبو برئاسة الجمعية الثيوصوفية, وبعد رؾ آني , إني ابارؾ آني(, وكأنو عّيف مف ابا

 .(ٖ)أديار مدينة في ٜٚٓٔأف أشتّد عميو المرض والضعؼ, توفي في السابعة عشر مف شباط 
, حضره ممثمي ٜٚٓٔلمجمعية الثيوصوفية عاـ قد اجتماع بعد وفاة العقيد أولكوت, عُ         

آني بيزنت باألغمبية, وألقت أثناء ذلؾ خطابًا  تبديار, وانتخاألقساـ التابعة لمجمعية في مدينة أ
مؤثرًا أماـ أعضاء المجنة بعد انتخابيا, إذ أعمنت في الخطاب اخبلصيا لمسادة عمى اعتبار إنيـ 

جميع الديانات, وتعيدت أماميـ  اجتاحتيوصوفية التي سادة الحكمة, وحاممي لواء الحركة الث
باتخاذىا خطوات جديدة لدفع الحضارة العالمية نحو األماـ, وأكدت تمسكيا بالتسامح وحرية الفكر 
بوصفو حؽ أصيؿ لمعقؿ, واعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي, االىتماـ بالتعميـ بكؿ فروعو مف 

قوتيـ ل مدركيفظ الفقراء والمضطيديف, والعمؿ عمى جعميـ , والعمؿ عمى ايقا(ٗ)أجؿ بموغ الحكمة
األخوة العالمية, وأساسو العدؿ والمساواة بيف فئاتو بغض النظر  سادت فيووامكانيتيـ في مجتمع 

 .(٘)عف الفروقات االجتماعية
                                                           

(1) G.S.Arundale, Op.Cit., Pp.38-40.   

(2) J.H.Fussell, Op.Cit., P.5؛ The Times of India (1861-2010), Aug 26, 1913, Pro 

Quest Historical News Papers, The Time of India, P.8.     

(3) Geoffrey West,Op.Cit,. P.188. 

(4) Ibid., P.189. 

)5) Bepin Chandrapal, Op.Cit., Pp.260-261.        
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 ترؤسترأس آني بيزنت الجمعية الثيوصوفية في أديار األكثر نشاطًا مف مدة  مرحمةعّدت      
(, وكانت أوؿ خطوة اتخذتيا آني بيزنت اعادة الييكمية المالية ٜٚٓٔ-٘ٚٛٔعقيد أولكوت )ال

عمييا عف  تحصميـ, مف حيث واردات الجمعية التي لمجمعية, ووضع نظاـ مالي دقيؽ وسم
طريؽ التبرعات أو المشاريع التجارية التابعة ليا والمصروفات, وايجاد بدائؿ لتقميؿ االنفاؽ, إذ 

مطبعة في مدينة أديار؛ لطباعة الكتب المرّوجة لمجمعية ومبادئيا دوف  ٜٜٓٔعاـ شأت أنإنيا 
وأسمتيا المكتبة يا, المجوء إلى المطابع األخرى, وأنشأت مكتبة لعرض المطبوعات واالبحاث وبيع

 .(ٔ)الشرقية
ومف ثـ   كانت جيود آني بيزنت المبذولة في نشر الثيوصوفية قد زاد عدد المنظميف إلييا,     

زيادة وارداتيا, فحرصت كؿ الحرص عمى استغبلؿ تمؾ الموارد في مشاريع تجارية مربحة ومفيدة 
تصب في مصمحة الجمعية وخدمة قضيتيا, والمجتمع اليندي, ومف تمؾ المشاريع أماكف إلقامة 

شاء المتردديف عمى الجمعية لبلطبلع عمى نشاطيا سواء كانوا مف الثيوصوفييف أو غيرىـ, وان
 .(ٕ)مطابع ومصانع لؤللباف ومغاسؿ وغيرىا

 مرحمةخص الجمعية الثيوصوفية, فتوسعت بشكؿ ممفت وزادت عدد فروعيا خبلؿ أما ما      
 :كما ىو موضح في الجدوؿ أدناهو رئاستيا, والسيما النشطة منيا, 
 .(ٖ)( أعداد فروع الجمعية وأعضائيا النشطيفٔجدوؿ رقـ )

 عدد أعضاء الجمعية النشطين الجمعية النشطةعدد فروع  االعوام ت
ٔ ٜٔٓٚ ٘ٙٚ ٔٗ.ٖٛٙ 
ٕ ٜٔٓٛ ٖٙٔ ٔ٘.ٙٔٚ 
ٖ ٜٜٔٓ ٜٙٛ ٔٙ.ٜٛٛ 
ٗ ٜٔٔٓ ٚٚٛ ٕٓ.ٖ٘ٙ 
٘ ٜٔٔٔ ٛٙٚ ٕٔ.ٗٙٗ 
ٙ ٜٕٔٔ ٜ٘ٓ ٕٖ.ٔٗٓ 
ٚ ٜٖٔٔ ٜٕ٘ ٕٕ.ٚٗٗ 

                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., Pp.189-190.  

(2) Ibid, P.191. 

                                      G.S.Arundale, Op.Cit., P.50.  3))  
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ٛ ٜٔٔٗ ٔ.ٓٔٙ ٕٗ.٘ٚ٘ 
ٜ ٜٔٔ٘ ٜٜٔ ٕ٘.ٜٙٙ 
ٔٓ ٜٔٔٙ ٜٜٛ ٕٙ.ٕٛٓ 
ٔٔ ٜٔٔٚ ٔ.ٓٚٗ ٕٛ.ٖٙٚ 
ٕٔ ٜٔٔٛ ٜٛٙ ٕٕ.ٜٛٚ 
ٖٔ ٜٜٔٔ ٔ.ٜٔٗ ٖٖ.ٕٗٚ 
ٔٗ ٜٕٔٓ ٔ.ٕٗٗ ٖٙ.ٖ٘ٓ 
ٔ٘ ٜٕٔٔ ٔ.ٖٜٗ ٗٓ.ٗٚ٘ 
ٔٙ ٜٕٕٔ ٔ.ٖٙٓ ٖٜ.ٖٚٚ 
ٔٚ ٜٕٖٔ ٔ.ٖٜٙ ٗٓ.ٜٜٙ 
ٔٛ ٜٕٔٗ ٔ.ٕ٘ٓ ٗٔ.ٜٕٗ 
ٜٔ ٜٕٔ٘ ٔ.٘ٚٔ ٗٔ.ٙٗ٘ 
ٕٓ ٜٕٔٙ ٔ.ٙٗ٘ ٖٗ.ٖٓٔ 
ٕٔ ٜٕٔٚ ٔ.ٜٙٚ ٗٗ.ٕٔٚ 
ٕٕ ٜٕٔٛ ٔ.٘ٛٙ ٗ٘.ٜٓٛ 
ٕٖ ٜٕٜٔ ٔ.ٜٕ٘ ٖٗ.ٕٙ٘ 
ٕٗ ٜٖٔٓ ٔ.ٜٗٓ ٖٜ.ٖٔٔ 
ٕ٘ ٜٖٔٔ ٔ.ٕٗٙ ٖٙ.ٔٔ٘ 
ٕٙ ٜٖٕٔ ٔ.ٖٗ٘ ٖٖ.ٕٙٚ 
ٕٚ ٜٖٖٔ ٔ.ٕٜٚ ٖٓ.ٖٛٙ 
نمحظ مف الجدوؿ أعبله, إف عدد االعضاء النشطيف في تزايد مستمر منذ تولي آني بيزنت      

, وكما يمحظ مف الجدوؿ أيضًا, إف ىناؾ زيادة كبيرة ٜٗٔٔ عاـلذا أعيد انتخابيا  ,رئاسة الجمعية
بعد  بعدد االعضاء النشطيف بشكؿ كبير بعد تولي آني بيزنت رئاسة حزب المؤتمر الوطني اليندي

دوف منازع,  ٕٜٛٔو ٕٜٔٔ, وبذلؾ عززت مكانتيا بالجمعية لتنتخب مرات عّدة عاـ ٜٚٔٔعاـ 
إذ كانت االنتخابات تقوـ كؿ سبعة أعواـ, ولوحظ مف الجدوؿ أيضًا تراجع ممحوظ بعدد االعضاء 
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لتراجع صحة آني بيزنت, مما أثر سمبًا عمى عطاءىا, وقمت  ,ٜٕٜٔالنشطيف بعد عاـ 
فقدت الجمعية قوة اقناع كبير كانت تمتمكيا متمثمة بمحاضرات و واتصاليا بالجميور, محاضراتيا 
 . آني بيزنت

في اليند, إلى اىتماـ قائدة الجمعية آني بيزنت  يايعزو أسباب انتشار الثيوصوفية وتوسع     
إلى  الواسع بقضايا التعميـ, ومشاكؿ المجتمع, وعمميا الدؤوب لرفع مكانة المرأة, سعت أيضاً 

توسيع األعماؿ الخيرية, فضبًل عف طبيعة سموؾ آني بيزنت نفسو, فالمعروؼ عنيا إنيا خطيبة 
التي أفادتيا في فيـ حضارة اليند  ٜٓٔٔقوية الحجة, وكاف إلتقانيا المغة السنسكريتية منذ عاـ 

نيا اتصفت وأديانيا, ودراستيا لمكتب القديمة أثرًا في سرعة ايصاؿ أفكارىا لممجتمع اليندي,  وا 
ألجؿ  ,بالتواضع في التعامؿ مع المنظميف لمجمعية, والسيما المبتدئيف منيـ, وحتى غير المنظميف

جذبيـ لؤلفكار ومبادئ الجمعية, وقد استفادت بشكؿ كبير مف شبكة السكؾ الحديد التي أنشأتيا 
 .(ٔ)أنحاء اليند حكومة نائب الممؾ داخؿ اليند في سيولة التنقؿ, والقاء محاضراتيا في جميع

لـ يقتصر نشاط آني بيزنت في نشر الثيوصوفية, وزيادة عدد فروع جمعيتيا داخؿ اليند      
ألجؿ نشر المبادئ التي آمنت بيا  ,فقط, بؿ تعدتو إلى خارجيا, فكانت كثيرة السفر والترحاؿ

لطائرات في النقؿ وشرحيا لمغرب, مستفيدًة مف تطور وسائؿ النقؿ األخرى مثؿ: البواخر, وشيوع ا
(, واستخدمت المناطيد, فقد كانت ال تتوانى ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔالمدني بعد الحرب العالمية األولى )

الجدوؿ أدناه  و, (ٕ)عف عمميا, حتى إنيا أخذت تمقي المحاضرات عمى المسافريف في متف السفف
 :الزيارات الخارجية آلني بيزنتيوضح 

 
 
 
 
 

 

                                                           

(1) James H.Consins, Op.Cit.,P P.46-59؛ The Times of India (1861-2010), Aug 29, 

1924, Pro Quest Historical News Papers, The Time of India, P.8.    

(2) C.Jinarajadasa ,Theosophy in India, , Pp.20-21. 
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 .(ٔ)لنشر الثيوصوفية( سفرات آني بيزنت ٕجدوؿ رقـ )
 الدول التي زارتيا آني بيزنت األعوام ت
 ألمانيا_ الواليات المتحدة األمريكية_ ىولندا_ ايطاليا ٜٚٓٔ ٔ

 استراليا_ نيوزيمندا_ تسمانيا ٜٛٓٔ ٕ

 بريطانيا_ الواليات المتحدة األمريكية_ ايرلندا_ ىولندا_ سويسرا_ فرنسا_ ايطاليا_ بمجيكا ٜٜٓٔ ٖ

 سفرات داخؿ اليند ٜٓٔٔ ٗ

 فرنسا_ بريطانيا_ بورما ٜٔٔٔ ٘

 بريطانيا_ ىولندا_ فرنسا ٕٜٔٔ ٙ

 بريطانيا_ ىولندا ٖٜٔٔ ٚ

 بريطانيا_ فرنسا_ ايرلندا ٜٗٔٔ ٛ

 سفرات داخؿ اليند ٜ٘ٔٔ ٜ

 بريطانيا ٜٜٔٔ ٖٔ

 سفرات داخؿ اليند ٕٜٓٔ ٗٔ

 بريطانيا_ فرنسا ٕٜٔٔ ٘ٔ

 استراليا ٕٕٜٔ ٙٔ

 بريطانيا_ فرنسا_ ألمانيا_ ىولندا ٕٜٗٔ ٛٔ

 بريطانيا_ ىولندا ٕٜ٘ٔ ٜٔ

 بريطانيا_ ىولندا_ ايرلندا_ الواليات المتحدة األمريكية_ ايرلندا الشمالية  ٕٜٙٔ ٕٓ

بريطانيا_ ىولندا_ فمندا_ ألمانيا_ النمسا_ فرنسا_ بولندا_ تشيكوسموفاكيا_ المجر_  ٕٜٚٔ ٕٔ
 سويسرا_ فرنسا

 بريطانيا ٕٜٛٔ ٕٕ

بريطانيا_ المجر_ ايرلندا_ ايرلندا الشمالية_ الواليات المتحدة االمريكية_ بريطانيا_  ٜٕٜٔ ٖٕ
 سويسرا

                                                           

                                      G.S.Arundale, Op.Cit., P.50.  3))  
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 الواليات المتحدة االمريكيةنمحظ مف الجدوؿ أعبله, إف أسفار آني بيزنت محصورة بيف اليند و     
اآلسيوية القريبة مف اليند مثؿ: الياباف  , ولـ تقـ بزيارة الدوؿOceania( ٔ)وأوروبا وقارة أوقيانوسيا

طغى عمى رجع ذلؾ الى اف الصيف و الياباف , ي ٜٔٔٔوالصيف ماعدا زيارة إلى دولة بورما عاـ 
كانت  ليذا نجد اف المعتقدات االخبلقية شعبييما الجانب االخبلقي اكثر مف الجانب الروحاني ,

تيا لف تجد ليا اذنًا صاغية في ىذيف البمديف ذات انتشار و شعبية واسعيف ىناؾ ,فقدرت اف دعو 
ألف  ,نشر الثقافة الشرقية في الغرب تيامحاول فسر و ذلؾ , لبمداف المتأثرة بالثقافة الصينيةاو ا

و كاف ىناؾ شغؼ لدى االوروبيف  جوىر الثيوصوفية معتمدة عمى األفكار واالدياف الشرقية
أو لكوف الغرب تسوده الثقافة المادية, والسيما , االفكار  تمؾاالطبلع و التعرؼ اكثر عمى 

لذا سعت إلحياء العبادة الروحية ىناؾ حتى  ,بالدرجة األولى بعد شيوع حركة االستعمار الحديث
يساعد ذلؾ عمى تقبميـ فكرة الثيوصوفية, أو إنيا أدركت أثر األفكار والفمسفات النابعة مف الغرب 

حوليا إلى فكرة عالمية مسيطرة عمى االدياف غرب الثيوصوفية ال لذا فإف ايماف ,عمى العالـ أجمع
الفروقات بيف األمـ, والمبلحظ  ذابتوالثقافات المتعددة, ومف ثـ تحقيؽ األخوية العالمية, وبذلؾ 
كونيا موطنيا األوؿ, فضبًل عف إنيا  ,مف الجدوؿ كذلؾ, إف أكثر الدوؿ التي زارتيا ىي: بريطانيا

والعموـ واألفكار المؤثرة عالميًا, وخبلؿ مدة رئاستيا مّرت أسفارىا بمرحمة فتور,  كانت مركزًا لمثقافة
(, في حيف توقفت ٖٕٜٔالنشغاليا بعمميا السياسي, وكذلؾ عاـ )(ٜٚٔٔ-ٜٙٔٔوالسيما المدة )

؛ لتراجع صحتيا, واكتفاءىا بالعمؿ داخؿ الجمعية, ولـ تقـ برحبلت حتى ٖٜٓٔرحبلتيا بعد عاـ 
 د نفسيا. داخؿ الين

أما خطوة ايصاؿ صوتيا ألكبر عدد ممكف سواء داخؿ اليند وخارجيا, فاتجيت إلى       
لذا اعتمدت عمى  ,لعدـ وجود صحيفة تابعة لمجمعية ,الصحافة لتغطية أعماؿ الجمعية ورحبلتيا

لتحقيؽ أكبر انتشار, فقد  ,(ٕ)(The Times of Indiaاليندية, والسيما صحيفة ) ؼأعرؽ الصح

                                                           

هخٍس طٔظي ر٤ٖ ٜٗل٢ حٌَُس ٤ٍٟ٧ش حَُ٘ه٢ ٝحُـَر٢، أْٛ ىُٜٝخ: حٓظَح٤ُخ، ٣ُٞ٤ِٗٝ٘يح، ٝؿ٤٘٤خ  قياّ٘عيا:ٗا( 1)

، ىحٍ 1حُـي٣يس، ٝؿٍِ حُٔل٢٤ حُٜخى١. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓلٔي كخطق ػو٤َ ٝآهَٕٝ، ؿـَحك٤ش حُؼخُْ ح٫ه٤ٔ٤ِش، ؽ

 .563-489، ٙ ٠ٜ٘1769ٙش حُؼَر٤ش، ر٤َٝص، حُ

(2 )The Times of India : ّريأص 1838أَٛ حْٓ حُٜل٤لش رٞٓزخ١ طخ٣ِٔ ٝٓـِش حُظـخٍ، أٓٔض ػخ ،

رخطض ٤ٓٞ٣ش،  1851رٞٛلٜخ ٛل٤لٚ أٓزٞػ٤ش طَ٘٘ أهزخٍ ر٣َطخ٤ٗخ، ٝأكٞحٍ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ك٢ حُٜ٘ي، ا٫َّ اٜٗخ ك٢ ػخّ 

، ٝطٞٓغ ػِٜٔخ طي٣ٍـ٤خً، هخٓض رظـط٤ش ح٧هزخٍ ح٧ىر٤ش ٝحُل٣ٌَش، ك٬٠ً ٢ُ1861 ػخّ ؿ٤َ حٜٓٔخ ا٠ُ أٜٓٔخ حُلخ

 ػٖ ح٤ُٔخ٤ٓش، حٛظٔض أ٠٣خً رخ٧كيحع حُي٤ُٝش، ٫طِحٍ طٜيٍ كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

 https://www.2022,EncyclobediaBritanaca,topic/The-Times-of-India.com   

https://www.2022,encyclobediabritanaca,topic/The-Times-of-India.com
https://www.2022,encyclobediabritanaca,topic/The-Times-of-India.com
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, وجدت آني بيزنت إف تأسيس (ٔ)غطت الصحيفة رحبلت آني بيزنت وأعماليا ومحاضراتيا
مجمة  بتأسيسٜ٘ٛٔلذا قامت عاـ  ,بشكؿ واسع في نشر الثيوصوفية أسيـصحيفة تابعة لمجمعية 

إلى مجمة الكمية  ٜٓٓٔؿ اسميا عاـ التي تحوّ ( Arya Bala Bodiniتابعة لمجمعية تحت اسـ )
 .(ٕ)كزيةاليندوسية المر 

تراجعت صحة آني بيزنت بعد أعواـ مف العطاء المتواصؿ الذي لـ يمر بفتور, بسبب      
الضغط المتواصؿ, فضبًل عف تقدميا بالعمر الذي لو أثرًا بميغًا في ذلؾ, مما أدى إلى ظيور 

أقترحت عمى أعضاء الجمعية  ٖٜٓٔيا, ففي عاـ ئالضعؼ عمييا, وأثر عمى نشاطيا وعطا
قدرتيا عمى شغؿ المنصب بشكؿ صحيح, لكنيـ رفضوا ة تقديـ استقالتيا متعممًة بعدـ فيالثيوصو 

رفضت ذلؾ مؤكدة  ذلؾ واقترحوا عمييا اصدار قرار تعد بو رئيسة الجمعية مدى الحياة, إالَّ إنيا
نيا بسبب صحتيا ٖٜ٘ٔتى عاـ ح ةستمر مإف مدة رئاستيا  قتصر عمميا عمى استقباؿ زوار أ, وا 

والمقاء بيـ, واعطاءىـ صورة مختصرة عف الجمعية وأعماليا لكف في أياميا األخيرة باتت  الجمعية
  .(ٖ)  ٖٖٜٔغير قادرة عمى ترؾ غرفتيا حتى وافتيا المنية عاـ 

 ػللح اجلًؼٛح انصٕٛصٕفٛح تادلاعَٕٛح خلل سئاعح آَٙ تٛضَد: -ز 

منذ تأسيسيا  ثر جداًل في التاريخ( مف المنظمات األكFreemasonry)( ٗ)عّدت الماسونية     
عرفيا أنصارىا بأنيا جمعية خيرية اجتماعية, أساسيا التعارؼ والتعاوف وىدفيا إلى يومنا ذلؾ, إذ 

اصبلح الشعوب, وىي جمعية أخوية متأثرة بجمعّيات القروف الوسطى العمالية,  وىي ليست 
يا ئظمتيا وتاريخيا وحتى أسماء أعضاجمعية سرّية إنما مغمقة فحسب, لكف قواعدىا األساسية وان

                                                           

(1) The Times of India (1861-2010), Op.Cit., Pp. 4-20.     

(2) T.Saravanan, Op.Cit., P.39.      

(3) G.S.Arundale, Op.Cit., Pp.87-92. 

، ُٜٝخ (Free )٤ٟلض ا٤ُٜخ ًِٔش كَرٔؼ٠٘ )حُز٘خء(، ٝأ (Mason)حٗظوض ٖٓ ًِٔش ٓخٕٓٞ  اىَاعّ٘يح:  (4)

، ٝكيس ط٘ظ٤ٔ٤ش ٣ظَأٜٓخ أٓظخً، ٣ٝظيٍد ك٤ٜخ َٓحطذ ح٧ػ٠خء، هْٔ ح٫ُٞء ُي٣ْٜ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ_ ((Lodgesٓلخكَ 

-ح٧ٍٝ: ا٠ُ حُٔللَ ح٧ػظْ حُز٣َطخ٢ٗ، ٝحُؼخ٢ٗ: ٓللَ حَُ٘م حُل٢َٔٗ، ٗؼخٍٛخ ٗؼخٍ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش:)ك٣َش

٤َحّ أر٢ ح٤ُٜٞى١ ح١ٌُ أَٗف ػ٠ِ ر٘خء ٤ٌَٛ ٤ِٓٔخٕ، أٝ ا٠ُ كظَس حُلَٝد ٓٔخٝحس(، ٣َؿغ أِٜٛخ ك-آهخء

ح٤ُِٜز٤ش، ٝكَٓخٕ ٤ٌَٛ ٤ِٓٔخٕ، حطٜلض أكٌخٍٛخ ٝٓزخىثٜخ رخ٣َُٔش ٝحُـٔٞٝ، ٌُٖ حُظخَٛ ٜٓ٘خ اٜٗخ ٓ٘ظٔش طيػٞ 

َٜص ػ٠ِ حَُؿخٍ ا٠ُ ح٧ه٣ٞش، ًَٝ ٖٓ ٣٘ظْ ا٤ُٜخ ِِّٓ رخُِٓخُش ٝٓٔخػيس ح٧هٞس حُٔخ٤٤ٖٗٞٓ، ك٢ حُزيح٣ش أهظ

-كو٢، ٌُٖ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ أٓٔض ٓلخكَ ٣ٞٔٗش، أٓخ َٓحطذ حُٔخ٤ٗٞٓش ك٢ٜ ػ٬ع َٓحطذ: حَُٔطزش ح٠ُٝ٧

)حُٔخ٤ٗٞٓش ح٤ٌُٗٞش(. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: -)حُٔخ٤ٗٞٓش ح٤ًُِٞٔش(، ٝحَُٔطزش حُؼخُؼش-)حُٔخ٤ٗٞٓش ح٣َُِٓش(، ٝحَُٔطزش حُؼخ٤ٗش

 .1774ٔـَٜ، ىحٍ حُل٤َٖٓ ُِطزخػش، حُوخَٛس، حرَح٤ْٛ كئحى ػزخّ، حُٔخ٤ٗٞٓش طلض حُ
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ف أىدافيا معروؼ, في حيف عّدىا خصوميا مشروعًا ييودّيًا  عمؿ ألجؿ سيادة الييود في العالـ, وا 
 .(ٔ)سياسية ودينية

في تفسيرىا, ومعظـ  الباحثوفغمفت مبادئ الماسونية الغموض, واعتمدت عمى رموز أختمؼ      
لذا اتيمت بعّدة اتيامات منيا: محاولة تأسيسيا  ,القديمةتمؾ الرموز مشتقة مف ديانات مصر 

لدوؿ بني صييوف العالمية, وسيطرة الييود عمى مسار المجتمعات االنسانية في خطوات مجّردة 
نيا  ف أتباعيا يمّروف بعّدة  أعتمدتعف االيماف بالذات االليية, وا  عمى طقوس ورموز مبيمة, وا 
معية منيا: تيديد وترويع ألجؿ الثبات والحفاظ عمى اسرار امتحانات ألجؿ قبوؿ انتمائيـ لمج

الجمعية, وألجؿ اضفاء القبوؿ عمى الجمعية اضيفت إلييا بعض القيـ االخبلقية واالنسانية ألجؿ 
لذا كثرت التأويبلت في تفسير أىداؼ تمؾ الجمعية أضفت حوليا  ,اغراء األفراد لئلنضماـ إلييا

 .(ٕ)طيت أكبر مف حجمياىالة ضخمة مف التفسيرات, وأع
 ٖٗٚٔأما ظاىر الجمعية بعيدًا عف التفسيرات والتأويبلت, معتمد عمى وصايا وضعت عاـ      

"فرض عمى األخ حب اهلل والكنيسة المقدسة, وسيده الذي يصحبو, وليحفظ المبادئ ونّصيا 
في المقاصد  الثالثة, كما تحفظ حياتو, وال يخِط خطوة دون رأي سيده الذي يجب أن يّتبعو

النبيمة, وال يكشف أمره, وال يبح ألحد سّره, وال يحد قيد شعره عما يأمره بو المحفل في جميع 
 .(ٖ) األحوال وميما كان األمر, وحيثما ذىب"

وبسبب السرّية الكبيرة التي أحيطت بتمؾ الجمعية تضاربت اآلراء حوليا, وأكثر اآلراء مبنّية      
في حقيقة تمؾ الجمعية, وكؿ ما نشر عف تمؾ الجمعية مف تجارب  عمى أحكاـ مسبقة وتيويؿ

ألنيـ لـ يكمموا تدّرجيـ بالجمعية  ,ء جانب مف حقيقة الجمعية وليس كّمياأضاأعضاء سابقيف بيا, 
ف المحافؿ ليست و واالنتقاؿ في درجاتيا, وبذلؾ لـ تتح ليـ فرصة كاممة لمعرفة أسرار الجمعية,  ا 

ؼ والعمؿ, وذلؾ باختبلؼ الدولة التي تأّسست بيا, ومؤّسسي المحافؿ مف حيث األعرا ةواحد
 .(ٗ)بينيـ مف حيث خمفياتيـ السياسية والدينية أحتفمواأنفسيـ 

                                                           

 . 12-7، ٙ 2016ٙ( ٗؼٔخٕ ػزي حَُُحم حُٔخَٓحث٢، حُٔخ٤ٗٞٓش ٝح٤ُٜٞى ٝحُظٍٞحس، ىحٍ حُلٌٔش، ؿيس، 1)

، ىحٍ حُـ٤َ، 6( ٛخرَ ١ؼ٤ٔش، حُٔخ٤ٗٞٓش ًُي حُؼخُْ حُٔـٍٜٞ ىٍحٓش ك٢ ح٧َٓحٍ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٤ُِٜٞى٣ش حُؼخ٤ُٔش، 2١)

 .20-11ٙ، ٙ 1773ر٤َٝص، 

 . 14-13، ٙ 1798ٙ، ٍحرطش حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٫، ر٤َٝص، 3( أكٔي ػزي حُـلٍٞ ػطخٍ، حُٔخ٤ٗٞٓش، 3١)

 ( ٗزٌش ح٤ُٔخى٣ٖ، حُٔخ٤ٗٞٓش هٜش ٓ٘ظٔش ٣َٓش ٖٓ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حَُحر٢ ح٫ٌُظ٢َٗٝ:       4)

https://www.almayadeen.net/news/politics 

https://www.almayadeen.net/news/politics
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لكوف ىناؾ تشابو في المبادئ بينيما,  ,ف بيف الماسونية وبيف فكرة الثيوصوفيةو ربط الباحث     
كبلىما عمى فمسفة روحية, وقد اتيمت الماسونية وفي الدعوة لؤلخوية العالمية, فضبًل عف اعتماد 

ف ظيور فكرة الثيوصوفية أواًل كانت مف مصر أيضاً   ,بسعييا إلعادة احياء ديانة مصر القديمة, وا 
, فضبًل عف (ٔ)عّدا بانتمائيما لمفمسفة الباطنيةو لذا تأثرت كبل الفكرتيف بمبادئ بعضيا بعض, 

شر القيـ االخبلقية, وأىميا المساواة التي ىي أساس يما لتحقيؽ حقوؽ االنساف, ونيدعوة كم
 .(ٕ)األخوية
 Maria)(ٖ)دعيت آني بيزنت إلى االنضماـ لمماسونية مف قبؿ ماريا دريسميس     

Deraismesالنشغاليا في صراعيا مع ولياـ جدج, فضبًل عف توجو جيودىا  ,( لكنيا رفضت
 إلى محفؿ الشرؽانضمت  ٕٜٓٔاـ في ع اال اف في جمعية أديار,نحو تثبيت وجودىا 

 بينيا وبيف الثيوصوفية, وكاف مف  بعد اقتناعيا بأفكار الماسونية, والتقارب الكبير (ٗ)الفرنسي
                                                           

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخٍف حُظ٢ طيٍٝ كٍٞ حٌُٕٞ ٝح٩ُٚ ٝح٫ٗٔخٕ، ٓغ ح٫ٛظٔخّ رخُزؼي حَُٝك٢  اىفيغفح اىثاطْيح: (1)

ٝح٤ُٔظخك٣ِ٤و٢، طٔؼ٠ ا٠ُ حُٔؼخ٤ُش، ٝحٓظَٔح٣ٍش ططٍٞ ح٫ٗٔخٕ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُلٌٔش حُظ٢ طٌٞٗض ػزَ حُؼٍٜٞ، 

٧ٜٗخ هخٍؽ حىٍحى حُ٘وٚ حُؼخى١، ٝؿَٞٛ حُزخ٤٘١ش ٛٞ كٖ  ،ٕ كٜٜٔخ ٓوظَٜحً ػ٠ِ كجش ٓؼ٤٘شٝٛق حُل٬ٓلش ا

ح٫ىٍحى حُٞحػ٢، ٝإ ًَ ٓخ ك٢ حُٞؿٞى رٌَ ط٘ٞػٚ حٌُز٤َ ٣وّٞ أٓخٓخً ػ٠ِ حُطخهش حُظ٢ ط٘زغ ٖٓ ٜٓخىٍ ٍٝك٤ش، اً 

٤ش، ٝحُؼِّٞ، ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ٝحُلٕ٘ٞ، ٌِٗض ك٠خٍس رؼي ك٠خٍس، ٝأّىص ٌَُ أٝؿٚ حُظويّ حٌُز٤َ ك٢ حُـٜٞى ح٫ٗٔخٗ

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٝحُي٣ٖ

https://www.estoric-Philosophy.net.  

 ( ٤ُٝي ٜٓي١، حُٔخ٤ٗٞٓش ٝحُؼ٤ٞٛٞك٤ش، رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ ٓٞهغ كٞحٍ ػ٠ِ حَُر٢ ح٥ط٢:2)

https://www.ahewar.org/show.art.asp?aid=267518.    

حٍٓظوَح٤١ش،  أَٓسٛلل٤ش ك٤َٔٗش ٓيحكؼش ػٖ كوٞم حَُٔأس، ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  :(0403-0414) ٍاسيا دسيغَيظ (3)

ِٔلش ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٍٝؿخٍ ػَٜ ًخٕ ٝحُيٛخ ٓ٘ـٌد ٧كٌخٍ كُٞظ٤َ حُٔؼخى٣ش ا٠ُ حُي٣ٖ، ٓٔخ أػَ ًُي ػ٤ِٜخ، ىٍٓض حُل

حُظ٣َٞ٘؛ ٌُح ىػض ا٠ُ حُٔٔخٝحس ٝط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ ٖٓ ه٬ٍ حُو٤خّ رخ٬ٛ٩كخص ، ٝحٛيحٍ حُوٞح٤ٖٗ، أٓٔض ػخّ 

ا٠ُ حُٔ٘ظٔش  1882ٓئطَٔ كوٞم ح١٫لخٍ، ح٠ٗٔض ػخّ  1896ؿٔؼ٤ش كوٞم حَُٔأس، ٝأٓٔض ك٢ ػخّ  1867

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٢1874 ٓوظ٢ِ ك٢ رخ٣ٍْ، طٞك٤ض ػخّ أٓٔض أٍٝ ٓللَ ٓخٓٞٗ 1873حُٔخ٤ٗٞٓش، ٝك٢ ػخّ 

Maria Viedma, Maria Deraismes, traduccion de Manuela Garijo, Fundacion Maria 

Deraismes, Madrid, 2010. 

طلض حْٓ ؿَحٗي١ ُٞؽ ىٝ كَحْٗ  ٣1928َؿغ أَٛ ًُي حُٔللَ ا٠ُ ػخّ  ٍؽفو اىؾشق اىفشّغي: (4)

(Grande Loge De France) ٕٞٝأٍٝ ٓؼِْ أًزَ ُٚ ٛٞ ك٤ِذ ىٝم ٝحٍط ،(Philip Wharton) (1678-

ّْٓ ك٢ رخ٣ٍْ ػْ كظلض ُٚ كَٝع ك٢ ٓيٕ رٍٞى1931ٝ ٤ِ٤َٓٓٝخ ٝ( Leon)ٝ ٤ُٕٝٞ (Bordeaux )(، طؤ

Marseille)) ّأٛزق ػَٔ حُٔللَ أًؼَ ط٘ظ٤ٔخً رٔزذ حٛيحٍ ُٞحثق ػخٓش ط٘ظّْ ػِٔٚ، ٌُٖ طٞهق  1955، ٝك٢ ػخ

، ٝك٢ ػخّ 1976ٝٓخ طزؼٜخ ٖٓ حٍٛخد، ٝػخى ُِؼَٔ ػخّ  1987لَ رٔزذ ه٤خّ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش ػخّ ػَٔ حُٔل

أ٤ٟق ػ٬ع ىٍؿخص ؿي٣يس ُِطوّٞ حُٔخ٤ٗٞٓش حُل٤َٔٗش، ٝرٔزذ حهظ٬ف حُطوّٞ ر٤ٖ حُٔلخكَ ك٢ كَٗٔخ،  1804

للَ حَُ٘م حٌُز٤َ ػخّ ( طلض حْٓ 1808-1893ٓ) (Napoleon III)طْ طٞك٤يٛخ ًِٜخ ك٢ ػٜي ٗخر٤ٕٞ حُؼخُغ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1862

Robert Freke Gould, History of  Free Masonry, Vol. III, Thomas C.Jack, London, 

1887, Pp.136-195. 

https://www.estoric-philosophy.net/
https://www.hewar.org/show.show.art.asp?aid=267518
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 . (ٔ)(ٕٜٗٔ-ٕٗٛٔ( )Francesca Arundel) بتمؾ الفكرة صديقتيا فرانشيسكا ارونديؿاقنعيا   
, عبر محاضراتيا التي ٖٜٓٔند عاـ أدخمت آني بيزنت الحركة الماسونية المشتركة إلى الي    

تؤكد عمى المساواة بيف الجنسيف, ويمكف عّده نشاطًا ليا؛ ألف كؿ جيودىا الرئيسة كانت في 
ترسيخ الثيوصوفية في اليند, وزيادة أتباعيا, ولـ ترّوج لمماسونية بوصفيا فكرة مف حيث المبادئ 

نما دعت لؤلفكار المشتركة بي ف الثيوصوفية والماسونية مثؿ: المساواة واألفكار بشكؿ مباشر, وا 
قامت بفصؿ المحافؿ المشتركة في بريطانيا  ٜٛٓٔوفي عاـ  ,(ٕ)بيف الجنسيف, واصبلح التعميـ

 .(ٖ)عف المحفؿ الفرنسي, والغاء تبعيتو لو, مؤّسسًة لماسونية حرة غير مرتبطة بأي نظاـ
بريطانيا والتظاىرات, ومنيا:  كانت تشارؾ بشكؿ عمني بعض االحتفاالت الماسونية في    

مرتدية الزي اليندي, وحاممة شارة الدرجة  ٜٚٔٔتظاىرة في السابعة عشر مف حزيراف عاـ 
 .(ٗ)الثبلثة والثبلثوف التي وصمت إلييا

كاف انضماـ آني بيزنت إلى الماسونية, وتحديدًا محفؿ الشرؽ الفرنسي؛ ألنو سمح بانضماـ       
منع ذلؾ, وبسبب اىتماميا بحقوؽ المرأة, وسعييا لموصوؿ  (٘)ظـ البريطانيالنساء, أما محفؿ األع

إلى األخوة الحقيقية, لذا أسست أوؿ محفؿ ماسوني مشترؾ بيف الجنسيف في بريطانيا, بعد عودتيا 
, وقّدمت طمبًا إلى ٕٜٓٔمف فرنسا, إذ عقدت اجتماع في التاسع والعشروف مف شير حزيراف عاـ 

 The Scotchلغرض تأسيس ذلؾ المحفؿ تحت اسـ ) ,محفؿ الشرؽ الفرنسيالمجمس األعمى ل
Symbolical Worshipful Lodge Human وتمت الموافقة عمى طمبيا, وافتتحتو في ,)

, وىو سادس محفؿ مشترؾ في العالـ, واستخدمت قاعة ٕٜٓٔف مف تموز عاـ يالسادس والعشر 

                                                           

(1) Ann Jessica Pilcher-Dayton, Women Freemasons and Feminist Causes 1908-1935, 

thesis of Doctor, Department of History-University of Sheffield, 2011, P.28.    

(2) Geoffrey West, Op.Cit., P.190. 

(3) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, Pp.62-65. 

(4) Ann Jessica Pilcher-Dayton, Op.Cit, Pp.149-150. 

ّْٓ ػخّ اىَؽفو األػظٌ اىثشيطاّي( 5) ٝح٣َُ٘يح، ًٝخٕ ُِٔللَ ىٍٝحً ، ٝكظلض ُٚ كَٝع ك٢ حٌٓظِ٘يح 1919: طؤ

، ٝأػ٤ي ط٘ظ٤ٔٚ ػخّ 1919ًز٤َحً ك٢ ٟٝغ ىٓخط٤َ حُٔ٘ظٔش ُِلًَش حُٔخ٤ٗٞٓش حُؼخ٤ُٔش، ٝأٍٝ ىٓظٍٞ ٟٝغ ػخّ 

طٌِ٘ض ٍِٗ طخرؼش ُِـ٘ش ح٣ًَُِٔش  1951، حُىَٛ حُٔللَ ك٢ حَُرغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘، ٝك٢ ػخّ 1920

ِٞح ُـخٕ هخٛش رْٜ، ٝك٢ ػخّ ُـَٝ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔ٘ظٔز٤ٖ حُو ٌّ طْ  1971يٓخء ٝحُلي٣ؼٕٞ، أٓخ حُلي٣ؼٕٞ كوي ٗ

، ٝه٬ٍ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ أٛزق ًُي حُٔللَ ٓؼزَ 1813طٞك٤ي حُِـخٕ حُٔخروش ٓغ رؼٞ، ٝأًظَٔ حُظٞك٤ي ػخّ 

ُٔخ٤ٗٞٓش ؿَؿ٢ ٣ُيحٕ،طخ٣ٍن حػٖ ٓظطِزخص ٝأٓخ٢ٗ حُطزوخص حُٞٓط٠ حُٔٔظ٤َ٘س ك٢ ر٣َطخ٤ٗخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

                   .141-79،ٙ 2019ٙحُؼخّ،ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ، ٝٗيٍٓٞ،
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اح, وحضر وفد مف محفؿ الشرؽ الفرنسي المحاضرات الجمعية الثيوصوفية في حفؿ االفتت
 .(ٔ)لمتينئة
تمتع المحفؿ الذي أسستو بقدر كبير مف ع المجمس األعمى لممحفؿ الفرنسي  اف م تأتفق      

لذا عينت نائبة الرئيس لممحافؿ المشتركة في  ,االستقبللية, وأف يسمح لمثيوصوفييف االنضماـ لو
 .(ٕ)بريطانيا وتوابعيا

كانت حركة سرية,  ليند, كوف الماسونيةشاركتيا لبلحتفاالت الماسونية في اأما عدـ م     
ؿ عمييا قبلـ تكف ذا انتشار كبير بيف الينود في ذلؾ الوقت, ولـ يُ انيا  كما واحتفاالتيا تقوـ سّرًا, 

 منذ , فقد ظيرت ألنيا فكرة دخمت اليند عبر موظفي شركة اليند الشرقية البريطانية ,مف قبميـ
لذا لـ تكف الماسونية محبذة إلى الينود وال أفكارىا, لذلؾ طقوسيا  ,في والية كمكتا ٖٓٚٔ عاـ

شجعت  لذلؾ , (ٖ)مع اليندوسية في مبادئيا  تشترككميا سرية عكس الثيوصوفية التي ا كانت
 آني بيزنت األفكار المشتركة بيف الماسونية والثيوصوفية دوف االعبلف عمنًا ليا, مما أنعكس عمى
نشاطيا في بريطانيا, إذ شاركت في محافميا, والقاء الخطب فييا, حتى عّدت مف مؤسسات 

 .(ٗ)ىناؾاالساسيات لمحركة الماسونية النسوية في 

                                                           

(1) Ann Jessica Pilcher-Dayton, Pp.29-30. 

(2)  Ibid, Pp.31-43. 

(3) https://youtu.be/fmAcZAk7oy8.   

(4) Ann Jessica Pilcher-Dayton, Op.Cit., P.35.  

https://youtu.be/fmAcZAk7oy8
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 صانسادلثحس ان
 يف اذلُذ: االشرغاالخ انفكشٚح َٜٙ تٛضَد 

 يمكف تقسيـ عطاء آني بيزنت الفكري في اليند إلى ما يأتي:      

 اذٓا:حماضش _أٔال  
 شغفيا زاد و , بريطانيا في كانت أف منذ الخطابات إلقاء و المقاالت كتابة في بيزنت آني نشطت    

 مف زادت كما , بثقافتيـ التثقؼ و اليند ألدياف دراستيا و الثيوصوفية اعتناقيا بعد النشر و بالتأليؼ
 .(ٔ)الينود  لكسب األساسية الوسيمة كانت التي الخطابية إمكاناتيا

تكفمت الجمعية الثيوصوفية بطباعة معظـ محاضرات آني بيزنت ونشرىا, عف طريؽ جمعية      
النشر الثيوصوفية, ولـ تكف مسؤولة عف نشر كتب ومحاضرات آني بيزنت فقط, بؿ مؤلفات جميع 

 .(ٕ)الكتاب الذيف دعموا فكرة الثيوصوفية
 وسنقسـ عطاءىا الفكري حسب الترتيب الزمني:     
 (:ٜٓٓٔ-ٖٜٛٔات آني بيزنت )محاضر  - أ
في عمميا بنشر أفكارىا الثيوصوفية والدفاع عنيا, وكاف  منذ وصوؿ آني بيزنت إلى اليند, لـ تتواف        

, ٖٜٛٔالثبلثوف مف كانوف األوؿ عاـ -مف أىـ محاضراتيا تمؾ التي ألقتيا في المدة السابع والعشريف
قة تأثير الكتب اليندوسية القديمة المقدسة عمى الفكر وحممت عنواف )بناء الكوف(, ناقشت فييا طري

األوروبي, واكدت إف الديانة اليندوسية خمقت حضارة عظيمة جمعت بيف الفمسفة والعمـ والديف, والذيف 
روحو, ومف ثـ  أرتقتيقينو, و  أزدادألنو بزيادة معرفة االنساف  ,درسوا الكوف وتعّمقوا بو أّيدوا ذلؾ األمر

عمى القياـ بأعماؿ خارقة, لكف آني بيزنت قّممت مف نتج عف ذلؾ قدرتو الخارجية, ف حجبخترؽ الأ

                                                           

(1) T.Saravanan, Op.Cit., Pp.23-24  .  

رٔي٣٘ش أى٣خٍ ك٢  1885ك٢ ُ٘يٕ، ػْ كظلض ُٜخ كَٝػخً ػخّ  1881ٔض حُـٔؼ٤ش ػخّ ّٓ أ ظَؼيح اىْؾش اىصي٘ص٘فيح:( 2)

، اً ًخٗض ٓيحّ ر٬كخط٢ٌٔ َٓ٘كش 1889ػخّ  (Lucifer)حُٜ٘ي، ٝك٢ ٓي٣٘ش ٣ٞ٤ٍٗٞى، ٝحٗظَٜص ربٛيحٍ ٓـِش ُٞٓل٤َ 

، ٝحٍطزطض ىحٍ حَُ٘٘ ك٢ ٓي٣٘ش أى٣خٍ ٓغ ًَِٓ أرلخع 1888ػخّ ( Sifings Theosophical)ػظٜخ، ٝٓـِش ػ٠ِ ١زخ

، ٫ٝطِحٍ حُـٔؼ٤ش رٌَ كَٝػٜخ طوّٞ رطزخػش َٝٗ٘ حٌُظذ حَُٔٝؿش ُلٌَس 1886أى٣خٍ ح١ٌُ ٣َؿغ طؤ٤ٓٔٚ ا٠ُ ػخّ 

 حُؼ٤ٞٛٞك٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

https://www.Theosophy.wiki/en/Theosophical-Publishing-Society-London  

https://www.theosophy.wiki/en/Theosophical-Publishing-Society-London
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ألنيا ليست ذات أىمية مقارنًة بمعرفة سر الحكمة والمعرفة  ,قيمة تمؾ األعماؿ التي يميؿ ليا البشر
 . (ٔ)القديمة
غير مقبوؿ قبؿ أكدت آني بيزنت في محاضرتيا إف العمـ في حالة تطور, وما كاف مستيجنًا و      

 بالحقائؽ لذا فإف أصؿ الكوف حسب العمـ الذي ال يعترؼ إالَّ  , ما بعدقروف, أثبت العمـ صحتو في
ممكف أف , (ٕ)الذي يرفض نظرية األدياف القديمة والسيما اليندوسية في بناء الكوفالمادية الممموسة, 

واىر المادية, وعدـ تفسيره ما وراء تمؾ لـ الغربي اىتمامو بالظا, واتيمت آني بيزنت العتوتثبت بتطّور 
الظواىر, وترى إف النظرية اليندوسية في خمؽ الكوف عميقو, إذ ال يمكف لمفكر البشري المادي 

عد غير قابؿ لمرصد مف قبؿ و ىو )براىما( الذي ئألف المسؤوؿ عف خمؽ الكوف وبنا ,الوصوؿ إلييا
 .(ٖ)الفكر البشري

ثبلثة مراحؿ مر بيا بناء الكوف, المرحمة األولى: إف الكوف أولو ليس مادة  أشارت آني بيزنت إلى        
وال روح, ثـ المرحمة الثانية: خمؽ الروح الجوىرية ىي المحور الروحي ىي لكؿ المخموقات وجوىرىا 
األساس والحقيقي, أما المرحمة الثالثة واألخيرة: في شكؿ الكوف النيائي المكّوف مف العناصر الخمسة: 
الخشب, النار, التراب, اليواء, الماء, وأكدت آني بيزنت إف العمـ بعد ذلؾ بّيف بناء الكوف المادي مف 

بشكؿ لولبي بقوة كيربائية معينة, إذ خمقت  تتحركرات المكّونة مف عناصر كيميائية خبلؿ اتحاد الذ
مصّدره أصوات ومتخذة أشكاؿ المادة باالىتزاز  تبدأالثبلث: سائمة, صمبة, غازية, ثـ المادة بحاالتيا 

  .(ٗ)مختمفة, إذ تفاعمت تمؾ المواد في ما بينيا, مؤدية في النياية إلى بناء الكوف بشكمو الحالي
كونيا  ,ألقت آني بيزنت في المؤتمر ذاتو محاضرة أخرى عف اليوغا, وحّددت في البداية أىميتيا      

إليو, وال  انتمتييا بغض النظر عف الديف الذاتي الذي طريقة لبلتحاد مع الذات االليية أو االرتقاء إل

                                                           

(1) Annie Besant, The Building of The Kosmos and Other Lectures, Theosophical 

Publishing Society, London, 1893, Pp.11-15. 

ا٠ُ ه٤ٖٔٔ: حُٔٔخٝحص  ريأ ٖٓ ٓخء ٝك٤ٚ ٍُع ٠ٔٗ ٝأٟل٠ ػ٠ِ ٌَٗ ر٠٤ش ًٛز٤ش، ػْ حٗؤٔض ( إ هِن ح2ٌُٕٞ)

ٝح٫ٍٝ، ٝإ حُوخُن حٓٔٚ )رَحٛٔخ( حَُد ح٢ُُ٧ ٝكو٤وٚ حُلو٤وٚ، ٝأٍٝ ٍٗٞ ٣َ٘م ػ٠ِ حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ ٍٗٞٙ، 

٠٣خً ػٖ حُ٘ـَس حُوخُيس حُظ٢ ؿٌٍٝٛخ ٝٛٞ أَٛ ح٤ٗ٫خء ك٢ حُٞؿٞى، ٝٓ٘ٚ طؤط٢ حٌُحًَس ٝح٫ىٍحى، ٝطلّيػض حُٜ٘ي٤ٓٝش أ

ك٢ ح٧ٍٝ ٝطَٜ ا٠ُ حُٔٔخء، ٝإ أؿٜخٜٗخ ط٘ظَ٘ ك٢ حُي٤ٗخ، ٣َٝطز٢ ح٫ٗٔخٕ ٖٓ ه٬ٍ أػٔخُٚ، ٫ٝ ٣ؼَف ُظِي 

حُ٘ـَس ريح٣ش أٝ ٜٗخ٣ش. ٣ُِٔي ٣٘ظَ: ح٫ٓخ٤١َ حُٜ٘ي٤ٓٝش ػٖ حٌُٕٞ ٝهِوٚ، ٓيٝٗش ػ٤ِٔش ىػ٣ٞش ك٣ٌَش ػ٠ِ حَُحر٢ 

  port.com-alhind.blogs-https://www.niada                                                             ح٤ُ٫ٌظ٢َٗٝ:    

(3) Annie Besant, The Building of The Kosmos and Other Lectures, Pp.16-20.   

(4) Ibid, Pp.20-51.    

https://www.niada-alhind.blogs-port.com/
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يتـ االرتقاء إالَّ بمعرفة حقيقة الروح, ومف ثـ يمكف لمروح االرتقاء إلى مصدرىا, ومعرفة الروح أساسيا 
 .(ٔ)التوؽ واالجتياد في تربية الجوارح واخضاعيا

(, ومعناىا االتحاد, Union) بحثت آني بيزنت في أصؿ كممة اليوغا عمى إنيا مشتقة مف كممة     
ف كؿ ديانة ليا  أي االتحاد االليي واكتساب كؿ صفاتو مف حيث القوة والطيارة والمعرفة وغيرىا, وا 

ألنيا  ,طريقة في الوصوؿ إلى الذات االليية, ولكف جوىرىا التفاني واالخبلص مف أجؿ الوصوؿ
نيا رفضت و إلى ارادة قوية,  احتاجتعممية طويمة ومتعبة  كونيا مسألة روح  ,وضع قوانيف لميوغاا 

وليس فكر, وال يدركيا إالَّ مف عرؼ حقيقة روحو, ومف ثـ تنجذب تمؾ الروح ألصميا, مثمما تنجذب 
نيا شرحت أسس اليوغا الثمانيةو الفراشات إلى النور,  , ووضحت فوائد اليوغا الصحية التي تبعد (ٕ)ا 

بروح االنساف وجسمو, لكي تخمؽ مواطف صالح  الرتقاءاالكسؿ وتبعث النشاط, ومف ثـ تستطع اليوغا 
 .(ٖ)قادر عمى اداء واجباتو المنزلية واالجتماعية والوطنية

كؿ المقومات ألجؿ أف تكوف بمد اليوغا عبر  تمتمكبيزنت في تمؾ المحاضرة إف اليند أنت آني بيّ      
ف الشعب اليندي شعب رو  حاني وعاطفي بطبعو, إذ يمكنو مف التأمؿ في برارييا وغاباتيا الواسعة, وا 

                                                           

(1) Annie Besant, The Building of The Kosmos and Other Lectures, Op.Cit., Pp.85-88.    

 ( أْٓ ح٤ُٞؿخ حُؼٔخ٤ٗش ٢ٛ:2)

 أهظَ حُطٔغ أٝ حُطٔٞف، رٔؼ٠٘ هظَ حُظلخهَ ٝحُِٛٞ ٝح٫ٗخ٤ٗش. - أ

 خ٣ُِٔي.أهظَ ٍؿزش حُل٤خس، رٔؼ٠٘ إٔ طؼ٤ٖ ٝهظي حُلخَٟ ٓٔظل٤يحً ٖٓ ًَ ُلظش رٚ ىٕٝ حُٔطخُزش ر - د

 أهظَ ٍؿزش حُظَف، رٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ح٫ٗٔخٕ ٤ٓيحً ٫ ػزيحً ُٔزخٛؾ حُل٤خس. - ص

أػَٔ ًٔخ ٣ؼَٔ حُطخٓؼٕٞ حُطخٓلٕٞ، ٝأكظَّ حُل٤خس ًٔخ ٣لظَٜٓخ حَُحؿزٕٞ، ًٖٝ ٓؼ٤يحً ٓؼَ أُٝجي ح٣ٌُٖ  - ع

ىحثٔخً  ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٝٛيكْٜ حُٔؼخىس، رٔؼ٠٘ ػ٤ٖ حُل٤خس رٌَ٘ ٓؼظيٍ، ٝأطَى ػَٔ ٤١ذ، ًًَٝ ؿ٤َٔ، ٝأٓؼ٠

 ُويٓش ح٧ه٣َٖ.

أهظَ ًَ حكٔخّ رخ٫ٗلٜخٍ، أ١ ح٫ٗٔخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣٘ؼَ اٗٚ ؿِء ٖٓ ك٤خس ٝحكيس، أٝ أَٛ ٝحكي، ىٕٝ ٝؿٞى  - ؽ

 كٞحٍم ر٤ٖ حُ٘خّ.

 أهظَ حَُؿزش ك٢ حٗزخع حُلٞحّ، رٔؼ٠٘ حُؼَٔ ػ٠ِ طؤ٤١َ ًٝزق ؿٔخف حَُؿزخص ٝحُظلٌْ رٜخ. - ف

ٍَٝ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ حَُٝكخ٤ٕٗٞ رؼي طلو٤وْٜ رؼٞ حُظويّ، ػْ ٤ٜ٣زْٜ أهظَ حَُؿزش رخُ٘ٔٞ، رٔؼ٠٘ حُو٠خء ػ٠ِ حُـ - م

 حُؼـذ، ٣ٝٔظويٕٓٞ هٞحْٛ ٧ٛيحف أٗخ٤ٗش.

هق ٝك٤يحً ٓؼظ٫ًِ ػٖ ًَ ًخثٖ، رٔؼ٠٘ ٝؿٞد حػظٔخى ح٫ٗٔخٕ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٬ٍُطوخء ىٕٝ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ  - ى

ٞٓق ٓؼي، َٓحؿؼش: ٓلٔي ٜٓطل٠ ك٢ِٔ، ح٧ه٣َٖ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٣ٞؿ٢ ٍحٓخ ٗخٍحًخ، كِٔلش ح٤ُٞؿخ، طَؿٔش: ػ٣َخٕ ٣

 .52-17ُٝحٍس حُؼوخكش ٝح٫ٍٗخى حُو٢ٓٞ، حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش حُٔظليس، ى.ص، ٙ ٙ

(3) Annie Besant, The Building of The Kosmos and Other Lectures, , Pp.86-108.    
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ف ياعادة قوتو وثقمو بوصفو أىـ مركز حضاري في العالـ, بعد تراجع أىمية اليند بسبب الغزاة والمحتم
 .(ٔ)مف الخارج, ومحاولتيـ فرض ثقافتيـ عمى الشعب اليندي

حممت عنواف التي , ٜ٘ٛٔفي أديار عاـ مقر الجمعية ومف المحاضرات الميمة التي ألقتيا في       
)حج الروح(, ىدفت مف خبلليا إلى لفت نظر الينود الشباب المثقفوف بالثقافة الغربية إلى عظمة 
الحضارة واألدب اليندي, وأكدت عمى استخداـ المغة السنسكريتية في شرح بعض المصطمحات التي 

ونية( التي اشتقت منيا ليا مرادؼ في المغة االنكميزية, وأشارت إلى الروح )الروح الك عف ايجادعجزت 
, ((Paramatmanروح االنساف وكؿ ما موجود في الكوف, وأطمؽ عمييا في السنسكريتية باراماتماف 

منيا بحسب الظروؼ, إالَّ  انبعثتأشكاؿ متعددة  حممتإذ أكدت إف الروح الكونية ىي واحدة, لكنيا 
مف الروح الكونية إذف فيي خالدة,  إنيا ال تموت وال تتغير وال تنتيي, ومادامت روح البشر مشتقة

  .(ٕ)وحجيا عممية والدتيا وانتقاالتيا المتكررة في االجساد متعددة, وقصدت بذلؾ التناسخ

بيا الروح  تمر حوؿ فائدة التناسخ واآلالـ التي  أنذاؾ طرحت آني بيزنت سؤااًل عمى الحاضريف     
أجابت عف ذلؾ التساؤؿ إف اليدؼ مف ذلؾ مف جراء والدتيا المتكررة بحسب رؤية الثيوصوفية؟ و 

تدريب الروح عمى التخمص مف الرغبات, ومف ثـ تخمص الروح مف الوالدة والموت, أما الفائدة األخرى 
في تغذيتيا بالقيـ  مف اجؿ المساىمةبيا الروح  تمر ة مف خبلؿ التجارب الكثيرة التي فيي جمع الخبر 

نيا ربطت بيف الفكر والروح,و العميا,  إذ أضفت عمى الفكر جانب روحي, وبذلؾ حاولت التأثير عمى  ا 
تفسير بعض ظواىر  عفألنيا عّدتيا الثقافة المادية عاجزة  ,الينود المقتنعيف بالثقافة المادية الغربية

نيا ذكرت ىؤالء الينود السابقيف بأف سبب قوتيـ في تمسكيـ بقيميـ وتراثيـ, والبد عمى ىؤالء  الكوف, وا 
 .(ٖ)جدد اكماؿ طريؽ أجدادىـ مف أجؿ بعث اليند مف جديدالينود ال

 

 (:ٜٓٔٔ-ٜٓٓٔمحاضرات آني بيزنت ) - ب
مف أىـ المحاضرات التي ألقتيا آني بيزنت خبلؿ تمؾ المدة, محاضرة حممت عنواف )أدلة عمى        

جساد, خمؽ الروح وتنقميا بيف األ أنكروا, خاطبت فييا الممحديف الذيف ٖٜٓٔوجود الروح( في عاـ 
                                                           

(1) Annie Besant, The Building of The Kosmos and Other Lectures,  P.109.    

(2) Annie Besant, The Pilgrimage of The Soul, theosophical Publishing Society, Benares, 

1895, Pp.1-5.    

(3) Ibid, Pp.6-24.    
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( ٔ)واستخدمت في تمؾ المحاضرة اسموبًا عممّيًا في جداليا, فقد استندت عمى خطاب العالـ جوف تينداؿ

(John Tyndallالذي ألقاه في مدينة بمفاست ) (Belfat ) الذي أكد عمى ٜ٘ٛٔعاـ االيرلندية ,
العممية عمى األمور  تمؾ المدة أعتمدت في تأكيد الحقائؽفي ألف أوروبا  ,أىمية العموـ التجريبية

تحدثت آني بيزنت في و الكبلسيكية مثؿ المبلحظة بالعيف المجّردة وغيرىا, وليس عمى عمـ المختبرات, 
االنساف في حالة سكوف ادخؿ وتأثيره عمى جسد االنساف, ( ٕ)تمؾ المحاضرة عف التنويـ المغناطيسي

ف استجابة العقؿ ما ىو إالَّ دليؿ أدؽ التفاصيؿ عف حيات االستجابة و التذكرولكف عقمو يمكنو  و, وا 
ساقت آني بيزنت مثااًل أخر و , (ٖ)عمى وجود الروح في جسد االنساف المتحكمة بأعضائو ووظائفيا

عمى وجود الروح وىو ممارسة اليوغا والتأمؿ, إذ يتمكف العقؿ التحكـ بالجسد بشكؿ عاـ وكؿ حواسو, 
يوغا, وأثبتت آني بيزنت مف خبلؿ تمؾ األمثمة وغيرىا, ويكوف خاضع لو تدريجيا باستمرار ممارسة ال

 .(ٗ)إف المتحكـ بالعقؿ ىي الروح, إذف الروح ىي المسيطرة عمى جسد االنساف وكؿ انفعاالتو

                                                           

ؿ٘ٞد َٗم ح٣َُ٘يح، ًخٕ  ((Carlowػخُْ ك٣ِ٤خث٢ ح٣َُ٘ي١، ُٝي ك٢ ٓوخ١ؼش ًخٍُٞ  :(0412-0414)ظُ٘ ذيْذاه( 1)

أ٠ٜٗ طؼ٤ِٔٚ ك٢ حُٔوخ١ؼش ٗلٜٔخ، ػ٤ٖ ٓيٍٓخً ٓٔخػيحً ك٢ اكيٟ ٓيحٍٜٓخ، ٝػَف ػ٘ٚ ٜٓخٍطٚ ٝحُيٙ ٟخر٢ ك٢ حُـ٤ٖ، 

ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ٝػَٔ ك٢ ٌٓي حُلي٣ي؛ ُوزَطٚ  1842ك٢ حَُْٓ حُل٢٘، اً ٓخْٛ ك٢ ٍْٓ حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحث٢، ٓخكَ ػخّ 

، ػْ أٗظوَ 1849ػخّ ( (Queenwoodك٢ ٓٔق ح٧ٍح٢ٟ ٍْٝٓ حُوَحث٢، أٟل٠ حٓظخًحً ُِل٣ِ٤خء ك٢ ٤ًِش ٣ًٞ٘ٞٝى  

ٝأًَٔ طـخٍرٚ ػ٠ِ حُوطز٤ش  1851ا٠ُ حُٔخ٤ٗخ ٝكَٜ ػ٠ِ طي٣ٍذ ؿ٤ي ك٢ حُؼِّٞ حُظـ٣َز٤ش، ػخى ا٠ُ ر٣َطخ٤ٗخ ػخّ 

ح٫ٜٗخٍ حُـ٤ِي٣ش، ٝط٣ٌَٔخً  ، ىٍّ كًَش1853حُٔـ٘خ٤ٔ٤١ش، أٟل٠ حٓظخًحً ك٢ حُل٣ِ٤خء رخُٔؼٜي ح٢ٌُِٔ حُز٣َطخ٢ٗ ػخّ 

ظخَٛس  1857ٔٚ ػيى ٖٓ ح٫ٜٗخٍ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش ٝط٢ِ٤٘ ٝح٫ًٞحىٍٝ، حًظ٘ق ػخّ ُٚ أ١ِن ػ٠ِ حٓ

ٗظ٤ـش ؿَػش ُحثيس ٖٓ ىٝحء ُؼ٬ؽ  1873ح٫كظزخّ حُلَح١ٍ، ٝػَف ػ٘ٚ ىػٔٚ ُو٤٠ش حُٞكيس ح٣٫َُ٘ي٣ش، طٞك٢ ػخّ 

 ح٧ٍم. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

Arthur Whitmore Smith, John Tyndall (1820-1893), University of Michigan. 

 رلغ ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حَُحر٢ ح٤ُ٫ٌظ٢َٗٝ:

https://www.about.jstor.org/Participate-jstor/individuls/early-journal-Content.  

ُٚ حْٓ آهَ حُظ٣ْٞ٘ ح٣٫لخث٢، اً ٣ٌٕٞ حُـْٔ ك٢ كخُش ٛخىثش ٓٔظَه٤ش، ٣ٌٕٝٞ ح٬ُٝػ٢  طيغي:اىرْ٘يٌ اىَغْا (2)

ٓٔظوزَ ا٠ُ ح٣لخءحص ٝأٝحَٓ، ٣ٔظـ٤ذ ُٜخ رَٔػش، ك٤ئى١ ا٠ُ ٗوَ ٓزخَٗ ٧كٌخٍ ٝحٗلؼخ٫ص حُ٘وٚ رٌَ٘ ٣ظـخُٝ 

ٕ حُؼوَ ٓٔظوزَ  ُ٪٣لخءحص ٝػ٤ٚ حُ٘و٢ٜ ٝهيٍطٚ، ًٔخ حٓظويّ ك٢ ػ٬ؽ ح٫َٓحٝ ػٖ ٣َ١ن ح٣٫لخء، اً ٣ٌٞ

ح٣٫ـخر٤ش ٝحُٔ٘ـؼش، ٓٔخ ٣ظَى أػَ ؿ٤ي ػ٠ِ ٛلش ح٣َُٔٞ، ٝطَؿغ ريح٣خص حُظ٣ْٞ٘ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ ا٠ُ حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش 

ْٜٝٓ٘: حُزخر٤ِٕٞ ٝٝحى١ ح٤َُ٘ ٝحُل٠خٍس ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٌُٝح حهظ٢ِ رخُٔلَ ٝحُ٘ؼًٞس، ٌُٖٝ ػ٠ِ ٣ي حُطز٤ذ ح١َٔ٣ُٞٔ كَحِٗ 

( أػ٤ي حًظ٘خكٚ، ٟٝٝغ هٞحػي حُؼ٤ِٔش ٌُُي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1934-1815) (Franz Anton Mesmer)حٗطٞحٕ ٤َٓٔٔ 

، 1770ؿخ١ ٤ُٕٞ ر٤ِلَ، حُظيح١ٝ رخُظ٣ْٞ٘ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١، طَؿٔش: ػ٠ٔ٤ ٓٔؼخٕ، ىحٍ حُلٞحٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٬ًُه٤ش، 

ٙ ٙ21-43. 

(3) Annie Besant, Proofs of The Existence of The Soul, theosophical Publishing Society, 

Benares, 1903, Pp.1-20.      

(4) Ibid, Pp.20-44.      

https://www.about.jstor.org/Participate-jstor/individuls/early-journal-Content
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أربع محاضرات متسمسمة حممت عنواف واحد ىو )أربع ديانات  ٜٙٓٔألقت آني بيزنت عاـ      
لتأسيس الجمعية الثيوصوفية لمنشر في مدينة أديار, ىدفت  فيعظيمة(, بمناسبة الذكرى الحادية والعشر 

بيزنت مف وراء تمؾ المحاضرات تعريؼ جميورىا مف اليندوس بديانات أخرى, إذ أثبت إف كؿ ديف 
ف ما أطمقو الجاىموف والمتعصبوف  أدى رسالة إلى العالـ, ومف ثـ ساىـ في بناء الحضارة العالمية, وا 

ت إلى تفرقة طائفية ودينية, دفعت بالكثير إلى ترؾ الديف, وعّده أسوأ مف خصومات بيف االدياف أدّ 
نيا ليا أساس مشترؾ واحد  .(ٔ)عدو لئلنساف, وأكدت بيزنت تقديرىا لكؿ االدياف, ودعميا ليا, وا 

( ٕ)بدأت محاضرتيا بشرح أسس الديانة اليندوسية مف حيث الحقائؽ الروحية الموجودة في الفيدا     

Vedas)) ال يتـ الحصوؿ عمييا إالَّ بالمعرفة, ثـ شرحت العبادة الظاىرية, فبينت المراسيـ العبادية , و
نيا ربطت تمؾ و , (Mahabharata) (ٗ), والميابارتا(Ramayana) (ٖ)الموجودة في ممحمتي الرامايانا ا 

كذلؾ أكدت بيف االنساف ومحيطو,  اً تناغم خمقتالمراسيـ بسموؾ الفرد األسري واالجتماعي, ومف ثـ 
عمى أىمية اليوغا؛ كونيا السبيؿ لمسيطرة عمى الحواس, ومف ثـ ارتقاء الروح واتحادىا مع الذات 
االليية, وسمطت بيزنت الضوء عمى نقطة ميمة في الديانة اليندوسية وىي أىمية االحتفاالت, وربطتيا 

وتأثيرىا عمى حياتو, ولكف  شارؾ خوفًا مف غضب اآلليةفكري والروحي لئلنساف, فمنيـ مف بالتطور ال

                                                           

(1) Annie Besant, For Great Religions, theosophical Publishing Society, Benares, 1906, 

Pp.1-8.      

ٕ ٖٓ طَح٤ْٗ ٝطَحط٤َ طوّيّ ٦ُُ اىفيذا:( 2) ّٞ ٜش، ٓؤْ ا٠ُ أٍرؼش أؿِحء، ٝٓؼ٠٘ حُل٤يح ًظخد ٓويّ ُيٟ حُٜ٘يّٝ، ٌٓ

حُؼِْ، أؿِحءٙ: ح٣َُؾ ك٤يح_ ٓؼ٘خٛخ حُيػخء ٝحُؼ٘خء، ح٤ُخؿٍٞ ك٤يح_ ًظخد ٣ظليع ػٖ هٞح٤ٖٗ حُوَحر٤ٖ، حُٔخّ ك٤يح_ ٓؼ٘خٙ 

ص ح٧ٖٓ ٝحَُحكش ٢ٛٝ أر٤خص ٗؼَ طظ٠ِ أػ٘خء ح٬ُٜس، ٝأطٍٞ ك٤يح_ ٓؼ٘خٙ حَُه٠ حُٔل٣َش ٩رؼخى ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٝحُل٤ٞحٗخ

، ٝهي (Puran )، ٝحُزَحٕ((upnishad، ٝح٫رخٗ٘خى (diyanand)حُٔلظَٓش، ُٝظِي حُل٤يحص طلخ٤َٓ ػّيٙ: طل٤َٔ ى٣خٗ٘ي 

طَؿٔض طِي ح٫ؿِحء ح٠ُؤش ا٠ُ حُِـخص حُؼخ٤ُٔش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓلٔي ٤ٟخء حَُكٖٔ ح٫ػظ٢ٔ، كٍٜٞ ك٢ أى٣خٕ حُٜ٘ي 

، ٙ 1779حُظٜٞف رٜخ، ىحٍ حُزوخ١ٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس،  حُٜ٘ي٤ٓٝش ٝحُز٣ًٞش ٝحُـ٤٘٤ش ٝح٤ُٔو٤ش ٝػ٬هش

ٙ20-39. 

كخًْ ٌِٓٔش ًٞٓخ٫، ٝٛٞ أ٤َٓ حٓط١ٍٞ، اً  (Rama)ِٓلٔش رخُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش طظليع ػٖ ك٤خس ٍحٓخ  اىشاٍاياّا:( 3)

ٗض طِي ، ٝط٘وِٜ(Sita)طليػض ػٖ ك٤خطٚ ٝٗل٤ٚ أٍرؼش ػَ٘ ػخٓخً ا٠ُ حُـخرش ٓغ ُٝؿظٚ ٤ٓظخ  ّٞ ٔخ ػزَ حُـخرخص ك٢ حُٜ٘ي، طٌ

حُِٔلٔش ٖٓ أٍرغ ٝػ٣َٖ٘ أُق ر٤ض ٗؼ١َ طوِِٜخ طؼخ٤ُْ ط٘ظّْ حُل٤خس حُز٣َ٘ش، ُْٝ طلظلع طِي حُِٔلش رٌِٜ٘خ ح٢ِٛ٫، 

رَ طؼَٟض ُظؼي٬٣ص ر٣ًٞش ٤ٓٝو٤ش ٝؿخ٤٘٣ش، اً إٔ ًَ طِي ح٧ى٣خٕ كَٝع ٖٓ ٗـَس حُي٣خٗش حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٣٫ٝؼي أ٤ٔٛش 

ِض حُٞػ٢ حُؼوخك٢ ك٢ ؿ٘ٞد َٗم أ٤ٓخ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٤ٍٖٓٝ طِي حُ ٌّ ِٔلٔش ػ٠ِ حُٜ٘ي كو٢ رَ طظؼيحٛخ، اً ٗ

 .51-46، ٙ 2011ٙط٘خٗيٍىحص، ك٠خٍس حُٜ٘ي، طَؿٔش: ٓـٔٞػش أهَأ، ًظخد حُؼَر٤ش، ح٣َُخٝ، 

، ط١َٝ َٛحع Vyasa) )ِٓلٔش ٛ٘ي٣ش هي٣ٔش ًظزض رخُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش، ٝٗٔزض ا٠ُ حُل٤ٌْ ك٤خّ ٍٖاتاسذا:( 4)

، طل١ٞ ػ٠ِ رؼٞ حُيٍّٝ حُلِٔل٤ش، ٝط٘خهٖ ((kurukshetra Warٝكَٝد ر٤ٖ أر٘خء ػٔٞٓٚ ك٢ كَد ًًٍٞٝ٘ظَح 

ٗض ٓخ ر٤ٖ ٓجش ا٠ُ ٓجظخٕ ر٤ض ٗؼ١َ، طؼَٟض ا٠ُ طؼي٣َ ػ٠ِ َٓ حُوَٕٝ، ٖٝٓ ٗو٤ٜخص حُِٔلٔش ّٞ  أٛيحف حُل٤خس، طٌ

 .18-15ٙ ٙ حُٜٔيٍ حُٔخرن،٣٘ظَ: ٣ُْٞ ٣ُ٘ٞ،  . ٣ُِِٔي(pandava)ٝرخٗيحكخ  ((٣ًَKrishna٘٘خ 
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كونيا الوسيمة  ,ىا مف الواجبات الدينية الميمة وحضورىا ضرورياألكثر تطورًا روحيًا وفكريًا عدو 
 .(ٔ)لمفيـ, واكتساب المعرفة, ومف ثـ تحرير روحو مف الرغبات

 عمىميا عجابيا بتنظيـ اليندوسية لحياة االنساف, وتقسيإأبدت آني بيزنت مف خبلؿ محاضرتيا      
ة األولى وىي مرحمة حياة الطالب أربع مراحؿ, ذلؾ التنظيـ أيدتو الثيوصوفية, إذ تبدأ الحياة بالمرحم

تعمـ فييا الفضائؿ, مثؿ: االنضباط والتقديس والعفة والطاعة, أما المرحمة الثانية, فيي مرحمة بيت 
لتزامو بالواجبات الدينية مثؿ الرجؿ بواجبو بوصفو زوج وأب ومواطف صالح, مع ا قاـالزوجية, إذ 

, ورأت آني بيزنت إف الزواج لدى اليندوس ىو تقارب روحي بيف الزوجيف, عف (ٕ)حضور االحتفاالت
ألف الكثير مف المراسيـ والطقوس العبادية ال  ,طريؽ روابط تدوـ طيمة حياتيما غير قابمة لبلنفصاؿ
, في حيف (ٖ)ة أساسيا الحب االخبلقي والفضائؿتقبؿ مف الرجؿ إالَّ بحضور زوجتو, مؤسسًا بذلؾ أسر 

المرحمة الثالثة حياة الغابة, وتأتي بعد اكماؿ الزوجيف واجباتيما الزوجية وتأسيس أسرة عمى قدر مف 
القوة واالخبلؽ, وترؾ االبناء ألخذ دورىـ في الحياة, ثـ المرحمة األخيرة وىي مرحمة العزلة التامة, وىي 

 .(ٗ)ألجؿ التخمص مف دورة الحياة والموت المؤلمة ,والنقاء مرحمة االخبلص الكامؿ
( ٘)أما الديانة الثانية التي تكممت آني بيزنت عنيا, ىي: الديانة الزرادشتية       

(Zoroastrianismإذ أسمتيا بديانة العرؽ اآلري ,)(ٙ )(Aryan Race أو ديف الفرس, أسمت ,)
                                                           

(1) Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit., Pp.32-41. 

(2) Bal Yuvak Mandal, Four Ashrams, S.K.S Swaminarayan Temple, London, 1966 , Pp.1-

2.     

(3) Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit., P. 43. 

ػ٣ٞظٍِ، كٌَ حُٜ٘ي ًزخٍ ٓل١ٌَ حُٜ٘ي ٌٝٓحٛزْٜ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ، طَؿٔش: ٣ٞٓق ِٗذ حُ٘خّ، ىحٍ ى٫ّ حُز٤َ  (4)

 .42-41، ٙ 1774ُِٙيٍحٓخص ٝحُظَؿٔش ٝحَُ٘٘، ىٓ٘ن، 

٢ٛ ٖٓ ح٫ى٣خٕ ح٣َحٕ حُوي٣ٔش، ٤ٔٓض أ٠٣خً رخُي٣خٗش حُٔـ٤ٓٞش، ٓئٜٓٔخ ٍُحىٗض، ًظخرٜخ حُٔويّ  اىضسادؽريح:( 5)

حُؼزخىس ػ٠ِ حَُٜحع حُيحثْ  حُْ٘ٔ ًحص ٌٓخٗش ًز٤َس ُيٟ ًُي حُي٣ٖ، أٓخ َٓحًِ حُؼزخىس ر٤ٞص حُ٘خٍ، طوّٞ طِيح٫كٔظخ، طؼي 

، ٌُٖ حَُٜ٘ حُٜ٘خث٢ ٖٓ ٤ٜٗذ اُٚ (Ahriman)ٝاُٚ حُظ٬ّ أ٣َٛٔخٕ  (Ahura Mazda )ر٤ٖ اُٚ حٍُ٘ٞ حٛٞحٍح ِٓىح

ح٢َُٔٓ ُ٪ٓزَح٣ٍٞ١خص حُلخ٤ٍٓش حُٔظؼخهزش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:  حٍُ٘ٞ، حٍطزطض حٍُِحىٗظ٤ش رخُل٠خٍس حُلخ٤ٍٓش، كٜٞ حُي٣ٖ

ؿ٤٘ٔي ٣ٞٓل٢، حٍُِحىٗظ٤ش حُي٣خٗش ٝحُطوّٞ ٝحُظل٫ٞص ح٬ُكوش ر٘خء ػ٠ِ ٜٗٞٙ ح٧كٔظخ، ٍٓ٘٘ٞحص ح٣ُِٖ، ر٤َٝص، 

2012ٙ ٙ ،9-10. 

ش ح٣َُ٘ق أٝ حُ٘ز٤َ، ا٣َح٤ٗش، ٓؼ٠٘ طِي حٌُِٔش رخ٣ٌَُٔ٘ٔظ٤-ٜٓطِق أ١ِن ػ٠ِ حُ٘ؼٞد حُٜ٘يٝ اىؼشق اآلسي:  (6)

، حرظٌَ ح٣ٍ٥ٕٞ ٗظخّ حُطزوخص ك٢ حُٜ٘ي، (Adivasi)ٛخؿَ ح٣ٍ٥ٕٞ ا٠ُ حُٜ٘ي، ٝحٓظؼزيٝح ٌٓخٜٗخ ح٤٤ِٛ٫ٖ حى٣لخ٢ٓ 

، ٝهي ًخٕ ٣ٍ٦ُٕٞ ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ ٍْٓ حُؼوخكش ((shudraٟٝٝؼٞح حى٣لخ٢ٓ ك٢ أى٠ٗ حُطزوخص ٝأْٓٔٞٛ حُٔ٘ز٣ًٖٞ 

ٛٔخ٣ٕٞ ًز٤َ، حُظَحع حُٜ٘ي١ ٖٓ حُؼَٜ ح١ٍ٥ ا٠ُ حُؼَٜ حُلي٣غ، طَؿٔش: ًًَ  ٝحُظَحع ُِٜ٘ي. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:

 .53-48، ٙ 2010ٙحَُكٖٔ، َٓحؿؼش: ػَٔ ح٣٧ٞر٢، ٤ٛجش أرٞ ظز٢ ُِؼوخكش ٝحُظَحع )ًِٔش(، أرٞ ظز٢، 
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وعّدتيا ثاف ديانة لمعرؽ اآلري بعد اليندوسية, عّدت زرادشت  أيضًا الزرادشتيوف أبناء النار أو ليب,
ف أرواحيـ الطاىرة مّرت بوالدات  ,مؤسس تمؾ الديانة مف نسؿ االنبياء ألف االنبياء ال يمكف فصميـ, وا 
 .(ٔ)عمى التطور الروحي لمبشرية اشرفواخر مف عصر آل انتقموامتكررة _حسب اعتقادىا_, وبذلؾ 

كونيا تشجع عمى دراسة الفمؾ  ,زنت الزرادشتية مرحمة مف مراحؿ التطور البشريعّدت آني بي      
ف الكتاب  نيا خميط بيف الديف والفمسفة مع التمسؾ بالجانب االخبلقي, وا  والنجـو وبناء المراصد, وا 

( مجرد نصوص محفوظة بمكتبات تحت األرض في Upastaالمقدس لدى الزرادشتييف )األفستا 
( عمى مدينة Alexander The Great) (ٕ)ت النار, ولكف خبلؿ حممة االسكندر الكبيرالمعابد أو بيو 

ف بعضياو (, تـ حرؽ الكثير مف نصوص تمؾ الديانة, Persepolis) (ٖ)برسيبوليس نقميا الجنود إلى  ا 
 .(ٗ)لذا نجد آثار تمؾ الديانة وتعاليميا في االرث الحضاري اليوناني ,لميونانية تاليوناف وترجم

تحّدثت آني بيزنت عف ثنائية الديانة الزرادشتية بوجود _االىيف_ شاركا في خمؽ كؿ شيء, وىما:      
)الو النور(, و)الو الظبلـ(, لكنيما في حالة صراع, إذ أعطت الديانة الزرادشتية أفضمية إللو األوؿ 

نت إف المادة والروح عمى االلو اآلخر, وشبيت آني بيزنت تمؾ الديانة باليندوسية مف حيث إنيا بيّ 
ف التشابو الثاني الو اليندوسية كريشناو شاركا في تكويف كؿ شيء في الكوف,   تمّثم( Krishna) (٘)ا 

                                                           

(1) Annie Besant, For Great Religions, Pp. 52-59. 

ػخٛٔش حٌُِٔٔش، ٝحُيٙ ( (Pellaٓوي٤ٗٝخ حُوي٣ٔش، ُٝي ك٢ ٓي٣٘ش ر٬٤ ِٓي ٌِٓٔش  :(ق.212ً-245)االعنْذس اىنثيش (2)

(م.ّ، طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي حُل٤ِٔٞف حٍٓطٞ، كظؼِْ حُطذ ٝحُلِٔلش، ٝح٫ه٬م، 382-336) ((Philip IIحُِٔي ك٤ِ٤ذ حُؼخ٢ٗ 

٤خٍ ٝحُيٙ، ريأ ك٬ٔطٚ حُؼ٣ٌَٔش ك٬٠ً ػٖ حطوخٗٚ حُلٕ٘ٞ حُوظخ٤ُش، رؼي حٜٗخء طؼ٤ِٔٚ أٟل٠ ٤ُٝخً ُِؼٜي، ٝط٠ُٞ حُلٌْ رؼي حؿظ

ّْٓ ػ٠ِ ٣يٙ ػَٕ٘ٝ ٓي٣٘ش كِٔض  ّْٓ أًزَ حٓزَح٣ٍٞ١ش آٌٗحى، أ ُظ٤ٓٞغ ٗلًٞٙ ػ٠ِ ؿَد آ٤ٓخ ٝٗٔخٍ َٗم أك٣َو٤خ، كؤ

حٓٔٚ ٝحَٜٗٛخ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش ك٢ َٜٓ، طٞك٢ ك٢ كِٔظٚ ػ٠ِ حُؼَحم ك٢ هَٜ ٗزٞهٌ َٜٗ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ًخٍٍٝ ؿ٢ 

 .30-17، ٙ 2019ٙز٤َ، طَؿٔش: هخُي ػ٣ٌذ ػ٢ِ، ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ، ٝٗيٍٓٞ، طٞٓخّ، ػخُْ ح٫ٌٓ٘يٍ حٌُ

ػخٛٔش ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش ح٫ه٤٘٤ٔش، ٓؼ٠٘ أٜٓٔخ ٓي٣٘ش حُلَّ، طل٤طٜخ ؿزخٍ ُحًَّٝ حُـ٘ٞر٤ش،  ٍذيْح تشعيث٘ىيظ: (3)

طْ ر٘خثٜخ ػ٠ِ  ، ًخٗض حُؼخٛٔش ا٠ُ ؿٞحٗذ ػٞحْٛ أهَٟ ٓؼَ: ٓٞٓٚ ٝرخرَ،((Darius Iر٤٘ض ػ٠ِ ٣ي ىح٣ٍّٞ ح٧ٍٝ 

ٌَٗ ٣٘زٚ ٓي٣٘ش ٓٞٓٚ، هَرض حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ٣ي ح٫ٌٓ٘يٍ حٌُز٤َ ٜٝٗزض ٝكَهض ٌٓظزظٜخ حُظ٢ حكظٞص ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: (Estakher)ح٤ِٛ٫ش ُِي٣خٗش حٍُِحىٗظ٤ش، ٝر٤٘ض ػ٠ِ حٗوخٟٜخ ٓي٣٘ش حٓظخهَ 

Ali Sami, Persepolis (Takhti-Jamshid), Translated R.N.Sharp And M.A.Cantab, Third Ed, 

Musavi Printing office, shiraz, 1958, Pp.1-16. 

(4) Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit., Pp. 69-71. 

ح٩ُٚ حَُث٤ْ ُيٟ حُي٣خٗش حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٓؼ٠٘ أٓٔٚ )ًَ ٓخ ٛٞ ٣ـٌد(، ٣ؼزي ػ٠ِ اٗٚ طـ٤ٔي ُ٪ُٚ ك٤٘٘ٞ  مشيؾْا:( 5)

(Vishnu) َاُٚ حُلٔخ٣ش ٝحَُكٔش ٝحُٔلزش، ٝٛٞ حُ٘و٤ٜش حَُث٤ٔش ك٢ ِٓلٔش ٜٓخرٜخٍطخ، ٝحكظَحٓخً ُٚ ر٤٘ض ك٢ ، ٣ٔؼ

ٌّض كخِٓش ٍٛٞطٚ ك٢ حٌُِٔٔخص حُٜ٘ي٤ٓٝش، ٝكظ٠ هخٍؽ ٗزٚ حُوخٍس  ػّٔٞ حُٜ٘ي ٓؼخري ًؼ٤َس ُؼزخىطٚ، كظ٠ حُ٘وٞى ٓ

 =ٚ، ًٔخ اٗٚ اُٚ ٓزـَ ػ٘ي حُي٣خٗظ٤ٖ حُز٣ًٞش ٝحُـخ٤ٗش.حُٜ٘ي٣ش، ٤ٓ٫ٝٔخ ك٢ حٗي٤ٔ٤ٗٝخ ٝك٤ظ٘خّ ًٝٔزٞى٣خ، حٗظَ٘ص ػزخىط
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بشكؿ بقرة, في حيف إف الو النور تمّثؿ بشكؿ نار, وكبلىما مقّدساف, األولى عند اليندوس والثاني عند 
أيضًا لدى الديانات السماوية األخرى مثؿ: الزرادشتييف, وبّينت إف النار لدى األخير ليا وجود 

ألنيـ يعبدوف ييوه بوصفو عمود مف نار, مثؿ اآلية الرابعة عشر مف سفر الخروج: )وكاف  ,الييودية
في ىزيع الصبح إف الرب أشرؼ عمى عسكر المصرييف في عمود النار والسحاب وازعج المصرييف(, 

اح الرابع اآلية الرابعة والعشروف جاء بيا )إف الرب إليؾ أما المسيحييف فقد ورد في سفر التثنيو االصح
 .(ٔ)نار األكمو(؛ لذا عد إف كؿ ما في الكوف نار مستعرة ولييب حي

ف بالفمؾ نتيجة اىتماميـ الكبير في الزراعة, والحاجة لمعرفة يأرجعت آني بيزنت أىتماـ الزرادشتي     
ألنيـ عّدوا األرض تجسيد إللو النور أىورا مازدا  ,ثرة عمييابداية المواسـ الزراعية واألحواؿ الجوية المؤ 

(Ahura Mazda) ويجب خدمتيا بإخبلص وعدـ تمويثيا بدفف الجثث بيا, إنما توضع في أبراج ,
 .(ٕ)لتمتيميا الطيور الجارحة ,مفتوحة إلى السماء

فمثبًل تؤمف اليندوسية بخمود  بّينت آني بيزنت إف االدياف ليا نقاط تتشابو, يماثميا نقاط اختبلؼ,     
المحسنيف  مكافأةالروح وتناسخيا, لكف الزرادشتية تشبو االدياف السماوية في فكرة الثواب والعقاب, و 

بالخمود في الجنة مع زرادشت وعقاب المسيئيف بالخمود مع المسيئيف في النار, ويتـ الوصوؿ لكبل 
اًل إلى الجنة, أما المسيء يسقط منو إلى الجحيـ, المكانيف عبر جسر, فيتمكف المحسف مف عبوره وصو 

 ,وكانت آخر وصية مف آني بيزنت إلى الزرادشتييف التمسؾ القوي بديانتيـ, وعدـ تأثرىـ بالمادة الغربية
 . (ٖ)ألنيا مف وجية نظرىا واحدة مف أعظـ الديانات

لعظيمة )البوذية(, ذات الجانب في حيف كانت الديانة الثالثة التي عّدتيا بيزنت مف الديانات ا      
كونيا ديانة ألغت وجود  ,االخبلقي الكبير, التي تعد محط أىتماـ مف لدف االوروبييف المتأثريف بالمادة

اآللية, فضبًل عف إنيا أقؿ روحانية مف اليندوسية, لكف لدييا تأكيد عمى الجانب الصوفي وتأديب 
يحية, وأكدت البوذية إف التمسؾ بحياة الزىد والتفاني تنقؿ  النفس والرىبنة, وىي تشبو بذلؾ الديانة المس

                                                           
 

٣٘ظَ: ى.ّ.٢٘ٗٞٓ، ٣ًَ٘٘خ ح٫ٓطٍٞس حُٜ٘ي٣ش، طَؿٔش: ٍػي ػزي حُـ٤َِ ؿٞحى، ىحٍ حُلٞحٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،   ٣ُِِٔي=

 .127-61، ٙ 2009ٙح٬ًُه٤ش، 

(1) Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit., Pp. 86-89. 

(2) Ibid, Pp.90-91. 

(3) Ibid, Pp. 94-96. 
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(, ثـ إلى بوذا _المستنير_ Bodhisattva) (ٔ)االنساف االرضي إلى االنسانية االليية, ثـ إلى بوديساتفا
 . (ٕ)واليدؼ مف المرور بتمؾ المراحؿ قتؿ الرغبات والشيوات مف أجؿ الوصوؿ إلى السبلـ

ف الروح إناؾ تشابو بيف البوذية واليندوسية في مسألة التناسخ والكارما, إذ أوضحت بيزنت إف ى      
التي لـ تكبح رغباتيا البد عمييا المرور بطريؽ التناسخ الطويؿ, أما الروح التي مرت بمراحؿ قتؿ 

, ((Nirvana, لمتحّرر والوصوؿ إلى _النيرفانا_(ٖ)النبيمة  الشيوات عف طريؽ ايمانيا بالحقائؽ األربعة
 .(ٗ)وال يمكف تمسؾ الفرد بالحقائؽ األربعة إالَّ بإتباع المسارات الثمانية

إلى رفض البوذية لمنظاـ الطبقي  في اليند ياوانقراض أوضحت آني بيزنت سبب انتشار البوذية      
ف انكار البوذية لآللية تركت فراغًا روحيًا لدى أتباعيا, إذ لـ تضع تمؾ  أي  يدة العقلممجتمع اليندي, وا 

تعاليـ بوذا الصعبة لتأديب  ىو شكؿ مف أشكاؿ العبادة, إنما أعتمدت عمى التأمؿ فقط, والسبب اآلخر

                                                           

ٓؼ٘خٙ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ٬ُٓظ٤وخظ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ َٓكِش رًٞح، ٝطظطِذ حَُٔكِش ٓٔظٟٞ ك١ٌَ ٝؿخٗذ  ت٘ديغاذفا:( 1)

ُِـ٤ٔغ، ٌُٖٝ هِش ٖٓ طٌٔ٘ٞح حٍُٞٛٞ  ٓلظٞف حه٬ه٢ ٓظًَِ ػ٠ِ حُٔلزش ٝحُظؼخ١ق ٝحَُكٔش ٝح٫طِحٕ، ًُٝي حُط٣َن

ؽ ٛزَ ٝحَٛحٍ، ٝأٍٝ ٖٓ أ١ِن ًُي حُِوذ ؿٞطخٓخ رًٞح ح١ٌُ ر٤ّٖ اٗٚ ًخٕ ؿ٤َ ٓٔظ٤َ٘ ك٢ ُظِي حَُٔكِش؛ ًٜٞٗخ طلظخ

طِي حَُٔكِش، ٌُٜ٘خ َٓكِش ٣ٍَٟٝش ٬ُٓظ٘خٍس؛ ٧ٜٗخ أٓخّ حُظطٍٞ حَُٝك٢ ٓٔظ٘يس رخُظـِذ ػ٠ِ ح٫كٌخٍ ؿ٤َ ح٤ُِٔٔش، 

طِي حَُٔكِش حُٜٔض ٝحُظؤَٓ ٖٓ أؿَ ٝحٍُٞٛٞ ُِٜيٝء حُؼو٢ِ، ٝٗٔٞ حُز٤َٜس، ٝح٫ٗظٜخٍ ػ٠ِ حُ٘لْ، ٝإ أٓخّ 

ٌّٖ ح٫ؿخرش ػٖ طِي ح٧ٓجِش ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ َٓكِش حُٔٔظ٤َ٘. ٣ُِِٔي  حٍُٞٛٞ ٧ٓجِظٚ كُٞٚ ٓزذ ٗوخء ٝكِٕ حُ٘خّ، اً طٔ

-40، ٙ ٣2008ٙ٘ظَ: ًِٞى د.ُلٕ٘ٔٞ، حُز٣ًٞش، طَؿٔش: ٓلٔي ػ٢ِ ٓوِي، ىحٍ حٌُظخد حُـي٣ي حُٔظليس، ر٘ـخ١ُ، 

43. 

(2) Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit, Pp. 52-59. 

 ( حُلوخثن ح٧ٍرؼش حُ٘ز٤ِش حُظ٢ ًًَطٜخ آ٢ٗ ر٤ِٗض ك٢ هطخرٜخ:3)

ىًٜٝخ كو٤وش حُٔؼخٗخس: ٢ٛٝ إ حُزَ٘ ٣و٠ؼٕٞ َُؿزخص؛ ٌُح ٣َٕٔٝ رٔؼخٗخس ٓؼَ: ح٤ُ٘وٞهش ٝحُٔٞص ٝكوي  -1

 ٤٘ش ظَٜص ٍؿزخص أهَٟ ٌٌٝٛح.ح٧كزش، رٔؼ٠٘ إٔ حُل٤خس ٤ُٔض ٓؼخ٤ُش، ٝاً أٗزؼض ٍؿزخص ٓؼ

حُٔٔٞى٣ش أَٛ حُٔؼخٗخس: ر٤ّٖ رًٞح إ أَٛ حُٔؼخٗخس ك٢ حَُؿزخص حُظ٢ طؤط٢ ٓززٜخ ػ٬ع ؿٌٍٝ: حُـ٘غ، حُـَٜ،  -2

ٝحٌَُح٤ٛش، ًٔخ إ ٤ُْ ًَ حَُؿزخص َٗ، اٗٔخ رؼ٠ٜخ ؿ٤يس ٓؼَ: حَُؿزش ك٢ حُو٤َ، ح٬ٛف حُٔـظٔغ، 

 .Chandra))خٗيٍح ٝحُظ٤٘ٔخص حُط٤زش ٦ُه٣َٖ، اً أٓٔخٛخ ط٘

 ٤َٗٝىح ٝهق حُٔؼخٗخس: ٢ٛٝ طل٣ََ حٌُحص ٖٓ ح٫ٍطزخ١، رٔؼ٠٘: حُـَرش، ٝٗزٌ حَُؿزخص ٍٝك٠ٜخ. -3

ٓخؿخ ٣َ١ن ٝهق حُٔؼخٗخس: ك٢ حُوطٞس ح٧ه٤َس ٩ٜٗخء حُٔؼخٗخس ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ ح٤ٌُٔ٘ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ىح٤ٓخٕ  -4

، ٤2016ٔخٕ، ٓئٓٔش ٛ٘يح١ٝ ُِظؼ٤ِْ ٝحُؼوخكش، حُوخَٛس، ٤ًٕٞ، حُز٣ًٞش، طَؿٔش: ٛل٤ش ٓوظخٍ، َٓحؿؼش: ٛخ٢ٗ كظل٢ ِٓ

ٙ ٙ57-68. 

حُٔٔخٍحص حُؼٔخٕ: حُٜٔ٘خؽ أٝ حُط٣َن ح١ٌُ ٖٓ ه٬ُٚ ٣ئٖٓ حُلَى رخُلوخثن ح٧ٍرغ حُ٘ز٤ِش، ٖٝٓ ػْ حُظوِٚ ٖٓ  (4)

 : ىٍٝحص حُل٤خس ٝحُٔٞص حُٔئُٔش، ٝطِي حُٔٔخٍحص

 حُؼ٤ٖ حُٜل٤ق. -5حَُإ٣ش حُٜل٤لش.                          -1

 حُـٜي حُٜل٤ق. -6حُؼِّ حُٜل٤ق.                             -2

 حُٞػ٢ حُٜل٤ق. -9ح٬ٌُّ حُٜل٤ق.                            -3

حُظؤَٓ حُٜل٤ق. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ػزي هللا ٜٓطل٠ ٗٞٓٔٞى، حُز٣ًٞش  -8حُلؼَ حُٜل٤ق.                            -4

 .128-125، ٙ 1777ٙحُٜٞك٤ش رٜخ، ٌٓظزش أٗٞحٍ حُِٔق، ح٣َُخٝ، طخ٣ٍوٜخ ٝػوخثيٛخ ٝػ٬هش 
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الروح, ومحاولة أتباع اليندوسية اعادة سمطتيـ عمى مناطؽ انتشار البوذية, ولـ يحصؿ انحسار 
 Brahman))يما براىمانا ألف خبلؿ حياتو لـ يظير عداءه لآللية, والس ,البوذية إالَّ بعد وفاة بوذا

االلو األعمى, والحقيقة المطمقة لدى اليندوس, وال لطبقة البراىمة )الكينة(, إنما سعى لتنقية تمؾ 
 .(ٔ)الطبقة
في النياية بّينت آني بيزنت إف الديانتيف اليندوسية والبوذية لدييما نقاط مشتركة كثيرة, وكبلىما       

, فضبًل عف إف بوذا ىندي الوالدة والنشأة والوفاة, وىو معمـ عظيـ قّدـ يانفس يعّمماف الحقائؽ األساسية
 .(ٕ)الكثير لخبلص البشرية

أما المحاضرة الرابعة, فقد تطّرقت آني بيزنت بيا لمديانة المسيحية, وتمؾ الديانة _حسب رأي       
ر الذي أثار حنؽ خطئ الديانات التي سبقتيا, األمآني بيزنت_ انقسمت إلى طوائؼ عّدة, وىي تُ 

 ,ؿ تمؾ الديانة إلى اليند وتعرضيا لمعقائد واألدياف الينديةو أصحاب الديانات منيا, والسيما بعد وص
لذا حرصت آني بيزنت أف تقّدـ رواية أخرى عف الديانة المسيحية مستعممة نقاط التشابو والرؤى 

مف عامة الينود إلى ترؾ القناعات  المشتركة لتمؾ األدياف, عند ذلؾ دعت معتنقي الديانات واألفكار
واألحكاـ المسبقة عف المسيحية, والسعي الحثيث نحو فيميا بصورة أخرى بعيدًا عف طرح رجاؿ 

 .(ٖ)الديف
حاولت آني بيزنت اعادة قراءة المسيحية بما يتبلءـ وحالة التبلقي المعرفي مع األدياف       

(, عبارة عف أناشيد وترانيـ تشبو االغاني Psalter)( ٗ)اليندوسية, فذكرت إف كتاب سفر المزامير
والترانيـ في اليندوسية والزرادشتية, كما تتشابو مع اليندوسية في أف تعاليميا وأسرار حكمتيا تّدرس 
تبلميذ الكنيسة, وىي بذلؾ تشابو اليندوسية التي أقتصرت تعميـ كتبيا المقدسة عمى طبقة البراىمة 

ر الكتب المقدسة, فالعيد الجديد تألؼ مف عدة أناجيؿ وأسفار, ليس ليا مؤلؼ )الكينة(, والتشابو اآلخ
محّدد إنما عّدة مؤلفيف, ووضعت عمى مدة زمنية طويمة, في حيف الكتب المقدسة لدى اليندوس 

                                                           

(1) Annie Besant, For Great Religions, Pp.120-145.  

(2) Ibid, Pp. 146-148. 

(3) Ibid, Pp. 149-153.  

ٕ ٖٓ  عفش اىَضاٍيش: (4) ّٞ ِٓي ٖٓ ط٤َٗٔش، ٣ٝ٘ٔذ ا٠ُ ىحٝى حُؼخ٢ٗ  150أكي أٓلخٍ حُؼٜي حُوي٣ْ ٝحُؼٜي حُـي٣ي، ٌٓ

طظ٠ِ  ِٓٞى ٌِٓٔش حَٓحث٤َ ٝأكي حٗز٤خءٛخ، ٟٔض طِي حُظَح٤ْٗ ك٤خس حُ٘ز٢ ىحٝى)ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ( ٝحُظؼخ٤ُْ ح٤ُٜٞى٣ش ٝح٤ُٔٔل٤ش

٤ٓٞ٣خً رخ٬ُٜس. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ح٧ٗزخ ٠ٓٞٓ، ٓويٓخص حُؼٜي حُوي٣ْ، ٍحرطش ه٣َـ٢ ح٤ٌُِش ح٤ٌ٣َ٤ًِ٫ش ٬ٍُطزخ١ ح٫ٍػًًْٞ، 

 .321-221، ٙ 1796ٙحُوخَٛس، 
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(, والزرادشتية )األفستا(, كميـ ليس ليا مؤلؼ واحد, Tripitaka)( ٔ))الفيدا( والبوذييف )شريعة بالي(
أّلفت عمى مدى قروف, وخضعت لتعديؿ وتطوير خبلؿ تمؾ المدة, كما حدث لممسيحية عندما أيضًا 

ظير المذىب البروتستانتي في القرف السادس عشر, واألمر اآلخر مف التشابو ىو االحتفاالت, وتقديـ 
المسيح ربطت بيف المسيحية والثيوصوفية مف خبلؿ عد السيد و القرابيف في كؿ االدياف السالفة الذكر, 

نو دعا لؤلخوة العالمية عبر عدـ و أحد السادة, الذي ارتقى بروحو ووصؿ لبلندماج بالذات االليية,  ا 
, وذلؾ ما "أحب أعدائك, وبارك الذين يمعنونك, وأفعل الخير ليم"نبذه لمتوراة, ودعوتو لمحب, وقولو 

وسية الروح البشرية مشتقة مف أكدتو تعاليـ مانو وزرادشت وبوذا, أما في ما يخص الروح فعّدت اليند
(: Saint Paul)( ٕ)الذات اإلليية, أما في المسيحية, فتؤمف بذات األمر مف خبلؿ قوؿ القديس بولص

ن روح اهلل تسكن فيك"  .(ٖ)"أنا ابن اهلل", وقوؿ المسيح: "ال تعمم إنك ىيكل اهلل, وا 
حسب قوؿ آني بيزنت وتأكيدىا في أما عقيدة التناسخ فيي موجودة لدى المسيحييف األوائؿ ب      

ف يوحنا المعمداف )يحيى ابف زكريا( تجسيد  )عمييما السبلـ(المحاضرة, قياـ السيد المسيح بعد صمبو, وا 
, لكف تمؾ "إن إيميا جاء ولم تعرفوه"لمنبي إلياس, وذلؾ مف خبلؿ جواب المسيح عف النبي إلياس: 

 .(ٗ)العقيدة قد كفرت, وادينت فيما بعد
ف وفي نياية محاضرتيا دعت الحاضريف لمدراسة والتعمؽ قبؿ اصدار االحكاـ عمى االدي      اف, وا 

 .(٘)نبعث مف نور الذات اإلليية, وتحظى كميا باالحتراـ والتبجيؿاكؿ االدياف في طيؼ شمسي 

                                                           

ٓؼ٘خٙ ح٬ٍُٔ حُؼ٬ع، ٢ٛٝ حٌُظذ حُٔويٓش حُز٣ًٞش، ٌٓظٞرش رخُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ػ٠ِ ُلخء حُ٘وَ،  ؽشيؼح تاىي: (1)

ٓؤٔش ا٠ُ: ك٤٘خ٣خ_ هٞحػي حُٔـظٔغ حَُٛزخ٢ٗ حُز١ًٞ، ٝٓٞطَح_ طؼخ٤ُْ حُؼوخثي٣ش ٖٓ هٍٞ ٝكؼَ ىػخ ا٤ُٜخ رًٞح، ٝحر٤ٜيحٓخ_ 

 ًظخد ٓٞطَح. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:ِٓوٚ طؼخ٤ُْ رًٞح حُظ٢ ٍٝىص ك٢ 

https://www.2022,Encyclopedia-Britanicca,topic-Tipiaka.com؛   

 .2010ٓئُق ٓـٍٜٞ، حُيحٓخرخىح ًظخد رًٞح حُٔويّ، طَؿٔش: ٓؼي١ ٣ٞٓق، ٌٓظزش ط٣ٌٖٞ. ىٓ٘ن، 

٬ٍ حُوَٕ ح٧ٍٝ ح٬٤ُٔى١، ٗخٍٝ حُط٢َٓٞٓ، ا٤ُٚ ٣ؼٞى حُل٠َ ك٢ َٗ٘ ح٤ُٔٔل٤ش ه :(54-4)اىقذيظ ت٘ىص (2)

ٝطؤ٤ْٓ حُٔـظٔؼخص ح٤ُٔٔل٤ش ك٢ آ٤ٓخ حُٜـَٟ ٝأٍٝٝرخ، ًخٕ ٣ٜٞى٣خً ٓظؼٜزخً ك٢ رخىة ح٧َٓ، ٗخٍى ك٢ حٟطٜخى 

ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ح٧ٝحثَ ٝط٤ٓ٬ٌ ح٤ُٔٔق، ٝا٤ُٚ ٣٘ٔذ طؤ٤ُق أٍرغ ػَ٘س ٍٓخُش ا٠ُ حُؼزَح٤٤ٖٗ، حُظ٢ ٌِٗض ح٧ْٓ حُل٣ٞ٤ش 

، ػَف ػ٘ٚ ٍك٬طٚ حُظز٣َ٤٘ش رخ٤ُٔٔل٤ش َٝٗ٘ ٓزخىثٜخ، ٝرٔزذ ًُي أُو٢ حُوزٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٬ُٛٞص ٝحُؼزخىس حُيػ٣ٞش

-39) (Nero)ٓي٣٘ش أ٤ٍِْٗٝ )حُويّ(، ٝٓـٖ ػخٓخٕ، ػْ ٗوَ ا٠ُ ٍٝٓخ، هظَ ػ٠ِ ٣ي ح٫ٓزَح١ٍٞ حَُٝٓخ٢ٗ ٤َٕٗٝ 

ٟ ٝحٜٗ٘خ ٝح٤ٗٞٔٗ٫ٖ، (. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٤ٌّٔٓٔٞ ٛٔٞث٤َ، ٓؼِٔ٘خ رُٞٚ حٍَُٓٞ ٍٍٓٞ ح٧ْٓ، ٓطَح٤ٗش 68ِٞٓ

 حُوخَٛس، ى.ص.

(3)Quoted in : Annie Besant, For Great Religions, Op.Cit., Pp.154-186.   

(4) Ibid,  Pp.188-196. 

(5) Ibid, Pp.197-199. 
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 (:ٕٜٓٔ-ٜٓٔٔ_ محاضرات آني بيزنت )ت 
د عممت عمى زيادة الوعي القومي اليندي, عّدت تمؾ المّدة ذروة نشاط آني بيزنت السياسي؛ فق      

, فضبًل عف رحبلتيا خارج اليند, فكؿ ذلؾ أثر عمى ٜٙٔٔوتأسيس حركة الحكـ الذاتي عاـ 
 .(ٔ)محاضراتيا التي طغى عمييا الجانب السياسي واالصبلحي بشكؿ كبير

 ٜ٘ٔٔؿ عاـ عمى الصعيد الفكري ألقت آني بيزنت في مدينة مومباي خبلؿ شير كانوف األو       
محاضرة حممت عنواف )الثيوصوفية ومشاكؿ الحياة العميقة(, وذلؾ بمناسبة الذكرى السنوية األربعيف 
لتأسيس الجمعية الثيوصوفية بحثت بيا السبؿ إلى الوصوؿ لمسبلـ والراحة الثابتة, ومواجية مشاكؿ 

اف التفكير أفضؿ كمما كانت , فكمما ك"االنسان خمق بالفكر"الحياة بحكمة وفكر, وأكدت عمى مقولة 
الحياة أكثر صراحة وصدؽ وشفافية, وأكدت عمى إف التفكير والتساؤؿ يمكف أف يطّور مناحي الحياة 

يص والتدقيؽ, حميا مف المسممات, بؿ اخضاعيا لمتحتى الدينية, وحثّيـ عمى عدـ قبوؿ األمور بوصف
ف أساس التفكير السميـ الشؾ! ألنو يفتح آفاؽ جديدة ل مفكر, شبيتيا بعبور الصحراء وصواًل إلى وا 

ينابيع المياه, فيحتاج ذلؾ إلى شجاعة ومجازفة في ترؾ األفكار القديمة, وبناء قناعات جديدة, وخبلؿ 
ذلؾ التساؤؿ والشؾ عمى االنساف أف ال يفقد ذاتو, إنما ىي وسيمة لتنقية العقؿ مف شوائب الجيؿ 

ر الفكر إالَّ عف طريؽ تنشيط العقؿ, والتعامؿ مع الفمسفة , وال يتطو (ٕ)والخرافات واألفؽ الضيؽ
تدريجيًا, التي عّدتيا آني بيزنت مجد الجنس البشري _حسب تعبيرىا_ وعدـ االعتماد عمى الحواس, 
وبذلؾ يكوف لمفرد تفكيره الخاص, تفكير حر, ليس فكر فرضو عميو المجتمع أو الحكومة أو حتى 

 .(ٖ)ريؽ التعمـ والتجربة, وذلؾ ىو السبيؿ إلى تطور البشريةألنو أكتسب عف ط ,رجاؿ الديف
لذا تظير مظاىره في الحكمة  ,أف الفكر تجمى مف تجميات الذات اإلليية لمبشرآني بيزنت أشارت      

واالرادة والقوة وتحقيؽ الذات والتفكير االبداعي, فيتحّوؿ االنساف إلى قوة خبلقة قادرة عمى اعمار 
ا, عكس الذيف يقبموف الحقائؽ الجاىزة, وال يثيروف التساؤؿ, فيكوف دورىـ سطحي األرض وادامتي

                                                           

(1) Savita Nigam, Op.Cit., Pp. 139-173. 

(2) Annie Besant, Theosophy and Life’s Deeper Problems, Theosophical Publishing House, 

Adyar, 1916, Pp. 1-6. 

(3) Ibid, Pp.7-12. 
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وعابر في حيواتيـ المتكّررة, وبّينت بيزنت إف تطور البشرية ليس في نمو العقؿ فقط, بؿ البد مف 
 .(ٔ)االىتماـ بالجانب الروحي مف خبلؿ تمؾ الثنائية لمتمكف مف الوصوؿ إلى التعميـ األبدي

فيو _بحسيا_ كائف قوي لو القدرة عمى )إن االنسان خمق ضعيفًا( فضت آني بيزنت مقولة ر       
ألف روحو وجسده خمقا مف الحقيقة الكاممة )اهلل( ولعّؿ دراسة تاريخ  ,اخضاع قوى الطبيعة المتمردة

وجود االنساف عمى األرض دليؿ كاٍؼ عمى قوتو وتأقممو مع الظروؼ ميما كانت شديدة, فعمى 
نساف السعي لكشؼ نقاط قوتو وتقويـ نقاط ضعفو, ليكوف مؤىبًل لخبلفة اهلل عمى األرض, اال

"كونوا كاممين واستشيدت آني بيزنت بقوؿ المسيح الذي جاء في انجيؿ متى اآلية ثماف وأربعوف: 
 .(ٕ)كأباكم الذي في السماء كامل"

لذا عميو تنظيـ تمؾ الحياة  ,في حياتو أشارت إف االنساف يستطيع حؿ المشكبلت العميقة والكبرىو      
وتحديد أولوياتيا, ووضع قوانيف صارمة معتمدة عمى مبدأ الثواب والعقاب, عمى أف تكوف تمؾ القوانيف 
خاضعة لمعقؿ والمنطؽ, ومبلئمة لروح المجتمع وخصائصو المميزة سواء كانت دينية أو اجتماعية, 

و لقانوف دينو الذي يعتنقو, وقانوف الدولة التي يعيش بيا, فيظير ذلؾ في سموؾ الفرد الممتـز واحترام
فضبًل عف القوانيف االخبلقية التي يكوف احتراميا بدييي, وبمرو الزمف عمى المجتمع الذي ترسخت بو 
القوانيف, يضحي أفراده قادريف عمى تجنب الخطأ بشكؿ بدييي دوف اخافتيـ بعقوبة أو أغرائيـ بثواب, 

مف ثوابت المجتمع التي ال يمكف التخمي عنيا, وفي نياية المحاضرة دعت الشباب تمسي تمؾ األمور 
اليندي إلعادة بناء مجتمعيـ, ألنيـ يمتمكوف كؿ مقومات النيضة مف تاريخ حضاري حافؿ, وتجربة 

تبعية الانسانية فريدة, وأف تكوف نيضة عمى كؿ األصعدة السياسية واالجتماعية والتعميمية, ورفض 
ألف اليند أمة قادرة عمى الوصوؿ إلى مستقبؿ مزدىر  ,انية, أو أف ترسـ بريطانيا مستقببًل لميندالبريط

 .(ٖ)عف طريؽ اعادة اكتشاؼ نفسيا والتعمؽ بذاتيا
 (:ٖٜٓٔ-ٕٜٓٔ_ محاضرات آني بيزنت )ث
ع السابقة بالثيوصوفية وطريقتيا في حؿ مشاكبلت الحياة والمجتم تياربطت آني بيزنت محاضر      

العميقة, إذ ألقت محاضرة بعنواف )الثيوصوفية ومشاكؿ العالـ( في مومباي بمناسبة الذكرى السادسة 

                                                           

(1)Annie Besant, Theosophy and Life’s Deeper Problems, Pp.13-27.   

)2)Quoted in : Ibid, Pp. 28-30.  

(3)Ibid, Pp.89-94.      
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, إذ أوضحت إف لمثيوصوفية ٕٜٔٔف لتأسيس الجمعية الثيوصوفية في شير كانوف األوؿ عاـ يواالربع
العالمية األولى القدرة عمى حؿ المشاكؿ العالمية, وحاولت مف خبلليا وضع الحموؿ لتداعيات الحرب 

ف ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔ) (, فقد كاف العالـ يعيش حالة انييار الحضارة بحسب وجية نظر آني بيزنت, وا 
 .(ٔ)لذا البد مف ايجاد أسس جديدة لمحضارة البشرية ,البشرية عادت قرف مف الزماف

 ةفي حقب ياألن )االوروبية(؛( ٕ)تنبأت مف خبلؿ نتائج تمؾ الحرب انحسار الحضارة الجرمانية     
انحطاطيا وجيت كؿ جيودىا الختراع االت القتؿ والدمار والغازات المميتة, واستمرت تمؾ الحضارة 
في استخداـ العمـ ألغراض اليدـ وليس البناء, إذ أمكنيا أف تخترع أسمحة معتمدة عمى االنشطار 

ي, لكف تمؾ المرحمة مساىمة في تعميؽ األلـ البشر  ,(ٖ)الذري _حسب معرفتيا بالكيمياء توقعت ذلؾ_
كونيا تحث البشر عمى إعادة تفكيرىـ, والدعوة إلى التطور والنضاؿ مف أجؿ  ,مف الحضارة ضرورية

 .(ٗ)التغيير
كانت أوؿ خطواتيا التغييرية في محاربة الجيؿ واصبلح النظاـ التعميمي, وانشاء نظاـ اقتصادي      

اعتزاز األمـ بتاريخيا وارثيا الحضاري, واعادة  أساسو العدؿ, وانصاؼ الطبقة العاممة, والحث عمى
تحقيؽ الرفاىية والسعادة لمجميع, بمعنى حضارة تقوـ عمى استيقاظ األمـ,  تعمؿ عمىصياغة القوانيف 

والتخمص مف المادية الغربية, واعادة اكتشاؼ ذاتيا, ومعرفة طاقاتيا التي يمكنيا استغبلليا لمصمحة 
                                                           

(1) Annie Besant and Others, Theosophy and World-Problems, Theosophical Publishing 

House, Adyar, 1922, Pp.1-5.      

حُـَٓخٕ_ هزخثَ ٝٗؼٞد حٓظ١ٞ٘ٞح  حُٔ٘خ١ن حُو٣َزش ٖٓ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش، ٣َؿؼٕٞ  اىؽضاسج اىعشٍاّيح:( 2)

، ٖٓ أٍٝٝر٤ش، أِْٜٛ ٖٓ ٗٔخٍ أٍٝٝرخ، حٗظَ٘ٝح ك٢ ًَ أٗلخء أٍٝٝرخ ٝحهظِطٞح ٓغ ٌٓخٜٗخ حُٔل٤٤ِٖ-ا٠ُ حُ٘ؼٞد حُٜ٘يٝ

ٝحُلخ٣ٌ٘ؾ ٝحُِٞٓزخٍى، ػَكٞح رلَٝرْٜ ٓغ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش كظ٠  أَٜٗ طِي حُوزخثَ: حُو١ٞ ٝحٌُٕٔٔٞ ٝحُلَٗؾ

ٓو١ٞ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش حَُٝٓخ٤ٗش طٞٓغ حُـَٓخ٤ٕٗٞ ٓئ٤ٖٔٓ طِي حَُٔكِش ٖٓ  ػّيٝح ٖٓ أْٛ أٓزخد ٓو١ٜٞخ، كزؼي

٣ٍن حُل٠خٍس ح٫ٍٝٝر٤ش، طَؿٔش: ٤ًُٞض كز٤ذ، َٓحؿؼش: حرَح٤ْٛ حُل٠خٍس ح٧ٍٝٝر٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ًِٞى ٣ِٔخّ، طخ

 .1764أرٞ ك٤يٍ، ٍٓ٘٘ٞحص حُلٖ حُلي٣غ حُؼخ٢ُٔ، ىٓ٘ن، 

حُطخهش ك٢ ػ٤ِٔش طو٤ْٔ ٗٞحس حٌٍُس ا٠ُ ه٤ٖٔٔ أٝ أًؼَ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ؿ٤ٔٔخص ٣ٝٞٗش ٝأٗؼش ػخ٤ُش  االّؾطاس اىزسي:( 3)

ٖٓ ٟٝغ ح١خٍ ٗظ١َ  ((٠Likeep ػٜي ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ، اً طٌٖٔ حُؼخُْ ٤ٌ٤ُذ حُلَح٣ٍش، ٣َٝؿغ ح٫ٛظٔخّ رخُطخهش ح٣ٌٍُش اُ

( ٛٞ ٖٓ ٟٝغ أْٓ 1966-1844) (John Dalton)ٌٍُِس، ػْ ططٍٞص ػ٠ِ ٣ي ٤ٗٞطٖ ك٢ ٓخ رؼي، ٣ٝؼي ؿٕٞ ىحُظٕٞ 

ش ح١ٌُ ( حُـيٍٝ حُي١ٍٝ ُِؼ٘خَٛ ح٤ٔ٤ٌُخث1834-1709٤) (Mendleev)ػ٤ِٔش ُِ٘ظ٣َش ح٣ٌٍُش، ًٝخٕ حًظ٘خف ٓ٘ي٤ُق 

أػَ ك٢ ططٍٞ رلٞع حٌٍُس، ٝطٞحُض حُ٘ظ٣َخص ٝحُزلٞع ك٢ ٓخ رؼي كظ٠ طٌٖٔ ٖٓ حٓظويحّ حُطخهش ك٢ ٓوظِق حُٔـخ٫ص 

ح٤ُِٔٔش ٝحُلَر٤ش. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ٓؼي ٓيٍُٞ ٜٓي١ حُلٔخ٢ٗ، حُظ٤ًَذ ح١ٌٍُ، ٓلخَٟس ٍٓ٘٘ٞس ػ٠ِ ٓٞهغ ؿخٓؼش رخرَ: 

 :2014ًخٕٗٞ ح٧ٍٝ  ٤ًِ1ش حُؼِّٞ، رظخ٣ٍن 

https://www.Science.Uobabylon.adu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=42375  

(4) Annie Besant and Others, Theosophy and World-Problems, Op.Cit., Pp. 8-12.        

https://www.science.uobabylon.adu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=42375
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ف اقتضت الضرورة الستخداـ تجارب البشرية دوف الحاجة الستجد اء تجارب جاىزة مف اآلخريف, وا 
, ولكي تنيض األمـ (ٔ)اآلخريف فبلبد مف أضفاء الروح المحمية عمييا, لكي تكوف مبلئمة لروح المجتمع

وتؤسس حضارة جديدة البد مف ايجاد قادة يتمتعوف بالحكمة والقوة, قادرة عمى معرفة احتياجات 
ألف بصبلح القائد يصمح المجتمع,  ,لتحقيقيا, بمعنى أف يكوف خادمًا لشعبو افٍ الشعب, والعمؿ بتف

التي تقع في شرؽ الصيف إلى ( Luo)حاكـ مدينة لو  (Hsiang)استشيدت بسؤاؿ األمير ىسيانج و 
كونفوشيوس: لماذا يوجد عدد كبير مف المصوص في مممكتي؟ فأجابو: أنت نفسؾ أييا الممؾ إف لـ 

كوف ىناؾ لصوص بيف رعاياؾ, وبّينت آني بيزنت إف أفضؿ نظاـ سياسي الذي يقـو تكف لصًا لـ ي
ف السياسة الوطنية لكؿ أمة ىي التأكيد عمى  عمى فصؿ السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وا 

العدؿ والمساواة ونشر التآخي حتى تذوب الفروقات بيف أبناء األمة الواحدة, ثـ تسعى األمـ جميعًا 
لذا عّدت آني بيزنت الثيوصوفية ضرورة لتغيير العالـ نحو االفضؿ  ,لتحقيؽ ىدؼ االخوة العالمية

 .(ٕ)فكرة شاممة لكؿ مجاالت الحياة ألنيا ,وحؿ مشاكمو, وىي أساس الحضارة الجديدة
, حممت ٕٜٚٔألقت آني بيزنت أربع محاضرات في القاعة الممكية بمندف خبلؿ شير حزيراف عاـ      

 .(ٖ)عنواف )الحضارة الجديدة( تضمنت نفس المضاميف واألفكار
 (:ٖٖٜٔ-ٖٜٓٔ_ محاضرات آني بيزنت )ج

ة قيدت إلى وعكة صحية شديدت مف القرف العشريف مطمع عقد الثبلثيناتعرضت آني بيزنت خبلؿ      
ف كاف عمى نطاؽ ضيؽ جدًا, فمف أىـ ا حركتيا, لكف ذلؾ لـ يمنعي مف مواصمة نشاطيا الخطابي, وا 

المحاضرات التي ألقتيا محاضرتاف حممت األولى عنواف )حياة محمد وتعاليمو(, والثانية )االسبلـ(, 
ىميتيما, تكونت المحاضرة األولى مف عشريف صفحة, أل ,عمى شكؿ كتاب ٕٖٜٔوقد طبعتا عاـ 

الصفحات نفسيا, بّينت في بداية المحاضرة األولى إف سبب القاءىا محاولة  دوتألفت الثانية مف عد
ف ىناؾ سوء فيـ عميؽ لئلسبلـ مف قبؿ الديانات األخرى, وأكدت  لمتقارب بيف المسمميف واليندوس, وا 

بعدًا حضاريًا كبيرًا في قدرتو عمى تحسيف أوضاع األمـ التي اعتنقتو, إف الديف االسبلمي ديف يمتمؾ 
نيـ استفادوا و ويظير ذلؾ جميًا في االندلس وكيفية ادخاؿ نور المعرفة مف خبللو إلى أوروبا عامة,  ا 

                                                           

(1) Annie Besant, The New Civilization, The Theosophical Publishing House Limited, 

London, 1927.        

(2) Annie Besant and Others, Theosophy and World-Problems, Op.Cit., Pp.11-29.        

(3) G.S.Arundale, Op.Cit., Pp.87-92.        
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مف عموـ األمـ األخرى عبر الترجمة التي كانت تتـ في بغداد خبلؿ الخبلفة العباسية, ذلؾ األمر أثار 
حيف تيؾ حقوؽ االنساف, والسيما تعدد الزوجات في نالمسيحييف المتعصبيف متيميو بأنو ديف ي حنؽ

غفمت أوروبا عف مخاطر الزواج الواحد مع االتجاه لممارسة البغاء والفساد االخبلقي, مما أنتج االالؼ 
ا كانت المرأة مف االبناء غير الشرعييف الناقميف عمى المجتمع, كما إف في مرحمة مف تاريخ أوروب

تتوارث كما تتوارث الممتمكات في حالة وفاة المسؤوؿ عنيا, لكف آني بيزنت اتيمت المسمميف 
لعدـ ايصاؿ صورة جيدة عف )محمد( أو )المعمـ العربي العظيـ( كما أسمتو في  ,بالتقصير

 . (ٔ)محاضراتيا

الجزيرة العربية آنذاؾ, البد أف نعرؼ ظروؼ شبو  )ص(أكدت آني بيزنت إف لفيـ عظمة محمد     
فقد كانت تعيش تقسيـ وكراىية وعبادة وثنية قاسية, ال يفرض بيا قانوف إالَّ قانوف القوة, ثـ بّينت كيؼ 

منذ طفولتو بأف يحظى بحب الناس حتى لقبوه باألميف, وكاف لو طقوس كؿ  )ص(محمدالنبي استطاع 
, وأوؿ مف صدقو السيدة خديجة, وأكدت إف ما عاـ يبتعد عف الناس حتى نزلت عميو الدعوة االسبلمية

 .(ٕ)إلعبلء كممتو ـجة تضحية الرجاؿ والنساء بأرواحيجاء بو محمد في حقيقتو عظيمة لدر 

دافعت آني بيزنت عف الديف االسبلمي عندما اتيـ أنو انتشر بالسيؼ, فبّينت إنو البد التفريؽ بيف      
عو الذيف ربما جاءتيـ فكرة غير مكتممة عف تعاليـ ذلؾ النبي, حياة نبي وتعاليمو, وبيف ما قاـ بو أتبا
)وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوًا بغير وأكدت إف االسبلـ الذي يؤمف باآلية 

يو نبي يعامؿ جميع فأي ديف يترفع عف سب االصناـ البد أف يكوف ديف عظيـ, وديف لد, (ٖ)عمم(
 .(ٗ)واء كانوا مسمميف أو ييود بالتساوي البد أنو حقيقيالساكنيف في المدينة س

, واغراءه بالماؿ والمنصب, محمد )ص( سردت آني بيزنت قصة اضطياد قبيمة قريش لمنبي     
ف يغير طباع الناس وىجرتو مف مكة إلى المدينة, وكيؼ استطاع بناء دولة اسبلمية ىناؾ, واستطاع أ

تى إنيـ افتخروا كونيـ مسمميف, وتمكف ىؤالء مف توسيع دولتيـ بكؿ ما جاء بو, ح يـالسيئة وتمسك

                                                           

(1) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, The Theosophical Publishing 

House, Adyar, N.D, Pp.1-6. 

(2) Ibid, Pp.7-9. 

 .108( ٍٓٞس ح٫ٗؼخّ، ح٣٥ش 3)

(4) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, Op.Cit., Pp.9-10. 
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ىتموا جدًا ا إذ (ٔ)بالتدريج حتى وصمت إلى اليند, إذ تمكنوا مف تأسيس االمبراطورية المغولية االسبلمية
بصورة واضحو مف  فيـ  نفسو بّينت إف القرآف لـ يُ بنوا جنب كؿ مسجد مدرسة, وفي الوقت و  بالتعميـ,

لذا نجد فرقًا ىائبًل بيف لغتو االصمية  ,ألنو ترجـ مف أشخاص غير مؤمنيف بو ,العربية األمـ غير
 .(ٕ)والمغات التي ترجـ إلييا, مف حيث التأثير وعمؽ األفكار

)الجنة تحت  محمد )ص( بّينت آني بيزنت كيؼ إف االسبلـ أنصؼ المرأة مف خبلؿ قوؿ النبي        
لذا فإف ديف بذلؾ الجماؿ والقيـ االخبلقية الراقية ال  ,عوة في بر الوالديف, فضبًل عف الدأقدام االميات(

نو يطابؽ االدياف بالدعوة االخبلقية والعممية والفكرية,  يمكف عّده ديف االجانب باليند أو ديف دخيؿ, وا 
وية وفي نياية المحاضرة دعت الجميع الحتراـ االدياف حتى تتمكف اليند مف مزج جماؿ كؿ ديف في أخ

 .(ٖ)شاممة لينبعث منيا نور اهلل النقي, والحكمة لمعالـ أجمع
أما المحاضرة الثانية, فطرحت خبلليا االتيامات التي وجيت إلى الديف االسبلمي, ثـ قامت       

 بدحضيا, وىي:
ف االسبلـ ديف انتشر بالقوة واالضطياد: فرّدت آني بيزنت مدافعة, إف المسمميف اضطروا لحمؿ إل

ف جميع اآليات أكدت عمى القتاؿ:السبل ُكِتَب ) ح مف أجؿ الدفاع عف أنفسيـ أماـ اضطياد قريش, وا 
, فبلبد الرجوع إلى (٘)(َوقََِٰتُموُىْم َحتَّىَٰ اَل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن ٱلدِّيُن ِلمَّو), و(ٗ)(َعَمْيُكُم اْلِقتَاُل َوُىَو ُكْرٌه لَُّكمْ 

ت وأسباب النزوؿ أواًل وفيميا, ومف ثـ إف القتاؿ الذي أمر بو القرآف كاف الظروؼ التي نزلت فييا اآليا
قتااًل مف أجؿ البقاء وحفظ الحياة, وأسمتيا بالحرب المقدسة, وحاولت أف تدافع عف االسبلـ مف التيـ 

 :(ٙ)الموجو ليـ وىي

                                                           

ٝٓوطض ػخّ  1526( ػخّ 1530-1483َ )حٓزَح٣ٍٞ١ش أٜٓٔخ ظ٤َٜ حُي٣ٖ رخر االٍثشاط٘سيح اىَغ٘ىيح االعالٍيح:( 1)

(، ٝرِـض أٝؽ ططٍٞٛخ ٝحٗظؼخٜٗخ ح٫هظٜخى١ كظ٠ حُظؼخ٣ٖ 1605-1542، طٞٓؼض ك٢ ػٜي ؿ٬ٍ حُي٣ٖ أًزَ )1859

ص رَٔكِش حٗلطخ١ ٝطَحؿغ رؼي ١ٝت حُوٟٞ ح٧ٍٝٝر٤ش  َّ ّْ حَُهخء حُٜ٘ي ِٝٝٛض طـخٍطٜخ ا٠ُ أٍٝٝرخ، ػْ ٓ ح٢ُِٔٔ، اً ػ

ر٤ٜ٘خ ٖٓ أؿَ حٓظـ٬ٍ ه٤َحطٜخ، ا٫َّ إٔ حُٔـٍٞ طًَٞح أػخٍ ك٠خ٣ٍش ًز٤َس ؿيحً ٫ ُحُض ا٠ُ ح٤ُّٞ ٖٓ  حُٜ٘ي، ٝريء حُظ٘خكْ

ٍ حُؼِّٞ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: ؿٔخٍ حُي٣ٖ  ّٞ أْٛ ٓٔخص حُٜ٘ي، ٜٓ٘خ: حُِـش ح٧ٍٝى٣ش ٝحُؼٔخٍس حَُحثؼش ك٢ طخؽ ٓلَ ٝؿ٤َٛخ، ٝطط

 .2001ُٜ٘ي، ٌٓظزش حُؼوخكش حُي٤٘٣ش، رٍٞ ٓؼ٤ي، ح٤ُ٘خٍ، طخ٣ٍن ىُٝش أرخ١َس حُٔـٍٞ ح٤ٓ٬ٓ٫ش ك٢ ح

(2) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, Pp.11-17. 

(3) Ibid, Pp.18-20. 

 .216( ٍٓٞس حُزوَس، ح٣٥ش 4)

 .173( ٍٓٞس حُزوَس، ح٣٥ش 5)

)6) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, Op.Cit., Pp.22-23. 
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يف اهلل األفؽ: أكدت آني بيزنت إف الديف االسبلمي د ؽإف الديف االسبلمي ديف تعصب وضي -ٔ
ْساَلُم )بدليؿ اآلية:   َما َبْعدِ  ِمن ِإالَّ  اْلِكتَابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْخَتَمفَ  َوَما ۗ  ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد المَِّو اإلِْ

, إف الديف (ٔ)(ِإنَّ المََّو َسِريُع اْلِحَسابِ فَ  المَّوِ  ِبآَياتِ  َيْكُفرْ  َوَمن ۗ   َبْيَنُيمْ  َبْغًيا اْلِعْممُ  َجاَءُىمُ 
السبلمي آمف بكؿ االنبياء والرسؿ والكتب السماوية التي سبقتو, ولكف الكفار والحاسديف لذلؾ ا

 .(ٕ)الديف شّوىوا صورتو في العالـ أجمع
الديف االسبلمي يييف المرأة, وال يحافظ عمى حقوقيا: دافعت آني بيزنت عف االسبلـ أماـ ذلؾ  -ٕ

جتماعيًا شافيًا ونافعًا لحالة التراجع االتياـ في إف تعدد الزوجات جاء بوصفو عبلجًا ا
االخبلقي في الجزيرة العربية آنذاؾ, وال يزاؿ الحؿ مف اندفاع الرجاؿ وراء رغباتيـ السيئة, في 

ئ تاريخ أوروبا بالبغاء والفساء االخبلقي وتعدد العشيقات لمرجؿ المتزوج, أما بالنسبة يحيف مم
ؾ مف االمواؿ, فبلبد أف يتحمؿ الزوج نفقتيا, أيضًا إلى حؽ المرأة مف ميراثيا وميما كانت تمم

ضربت النساء أروع االمثمة الحضارية طيمة تاريخ االسبلـ بما يتعمؽ في األدب والشعر والطب 
وغيرىا, وذلؾ ينبع مف نظرة القرآف نفسو إلى المرأة, إذ وضعيا عمى قدـ المساواة مع الرجؿ 

ِت ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثىَٰ َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأْولَََِٰٰٓئَك َوَمن َيعْ )في الثواب والعقاب, بقولو:  ِمحََٰ َمْل ِمَن ٱلصََّٰ
أكدت إف اهلل أحّؿ لمرجاؿ تعّدد الزوجات شرط العدؿ في و , (ٖ)(َيْدُخُموَن ٱْلَجنََّة َواَل ُيْظَمُموَن َنِقيرًا

َن ٱلنَِّسآَِٰء َمْثَنىَٰ َوُثمَََٰث َفٱنِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ )ما بينيف؛ لضماف حقيف, واستشيدت باآلية 
َع  ِحَدةً  َتْعِدُلواْ  َأالَّ  ِخْفُتمْ  َفِإنْ  ۗ  َوُربََٰ  .(ٗ)(َفوََٰ

: وقد أرجعتو آني بيزنت )ص(اليجوـ الشرس مف العالـ المسيحي عمى شخص النبي محمد -ٖ
إلى أف قدرة المسمميف الذيف كانوا قمة مستضعفو غزو أوروبا وآسيا جالبيف معيـ الحكمة 

ما أثار المتعصبيف مف المسيحييف عمى شخص الرسوؿ, وادخموا افتراءات وىو العمـ, و 
دافعت عف شخص النبي و وأكاذيب عمى سيرتو وعمى القرآف نفسو عندما ترجموه لمغاتيـ, 

عندما اتيموه بحبو لمنساء وكثرة زوجاتو, فبحسب اعتقاد آني بيزنت إف النبي قد سكنت في 

                                                           

 .17( ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ، ح٣٥ش 1)

)2) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, Pp.23-25. 

 .124( ٍٓٞس حُ٘ٔخء، ح٣٥ش 3)

 .3( ٍٓٞس حُ٘ٔخء، ح٣٥ش 4)
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ف سبب زواجو مف زوجاتو قمبو حتى مماتو السيدة  النبيمة خديجة الخالدة_ حسب قوليا_ وا 
 األخريات ألسباب زيادة تقّربو مف المسمميف, أو لتوفير الحماية مف الكفار.

سعى بدعوتو إلى السمطة والشيرة: وقد رّدت آني بيزنت عمى ذلؾ, بأنو )ص(إف النبي محمد  -ٗ
أىؿ بيتو فقط, وقد ُأغري بالماؿ والسمطة  وقؼ ضد الكفار أعزاًل لـ يكف معو في البداية إالَّ 

ـ بعدد قميؿ وصّرح ٕٗٙمف قبؿ كفار قريش, لكنو لـ يستجب, ووقؼ في معركة بدر عاـ 
, فضبًل عف تعاممو مع األسرى كاف مف أروع الصور االنسانية "اهلل معنا وذلك يكفي"وقاؿ: 

حاسب نفسو إذ أخطأ, في الرأفة والعطؼ, وأكدت إف شخصية النبي شخصية متواضعة, ي
ألنو لـ يستقبؿ رجؿ أعمى وأنشغؿ في التحدث مع  فيو, ومثاؿ عمى ذلؾ نزوؿ سورة عبس

رجؿ ثري, لكنو أعترؼ بخطئو أماـ المسمميف لكي يكوف درس ليـ, وأحسف لمرجؿ األعمى 
 .(ٔ)"ذلك الذي وّبخني اهلل ألجمو" وقاؿ:

تماعي, وأعماؿ البر, وأكدت إف فمسفة الديف االسبلمي بّينت بعد ذلؾ عظمة االسبلـ بالتكافؿ االج    
ألنيا أعماؿ فردية  ,خريف, وليس كثرة الصبلة والصوـالتأكيد عمى الجانب االخبلقي واالحساف إلى اآل

ىا يعود عمى المجتمع أجمع, واختتمت المحاضرة ؤ تحّدد عبلقة الفرد بربو, إنما أعماؿ الخير عطا
 .(ٕ)أمؿ الجانب الصوفي في الديف االسبلميبسورة الفاتحة مؤكدة عمى ت

المميز بتمؾ المحاضرتيف, آراء آني بيزنت المحايدة والمنصفة, والمقامة عمى يتضح مما سبؽ أف      
أساس قراءة واعية ألوضاع العرب في عيد الجاىمية, والتغيير الذي مّرت بو المنطقة بعد ظيور 

مف القرآف الكريـ حاليا حاؿ كؿ المحاضرات التي تحّدثت بيا االسبلـ, واألمر اآلخر استشيادىا بآيات 
عف االدياف, فكانت تسوؽ عبارات مف الكتب المقدسة التي تتحّدث عنيا, والمبلحظ إف ترجمة تمؾ 

أيضًا االحتراـ  الجمي الذي أظيرتو إلى  ,اآليات بالمغة االنكميزية قريب نوعًا ما مف المغة العربية
, وذلؾ يدؿ عمى تأكيدىا عمى بناة الحضارة )عمييـ السبلـ ( وأىؿ بيتو )ص(شخص النبي محمد

البشرية, والتعمؽ في حياتيـ, بغض النظر عف انتماءاتيـ, نمحظ مف كؿ ذلؾ تحّرر آني بيزنت مف 
 الكتاب المستشرقيف الغرب.  بعض العصبية الدينية عمى عكس ما نجده لدى

                                                           

(1) Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammed, Pp.27-28. 

(2) Ibid, Pp.29-33. 
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 كرثٓا: _شاَٛا  

واستمرت حتى  بيزنت  متمكنة, فقد بدأت الكتابة منذ كانت مع طميقيا فرانؾتعد آني بيزنت كاتبة    
المحاضرات قّمؿ مف نتاجيا في تأليؼ الكتب, ومف  لكف كثرة رحبلتيا والتركيز عمى القاء ,دخوليا اليند

 أىـ تمؾ الكتب التي ألفتيا:
ة لمنشر في مف قبؿ الجمعية الثيوصوفي ٕٜٔٔنشر الكتاب عاـ  الحياة الروحية:كتاب  -ٔ

واجييا الثيوصوفي مف أجؿ حّدث عف الصعوبات التي لندف, أحتوى الكتاب عمى خمسة عشر فصبًل ت
الوصوؿ إلى السبلـ, وعف أىمية العبادة والتأمؿ, وعف الفمسفة, واالخبلؽ, وكيفية وصوؿ االنساف إلى 

 .(ٔ)اهلل, والوصوؿ إلى المرحمة المثالية لئلنساف
ف صفحة, وكاف سبب كتابتيا لو يعود لتراجع القيـ الروحية في يف وست وتسعيحوى الكتاب مئت     
واالنتشار تدريجي لمثقافة البريطانية, وادخاؿ التعميـ العمماني, مما تسبب في انقياد تمؾ األمة  اليند,

عّدتيا  العريقة إلى بريطانيا وثقافتيا الغربية, وربطت القيـ الروحية اليندوسية بالثيوصوفية, حتى إنيا
 الباعث لميندوسية القديمة.

ترجمت آني بيزنت بمساعدة بياجواف  :Bhagavad Gitaكتاب بياغافادجيتا   -ٕ
(, كتاب البياغافادجيتا أو )غيتا غيتا(, وىو كتاب مقدس لدى اليندوس Bhagwan Das)( ٕ)داس

ي لمنشر في أديار عاـ مف المغة السنسكريتية لبلنكميزية, ونشر الكتاب مف قبؿ مؤسسة البيت الثيوصوف
صفحة, تكمـ الكتاب  ةا عشر ت, تكّوف الكتاب مف ثمانية عشر فصبًل, وعدد أوراقو ثبلثمائة واثنٕٜٙٔ

شماؿ اليند, وبيف اإللو كريشنا, إذ  kuruممؾ مممكة كورو  Arjunaعف محادثة بيف الممؾ أرجونا 
, والشرور الناتج مف kauravasافاس عّبر ارجونا عف حزنو في قتاؿ أبناء عمومتو مف مممكة الكاور 

اعادة ألنيا  ,ف ال يحزف عمى االرواح التي تقتؿأتمؾ الحرب, لكف كريشنا بّيف لو أىمية القتاؿ, و 

                                                           

(1) Annie Besant, Spiritual Life, Op.Cit., Pp.1-296.  

ػ٤ٞٛٞك٢ ٛ٘ي١ ٝٗو٤ٜش طؼ٤ٔ٤ِش، ُٝي ك٢ ر٤٘خٍّ، طِو٠ طؼ٤ِٔٚ ك٤ٜخ، أٟل٠  :(0144-0451)( تٖاظ٘اُ داط1)

ٕ ػ٬هش ٛيحهش ه٣ٞش ٓغ آ٢ٗ ر٤ِٗض، ٝحٗلخُ ُٜخ ه٬ٍ َٛحػٜخ 1874ٓؼِٔخً، أ٠ْٗ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ  ّٞ ً ،

ؿٜٞىٙ ُيٍحٓش حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش،  ِٗض ك٢ طؤ٤ْٓ ح٤ٌُِش حُٜ٘ي٤ٓٝش ح٣ًَُِٔش، ػْ ّٝؿٚ ًَٓغ ٤ُٝخّ ؿيؽ، ٗخٍى آ٢ٗ ر٤

(، ًٔخ ػَٔ ك٢ حُظؤ٤ُق، كَٜ ػ٠ِ 1713-1710كؤٛيٍ ػ٬ع ٓـِيحص ُظَؿٔش طِي حُِـش ٜٝٓطِلخطٜخ ك٢ حُٔيس )

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1755ٝٓخّ ٗـْ ٖٓ حَُ٘م ػخّ 

https://www.Theosophy.Wiki/en/Bhangavan-Das.com  

https://www.theosophy.wiki/en/Bhangavan-Das.com
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والدتيا مف جديد, ثـ سألو أسئمة حوؿ اليوغا وتقديـ القرابيف والتجسد والكارما وأىمية العمـ, واكتساب 
تنع أرجونا بإجابات كريشنا, فخاض الحرب ضد أبناء عمومتو الحكمة التي تؤدي إلى الخبلص, وقد أق

وأنتصر فييا, كثرت في تمؾ الترجمة الكممات السنسكريتية التي ليس ليا مرادؼ في المغة االنكميزية, 
نيا كانت ترجمة حرفية لمكتاب دو و   , ولكف تعد مف أىـ الترجماتف أي اضافات أو تعميقات أو شروحا 

الحتوائو عمى أخطاء  ,بعد ترجمتو ٜ٘ٓٔالمقدس, طبع عمى نطاؽ ضيؽ عاـ لذلؾ الكتاب  ياوأفضم
أعيد طبعو عمى نطاؽ واسع بعد تدقيقو, والتأكد مف األحداث التي وردت في الكتاب المقدس, ثـ عّدة, 

 .(ٔ)وقد أعطيت نبذة في المقدمة عف المغة السنسكريتية وصعوبة ترجمتيا
مف الكتب التاريخية النادرة آلني بيزنت, طبع  برى:كتاب من تاريخ الثورة الفرنسية الك -ٖ
ه ؤ مف قبؿ مؤسسة بيت النشر الثيوصوفي, تكًوف الكتاب مف ثبلثة أجزاء, تضّمف جز  ٖٜٔٔعاـ 

إلى  (ٕ)(Louis XVIاألوؿ ستة فصوؿ تحّدثت عف: أسباب الثورة, وانضماـ لويس السادس عشر )
فقد يا, واصدار الدستور, وسقوط الممكية, أما جزؤه الثاني الجمعية العامة, واألحداث قبؿ الثورة, وقيام

تكّوف مف أربعة فصوؿ تحّدثت عف: الجميورية, وموقؼ الشعب والصحافة منيا, أما الجزء الثالث مف 
الكتاب, فتكّوف مف أربعة فصوؿ أيضًا تحّدثت عف: العيد الدموي بعد الثورة, ودور مجموعة 

 Jacques Rene) (ٖ)وتمؾ المجموعة ىـ أتباع جاؾ رينيو ىيبيرفييا,  Hebertistesىيبيرتيستس 
                                                           

(1) Annie Besant and Bhagavan Das, The Bhagavad Gita, Second Ed, Theosophical 

Publishing House, Adyar, 1926,  Pp.15-37. 

(، أٓٚ ٓخ١ٍ 1910-1994) Louis XVأكي أكلخى ٣ُْٞ حُوخْٓ ػَ٘  :(0112-0143)ى٘يظ اىغادط ػؾش( 2)

أ٤َٓس رُٞ٘ي٣ش، ُٚ ٓزؼش أهٞس ٝأهٞحص أه٣َٖ، ه٠٠ ٓيس ١لُٞظٚ ك٢ هَٜ ٣ٍل٢ ػ٠ِ  (Marie Joseph)ؿ٣ُٞق 

 1990، طِٝؽ ػخّ 1966أ١َحف رخ٣ٍْ، ػَف ػ٘ٚ كزٚ ٣َُِخٟش ٝهَحءس حٌُظذ ٝحٌُظخرش، كَ٘٘ أٍٝ ى٣ٞحٕ ُٚ ػخّ 

(، حُٔؼَٝف ػٜ٘خ حُزٌم ٝح٫َٓحف، ٝػيّ 1955-1973) ( (Marie Antoinetteح٤ٓ٫َس حُ٘ٔٔخ٣ٝش ٓخ١ٍ حٗطٞح٤ٗض 

خ ٓزذ ًَٙ حُ٘ؼذ ُٜخ، كوخّ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش ٟي كٌْ ٣ُْٞ حُٔخىّ ػَ٘، ٝأ٠ٜٗ كٌْ آٍ  ّٔ طلِٜٔخ حُٔٔئ٤ُٝش، ٓ

خى١ ٝحُؼ٣َٖ٘ رٍٞرٕٞ ك٢ كَٗٔخ، كخٍٝ حَُٜد ُٝٝؿظٚ رؼي ه٤خّ حُؼٍٞس، ٌُ٘ٚ كَ٘، ٝأُو٢ حُوزٞ ػ٤ِٚ ٝأػيّ ك٢ حُل

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1973ٖٓ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 

John Hardman, Louis XVI, Yale University Press, London, 1993. 

ٛلل٢ ٤ٓٝخ٢ٓ ك٢َٔٗ، ُٝي ك٢ رخ٣ٍْ ٖٓ ػخثِش رَؿٞح٣ُش؛ ٌُح ػ٘يٓخ هخٓض  :(0113-0141)ظاك ديْئ ٕيثيش( 3)

ٛخؿْ ه٬ُٜخ  (Le Pere Duchesne )ٚ ػ٘يٓخ أٛيٍ ٛل٤لشحُؼٍٞس حُل٤َٔٗش ًخٕ ػ٠ٞحً كؼخ٫ً ك٤ٜخ، ظَٜص َٜٗط

حُطزوش ح٫ٍٓظوَح٤١ش ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ، ٝهق ٤ٛز٤َ ٓٞهق ٓؼخى١ ٖٓ حُي٣ٖ، اً ٓخػي ك٢ طل٣َٞ ًخطيٍحث٤ش ٗٞطَىحّ ا٠ُ 

ٓللَ ػ٢ِٔ، ًٔخ ٝهق رخ٠ُي ٖٓ حُ٘ظخّ ح٢ٌُِٔ ٓطخُزخً ربػيحّ حُِٔي، ٝؿٔغ كُٞٚ حُٔئ٣ي٣ٖ ٥ٍحثٚ، ٝٓٔٞح ٤ٛز٤َ 

ط٤ٔظْ، ًٝخٗض ُظِي حُٔـٔٞػش ح٤ُي ُِظ٤ٜٔي ُؼٜي ح٫ٍٛخد ك٢ كَٗٔخ، ٝرٔزذ ه٬كٚ ٓغ ؿٍٞؽ ىحٗظٕٞ أػيّ ك٢ حَُحرغ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1974ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ أًحٍ 

https://www.Encyclopedia-Britannica,biography-Jacques-Hebert  

https://www.encyclopedia-britannica,biography-jacques-hebert/


 7311-7431َد انصانس.....انؼمٛذج انصٕٛصٕفٛح ٔ اششْا يف تهٕسج فكش آَٙ تٛض انفصم

 
202 

Hebert إذ وصمت تمؾ المجموعة إلى الحكـ في عيد االرىاب, وكانوا عمى خبلؼ مع جورج ,)
( واتباعو, ثـ اضطياد تمؾ المجموعة وقتؿ زعيميـ جاؾ رينيو ىيبير, George Danton) (ٔ)دانتوف

, وكتب مقدمة ذلؾ ٜٗٚٔ(, واعداـ دانتوف عاـ Jean Paul Marat)( ٕ)وصديقو جاف بوؿ مارات
(, بسبب مرض آني بيزنت, وّضح الكتاب موقؼ C.Jinarajadasa)( ٖ)الكتاب ج.جيناراجاداسا

الشعب ودور الصحافة في الثورة الفرنسية, فرغـ ما جمبت مف مآسي مثؿ: ارتكاب جرائـ وقتؿ أبرياء, 
تقراطييف, وما أرتكب بعد الثورة ال يصؿ إلى ما أرتكبو النببلء إالَّ إنيا نتاج عف مدى سوء حكـ االرس

ف  ف الثورة الفرنسية نتيجة حتمية لتمؾ الظروؼ الصعبة, وا  مف جرائـ بحؽ االبرياء طيمة قروف, وا 
 لمصحافة دورًا كبيرًا في تأييد الثورة, والسيما المنحازة ليا, وتبرير قسوة أعماؿ قادة الثورة المندفعيف

حرصيـ عمى نجاح الثورة وتحقيؽ أىدافيا, وربطت آني بو نتيجة  قاموابّينت إف ما , إذ ـووحشيتي
ف عمى قمب نظاـ و بيزنت بعض مواضيع الثورة باليند, محّذرًة مف _ثورة الجياع_ وقالت إنيـ قادر 

في  ٘ٚٛٔبيزنت منذ عاـ  الحكـ فييا, إف مواضيع الكتاب كانت عبارة عف محاضرات ألقتيا آني
لذا أعيد طبعو عاـ  ,عمى شكؿ كتاب, لكف لـ يحظ باالىتماـ الكامؿ ٖٛٛٔعاـ  تمعجُ ف, لند

                                                           

َٗم كَٗٔخ،  (Champagne)ٓلخ٢ٓ ٤ٓٝخ٢ٓ ك٢َٔٗ، ُٝي ك٢ ٓ٘طوش حُ٘ٔزخ٤ٗخ  :(0113-0141)ظ٘سض داّرُ٘( 1)

، أْٓ 1972، أ٠ْٗ ا٠ُ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش، ٝأٟل٠ ٣َُٝحً ُِؼيٍ ػخّ 1989طِو٠ طؼ٤ِْ ى٢٘٣، ػْ ىٍّ حُوخٕٗٞ ػخّ 

(، ٝػٜي ح٫ٍٛخد، أطْٜ 1974-٬ٔ1958ٓش حُؼخٓش، ػخٍٝ ٣ٍٝٔز٤َ )ٓلٌٔش حُؼٍٞس، ٝرخص أٍٝ ٍث٤ْ ُِـ٘ش حُ

رخهظ٬ّ أٓٞحٍ حُ٘ؼذ رؼي حك٬ّ ًَٗش حُٜ٘ي حَُ٘ه٤ش حُل٤َٔٗش، أُو٢ ػ٤ِٚ حُوزٞ ٝأػيّ ك٢ حُوخْٓ ٖٓ ٤ٗٔخٕ ػخّ 

 . ٣ُِِٔي ٣٘ظَ:1974

Hilaire Belloc, B.A., Danton a Study, James Nisbet & Co., Limited, London, 1899.  

، ٣َؿغ ٝحُيٙ ا٠ُ ١1943ز٤ذ ٤ٓٝخ٢ٓ ٝٛلل٢ ك٢َٔٗ، ُٝي ك٢ ٣َٞٓٔح ػخّ  :(0112-0132) ظاُ ت٘ه ٍاسخ( 2)

، ػَف ػ٘ٚ حٌُظخرش 1965أَٛ أٓزخ٢ٗ، ك٢ ك٤ٖ ٝحُيطٚ ك٤َٔٗش ح٧َٛ، ىٍّ حُطذ ك٢ كَٗٔخ، حٗظوَ ا٠ُ ُ٘يٕ ػخّ 

حُطز٤ذ حُ٘و٢ٜ ٤ٓ٨َُ  ػْٟٝغ ػ٬ؽ َُٔٝ حَُٔ،  ٝحُظؤ٤ُق، حٗظوي حُيٓظٍٞ حُز٣َطخ٢ٗ ِٝٓطش حُِٔي، طٌٖٔ ٖٓ

(، أ٣ي حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش، ٝىػٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ ًظخرخطٚ ك٢ حُٜلخكش، ًخٕ أكي 1959-1836)( Charles X)ط٘خٍُِ حُؼخَٗ 

 أػ٠خء ُـ٘ش حَُٔحهزش، ٝحٓظويّ أٓخ٤ُذ هخ٤ٓش ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ ٓ٘خ٢٠ٛ حُؼٍٞس؛ ٌُح طْ أؿظ٤خُٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 

F.Chevremont, Jean Paul Marat, Chez Lauteur, Paris, 1880. 

هْٔ أى٣خٍ،  1745ًخطذ ٢ٌٗ٬٣َٓ ٝحَُث٤ْ حُوخْٓ ُِـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ  :(0144-0414)ظيْاساظاداعا( 3)

 ، ىٍّ حُوخٕٗٞ ك1898٢ػخّ  حٗظ٠ٔ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش رؼَٔ ػ٬ػش ػَ٘ ػخٓخً، حُظو٠ رٔيحّ ر٬كخط٢ٌٔ ػ٘يٓخ حٗظوَ ا٠ُ حُٜ٘ي

، رخص ٓلخَٟحً ى٤ُٝخً ػ٤ٞٛٞك٤خً، ٝه٬ٍ حىحٍس آ٢ٗ 1704ٗخثذ ػ٤ٔي ؿخٓؼش أٗخٗيح ػخّ  ػْ، 1876ؿخٓؼش ًخٓزَىؽ ػخّ 

ا٠ُ ػخّ  1745ٓي٣َ ٌٓظزش ٝأرلخع أى٣خٍ، ط٠ُٞ ٍثخٓش حُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٞٛٞك٤ش ػخّ  1735ػخّ  ك٢ر٤ِٗض ًخٕ ٗخثزٜخ، ػْ 

 ، طٞك٢ ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ. ٣ُِِٔي ٣٘ظَ: 1753

https://www.Theosophy.Wiki/en/Curuppumullage-Jinar.com  

https://www.theosophy.wiki/en/Curuppumullage-Jinar.com
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مع تفسير االحداث مف وجية نظر الشعب, وكاف قصد آني بيزنت اعادة طبع الكتاب في  ٖٜٔٔ
 ليستسقوا منو الدروس, والسيما مف كاف يطمح أف يكوف قائدًا لذلؾ الشعب. ,اليند

 

 شٔع ادلؼهى انؼادلٙ:آَٙ تٛضَد ٔيش _شانصا  
ظير ذلؾ المعمـ ف رتبط الفكر الفمسفي الديني بفكرة المنقذ أو المخمص أو المعمـ العالمي,ا      

شرؼ عمى نقؿ المعرفة, ويسعى لنشر العدالة, كونو أ ,لغرض مساعدة االنسانية في مسارىا التطوري
إلعطاء تمؾ االدياف قوة دفع لؤلماـ,  ,وتكاد تجمع جميع الديانات السماوية والوضعية عمى تمؾ الفكرة

وجو العالـ, ويسعى إلعمار األرض بعد خرابيا,  مف شأنو تغييروأمؿ بظيور ذلؾ المخمص الذي 
كؿ ديانة بظيور ذلؾ المعمـ مف أتباعيا, فمدى البوذييف  دعتوتخميص االخيار مف أيدي االشرار, و 

(, Kalki Avatarى اليندوس اإللو )كالكي آفاتار (, ولدMaitreyaوأمنت بو الثيوصوفية ىو )مايتريا 
(, ولدى الييود )ماشيح أو المسيح( مشتركًا معيـ Saoshyantولدى الزرادشتييف )سوشيانت 

 .(ٔ)المسيحييف بفارؽ إف منقذىـ المجيء الثاني لممسيح, في حيف لدى المسمميف الميدي المنتظر
جدًا, ولو القدرة  , وىو كياف روحي متقّدـ(سيد الحكمة) عّدت الثيوصوفية منقذىا المعمـ العالمي      

في االشراؼ عمى تقّدـ الجنس البشري, بمعنى يقّوـ ابتعاد البشرية عف ميمتيا في التطّور والنمو, 
والكياف الظاىري لتمؾ الروح وىو المعمـ العالمي, أو مايتريا المسياني أي _بوذا المستقبمي_ وبحسب 

 .(ٕ)إنو مبعوث الحكمة والحقيقة, ولو تجسيد في كؿ االديافرأي مداـ ببلفاتسكي 
وضعت مداـ ببلفاتسكي جدواًل زمنيًا لمتطور البشري, وأكدت إف االرض مقبمة عمى استقباؿ معمـ      

 نعت آني بيزنت بتمؾ الفكرة ورّوجت لياتلذا اق ,عالمي مخمص لمبشرية, ويكوف تجسيدًا لبوذا أو المسيح
 .(ٖ)تيا لتييئة عقوؿ الثيوصوفييف باستقباؿ المعمـ العالمي الجديدمف خبلؿ محاضرا

اي بعد ترأس آني بيزنت  ٜٚٓٔقدـ ليدبيتر طمب اعادة  انضماـ  لمجمعية الثيوصوفيو عاـ      
الجمعيو , االمر الذي اثار استياء بعض الثيوصوفييف , لكنيا اقنعتيـ ببرأتو و اف التيـ لفقت لو اواًل و 

                                                           

 .1781كخُق ٜٓي١، حُزلغ ػٖ ٓ٘وٌ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ ػٔخ٢ٗ ى٣خٗخص، ىحٍ حرٖ حَُٗي، ر٤َٝص،  (1)

(2) Annie Besant, The Secret of Evolution, The Theosophical Publishing Committee, 

London, N.D, Pp.1-18.  

(3) Jams H.Consins, Op.Cit.,  Pp.201-202.   
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ليو في اعداد مشروع المعمـ العالمي ثانيًا, فقد جاءت الموافقة عمى عودتو مف مجمس جمعية حاجتيا ا
 .   (ٔ) ٜٛٓٔاديار في عاـ في حيف 

 Jiddu) أقنع ليدبيتر آني بيزنت إنو وجد المعمـ العالمي وىو طفؿ جيدو كريشنامورتي      
KrishnaMurti( )ٜٔٛ٘-ٜٔٛٙ ما د, وعنٜٛٓٔكاف ذلؾ عاـ بعة عشر عامًا, و (, وكاف عمره أر

عدتيما  (ٕٜ٘ٔ-ٜٛٛٔ( )Nitanandaالتقت آني بيزنت بكريشنامورتي وأخيو األصغر نيتاناندا )
 .(ٕ), وعرضت عمى والدىما تكفميماابناءىا 
,  العالميومنذ ذلؾ الوقت بدأ اعداد كريشنامورتي ليكوف مشروعًا لممعمـ       في برنامج تدريبي صاـر

بو,  قاـوتمقى دروسًا معمقة في االفكار الثيوصوفية, وتعريفو بمدى أىمية الدور الذي  إذ تعمـ المغات
, ألقت آني (ٖ)ٜٛٓٔوألجؿ التمييد ألتباع الجمعية بظيور المعمـ العالمي في اليوـ األخير مف عاـ 
 .(ٗ)بيزنت محاضرة في أديار عف أوؿ أعبلف عاـ حوؿ قرب ظيور معمـ عالمي عظيـ

لخوفو عمييما مف ليدبيتر وأعمالو  ,ادانابالي والد كريشنامورتي ونيتاناندا استعادة ولديوقّرر م      
البلأخبلقية, والسيما بعد اعطاء األخير ميمة االشراؼ عمى تعميـ ولديو, فضبًل عف مبلحظتو تعّمؽ 

فكانت  ,(٘)افوفاة والدتيما وىما صغير  اثر ولديو بشكؿ كبير بآني بيزنت بوصفيا أمًا ليما, والسيما
ئت في الحادي عشر مف كانوف الثاني نشأ, وقد (ٙ)دائمًا ما ترافقيما في رحبلتيا داخؿ اليند وخارجيا

منظمة لرعاية األخويف واالشراؼ عمييما, ووضع برامج تثقيؼ المجتمع الثيوصوفي بفكرة  ٜٔٔٔعاـ 
في شير تموز  اسـ المنظمة وتـ تحويؿ المعمـ العالمي, تحت اسـ منظمة )وساـ الشمس المشرقة(, 

 .(ٚ)مف العاـ نفسو إلى )وساـ النجـ في الشرؽ(
 الجمعية , والسيما بعد رفضٕٜٔٔرفع مادانابالي دعوة عمى آني بيزنت الستعادة ولديو عاـ       

ابقاء الولديف تحت  قّررت, لكف المحكمة طمبو في عودة ولديو, وقد عرضت القضية في المحكمة
                                                           

(1) Geoffrey West, Op.Cit., P.194. 

(2) C.Jinarajadasa, Biography of Annie Besant, ,  Pp.31-32.   

(3) Ibid, Pp.53-54.   

(4) Geoffrey West, Op.Cit., P.196. 

(5) Ibid, P.194. 

٤ٗظخٗخٗيح ٓغ ٓٔخػيٛخ ؿٍٞؽ حٍٝٗي٣َ ك٢ ( ٍٛٞس آ٢ٗ ر٤ِٗض ٓغ ؿ٤يٝ ٣ًَ٘٘خٍٓٞط٢ ٝ حه٤ٚ 10ِٓلن ٍهْ ) ٣٘ظَ: (6)

 حكيٟ ٓلَحطٜخ ُوخٍؽ حُٜ٘ي.

(7) T.Saravanan, Op.Cit., P.55. 
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يبقياف, ولكف آني بيزنت  مع أي  طرفافموغيما السف القانوني, ليقررا بنفسييما لحيف ب وصايتيا
عرضت القضية مرة أخرى عمى محكمة االستئناؼ العميا, لكنيا خسرت القضية, فعرضتيا لممرة الثالثة 

فازت تمؾ المرة بالقضية, وبعد ذلؾ ف, , و ىي الييىئة الحاكمة العميا ٜٗٔٔعمى المجمس الممكي عاـ 
 .(ٔ)ف إلى بريطانيا إلكماؿ تدريبيمااالولد نقؿ  

عمى أنو  ـ  ُقدّ استمرت العبلقة طيبة بيف آني بيزنت وكريشنامورتي حتى بعد سفره إلى بريطانيا, و      
المعمـ العالمي, وقد كاف يقـو بكؿ ما أوكؿ لو مف أعماؿ, مف القاء المحاضرات وحضور المؤتمرات 

, تأثر جدًا وىّز ٕٜ٘ٔة ومشروع المعمـ العالمي, لكف بعد وفاة أخيو عاـ مؤكدًا عمى مبادئ الثيوصوفي
أنو عمى ليدبيتر بتمقي رسالة مف السادة  كونو شديد التعمؽ بو, والسيما بعد ادعاء ,ايمانو بالثيوصوفية

عف  أف يكوف المعمـ العالمي وانفصؿ لذا أعمف رفضو ,ما يراـ, فبدأ كريشنامورتي بإعادة نظره بمبادئو
, ولكف بقيت عبلقتو مع آني بيزنت, إذ تبرعت لو بست (نجـ مف الشرؽالوساـ )الجمعية, وحؿ منظمة 

لتتحّوؿ إلى مؤسسة كريشنامورتي في ما بعد,  ,فدانات بالقرب مف الجمعية الثيوصوفية في أديار
.(ٕ)وكانت ميمة تمؾ المنظمة االشراؼ عمى المدارس التي أنشأىا األخير في اليند

                                                           

(1) C.Jinarajadasa,  , Biography of Annie Besant, Pp.32-35.     

(2)Govert Schuller, Krishnamurti and The World Teacher Project, Northern Illinois 

University, Chicago, 1997, Pp.1-14.  
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 اخلامتـــــــــــــح ٔاالعرُراجاخ...
 ,عدد مف االستنتاجات إلى الدراسةتوصمت  ةفي سياؽ فصوؿ الدراس رض  عُ عمى ما  بناءً          

 :يمكف إجماليا بما يأتي
فقد عانت آني  ,توحيا ةولى لئلنساف ليا تأثير يمتد طيماأل أةالنشو  ةسرياأل ةالمعروؼ أف البيئ .ٔ

, فاألسرة الصغيرة كانت منقسمة فكريًا بيف قسميف يف التقميد والحداثةخمط فكري ب بيزنت مف
مف والدتيا  العكس ذلؾيف لمرؤية الدينية السائدة آنذاؾ, فوالدىا غير مؤمف دينيًا, و مختمف

بحسب ما جعميا تتياوى في األفكار والعقائد و أربؾ تفكيرىا و مر األ ذلؾ ,الكاثوليكية المؤمنة
صقؿ ذلؾ طبيعة منذ نشأتيا, و  انيةالعممو  ىامت بيف الرؤيتيف الدينية , فقديوصميا لنتيجة

 اكاديميًا.  دينيًا و  لممزوجةدراستيا ا
آني  ةفي حيا لحدث المفصمييمكف أف نعد زواج آني بيزنت مف رجؿ الديف فرانؾ بيزنت ا .ٕ

يف مف صفات رجاؿ الد ةتب الديني, إذ انصدمت مف التناقض الموجود في الكةكاممبيزنت 
 مؿخيبات األبالمصاعب و  مميءوالناجح اللزواج غير اى ذلؾ دّ أ ,يةزوجيا التعصب ةبيف طبيعو 

صعب األ ةؽ بدأت المرحمبعد الطبلو  ,الطبلؽ إلىيا نتيى باو  ,ةالمسيحي ةالتشكيؾ بالعقيدالى 
   .ىي مرحمة اثبات الذاتو  ,مف حياتيا

نيا يمكف أف تنتقؿ مف النقيض إي بيزنت التي مرت بيا آن ةالمبلحظ مف تبدؿ المراحؿ الفكري .ٖ
مف و  ,التشكيؾ الكامؿ بيا إلى ةمسيحيمف اإليماف الخالص بالتعاليـ ال :فمثبل ,النقيض إلى

  .ةالعميق الروحانيةذات  ةلثيوصوفيا إلىىميو لمجانب الروحي أال تولي  يالت ةاالشتراكي
فعت عف حقوؽ ايا واليند, إذ دزت آني بيزنت بالعمؿ في الجانب اإلنساني في بريطانتميّ  .ٗ

وذلؾ بسبب ارتفاع  ,أوسع ةما في اليند كانت تجربتيا االنساني, أفي بريطانيا أةالعماؿ والمر 
ودافعت عف حقوؽ  يات  اىتمامفصبّ  ,صبلحياتيا ةوزيادة الثيوصوفي ةمكانتيا في الجمعي

 .ةجيد ةشعبيّ  ةا أكسبيا قاعدوالمنبوذيف ممّ  أة,المر 
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كثر تأثيرًا أكبر وأ, لكف تجربتيا التعميميو باليند وير التعميـ في بريطانيا والينداسيمت بيط .٘
تيعاب ابناء الطبقات الدنيا فييا, اسرة ممحوظة مف خبلؿ فتح المدارس والجامعات, و بصو 

ر كبير في نيضة التعميـ لذا كاف ليا دو  ,(الطبلبية )االجتماعيو والسياسيةتشجيع الحركات و 
  .في اليند

ؼ مف االحتقاف الديني, واالحقاد الراكزه ف تخفّ أ, و ة بيف االديافف تردـ اليوّ أحاولت آني بيزنت  .ٙ
, وعدـ التعصب, خرنفتاح عمى اآلبللدياف جميعًا فت خطبيا في دعوة األذ وضّ إ, بينيـ

 .يجاد المشتركات وانمائيامحاولة أو 
فالعمؿ  ,قراء والمنبوذيفوالسيما الف ,واسعة مف الشعب اليندي خدمت مشاريعيا طبقة .ٚ

مة دياف اليندية بفكرة األاألوعمؿ عمى توعية الطوائؼ و , يوصوفي ىيأ لخدمة اجتماعيو واسعةالث
 القوميو العميا. ةلى فكر إضروره تسامي الجميع فوؽ معتقداتيـ الموحدة, و اليندية 

في العمؿ السياسي  لمدخوؿ زيادة شعبيتياستغمت آني بيزنت الثيوصوفيو وأعماليا االنسانية و ا .ٛ
مختمفًا  ف ترسـ لنفسيا طريقاً , وأف تكوف رقمًا صعبًا في السياسة الينديةأذ حاولت إ, اليندي

مية مشاريعيا السياسية وواجية معارضة رسغمب ألكنيا لـ تنجح في  لمقوى اليندية العاممة,
 .وشعبية

 ةذ قطؼ غاندي ثمر إ ,ةوميالق ةحركالطريؽ لمنيوض بال ة رغـ فشميامشاريعيا السياسي دتميّ  .ٜ
كاف , و تيا, إذ لـ تدخر ال وقتا أو مجيود في سبيؿ إيصاؿ صو الميداف ذلؾفي  ةفجيودىا المكثّ 
و منت بآتصؿ لدرجو نقدىا العمني لمشروع غاندي التحرري الذي  ةمجازفو  ةقوي ةلدييا شجاع

 .ةالسياسيفي تراجع حظوظيا  سبباً  ذلؾكاف كؿ طبقات المجتمع اليندي, و  يباً تقر 
تمؼ عف كبلىما يؤمف بمشروع يخ !لكفاالفكار السياسية  في تتشابو آني بيزنت مع غاندي .ٓٔ

و بناء بمد متحرر مف  ند باالستقبلؿ الكمي عف بريطانياؤمف أف خبلص الييغاندي ف, خراآل
لحكـ منت بافآما آني بيزنت أ ,عة والتأثير والثوريةمشاريعو بالسر تميزت  و,التبعية البريطانية 

غير بطيئة و  تتصؼ بكونياأما مشاريعيا  ,ةتحت العباءة البريطانيو بناء دولة قوية الذاتي 
د يرجع بعض المؤرخيف أف الخبلؼ سببو سعي كؿ طرؼ لتسيّ  , في حيفمباشره وتطويرية

, إذ حضر غاندي لميند بعد نجاح الساتياغراىا في جنوب المسرح السياسي عمى حساب اآلخر
ف أيمكف و  نذاؾ,آ عمى سياسياً الصوت األ ة, صاحبةوقت كانت آني ىي المتصدر فريقيا, في أ
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وؼ سياسية مختمفة نو صادؼ ظر إو أف لوال انصداـ مشروعيا السياسي بشعبية غاندي إنعتقد 
 .لكتب لو النجاح

سعت آني بيزنت لتحقيؽ اىدافيا سواءًا فكرية اـ سياسية, بكؿ الطرؽ حتى اذا ادى الى  .ٔٔ
ئيا فمثبًل دفاعيا المستميت عف ليدبيتر اماـ الجمعية الثيوصوفيو عمى الرغـ مف مناقضة مباد

لمشروع غاندي السياسي التي كمفتيا اعترافة بقيامو بأعماؿ الاخبلقية و معارضتيا العمنية 
 الكثير.

ي غمب القرارات التأذ وافقت إ ,مع السياسة البريطانية في اليند تماىت آني بيزنت .ٕٔ
شكؿ رؤية اليند البريطانية, ودعت لمتعاوف معيا وعدـ المجوء لمعنؼ, وذلؾ قرتيا حكومة أ

القرائف التي ال نستبعد ذلؾ مع وجود و  ,اتيميا البعض بالوالء لبريطانيا ياتيا فيماسمبية لتوج
 الرسالة.وردتيا الباحثو في متف أ
منزؿ اعتيادية  ةتغير مستمر مف رب ةآلني بيزنت يجدىا في حال ةالفكري ةالمتتبع لمحيا .ٖٔ

 تمؾولكف في كؿ  ة,إلى ثيوصوفي ةإلى اشتراكي ةإلى عمماني ةالمسيحي ةبالعقيد ةكإلى مشكّ 
المراحؿ مرت عمييا  تمؾوكؿ  ,ةالمراحؿ التي مرت بيا حافظت عمى إيمانيا بالذات االليي

د, وعمى التي قضتيا في الين ف عاماً يربعاأل ةولـ تشيد أي تغيير فكري طيم ,وىي في بريطانيا
  .وتنوعاً  كثر نشاطاً أنيا األ الَّ إ ,مف حياتيا ةخير ىي األاألعواـ  تمؾـ أف غر ال
تحت تأثير شخص ما قبؿ عادة عقيدتيا تكوف لالمبلحظ قبؿ أف  تغير آني بيزنت  .ٗٔ

عند  :فمثبلً  ,عمى أرض الواقع ةنشطأإيمانيا إلى  ةو تحركاتيا وترجميكوف ىو مف يوجّ و  ذلؾ,
كاف  ةمنت باالشتراكيآوعندما  ,عمىكانت تعد تشارلز برادلو ىو مثميا األ ةانيإيمانيا بالعمم

مف كانت مداـ ببلفاتسكي ىي  ةمنت بالثيوصوفيآوعندما  ,ر عميياجورج برنارد شو ىو المؤثّ 
وعندما كانت في اليند خضعت لتأثير تشارلز  ,رت عقيدتيا بعد لقاء واحد فقط  معياغيّ 

إنيا سطحيو االيماف بالمبادئ أو غير متعمقة الفيـ لفمسفة ما تؤمف  وذلؾ يدؿ عمىليدبيتر, 
بو, فكثره التقمبات الفكرية تحمؿ معنييف: األوؿ ىو ضعؼ وسطحية االطبلع والتفكير, الثاني 
ىو عمؽ القراءات ما تؤدي إلى تبدالت فكرية كبيرة,و لـ تتجمدت نحو عقيدة معينو انما 

لتطور المستمر ,ادى ذلؾ الى توالد افكار جديدة مما انعكس ذلؾ رؤيتيا الفكريو في حالة مف ا
عمى كؿ انشطتيا في كؿ المجاالت سواءًا اجتماعية و سياسية ,وال نحسب أف تبدالت آني 
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بيزنت الفكرية كانت عميقة بما فيو الكفاية خاصة خبلؿ مدة بحثيا ووجودىا في بريطانيا, لكف 
 بعد انتقاليا لميند وايمانيا بالثيوصوفية.الفكرية و قدرتيا الفمسفية تعززت 

وجدت آني بيزنت بالثيوصوفيو الفكرة االنسب لمخاطبة الشعب اليندي مشبع بالمبادئ  .٘ٔ
الروحية الدينية, مثقؿ بالخبلفات العقدية, لذا ذىبت إلى ايجاد جامع تذوب معو كؿ التفرعات 

التفوؽ( وىي موجودة في كؿ الديانات  , االنعزاؿ,الدينية األخرى, فالثيوصوفيو ىي فكرة )الزىد
 اليند تقريبًا, لذا أمنت بتمؾ الفكرة لموصوؿ لكؿ الديانات وتوحيدىا تحت فكرة الثيوصوفية.

آمنت آني بيزنت باألفكار المتفقة مع الثيوصوفية, التي تعمؿ عمى توسيعيا وانتشارىا  .ٙٔ
تيف فشمتا في تحقيؽ ىدفيما األولى وىي: الماسونية ومشروع المعمـ العالمي, إالَّ أف كبل الفكر 

لـ تتجرأ عمى البوح بيا عمنًا, لرفض المجتمع اليندي ليا, عمى الرغـ مف اشتراكيا مع 
الثيوصوفية بنقاط مشتركو عده , النيـ عدوىا فكره دخيمة عمى المجتمع اليندي والثاني لـ 

لؾ لعدـ اقنتاع مف ادعوا ينجح عمى الرغـ مف محاولو آني بيزنت و المحيطيف بيا انجاحو و ذ
انو المعمـ العالمي )كريشنامورتي( بيذا المشروع و انسحابو منو كما لـ يصادؼ الظروؼ 

,لكنو لـ يعرؼ في اوربا اال  ٜٛٓٔالعالمية المبلئمة , اذ تـ اعبلف المشروع في اليند عاـ 
يا مف التي كانت تعيش اوضاع الحرب العالمية االولى و ما نتج عن ٜٗٔٔبعد عاـ 

 معضبلت , ليذه لـ يجد المشروع النجاح الذي كاف متوقع لو  .
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 .(ٔ)شجرة نسب عائمة آني بيزنت (ٔممحؽ رقـ )
 
 

 

                                                           

(1) Arthur Digby Besant,Op.Cit.,p.230.  
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 .(ٔ)( صورة آني بيزنتٕممحؽ رقـ )
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

https://images.app.goo.gl/hdDkyyGa4chGdH6N7 1)) 
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 .(ٔ)( صورة آني بيزنت مع لجنة االضرابٖممحؽ )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-with-activist-rights-nswome-english-1933-1847-besant-https://www.alamy.com/annie (1)

image262519841.htm-1888-in-committee-strike-girls-match-london-the-of-members 
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 .(ٔ)( خريطة اليند االداريةٗممحؽ )
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1) http://ar.wikipedia.org) 
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 .(ٔ)( صورة تشييع آني بيزنت٘ممحؽ رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

https://images.app.goo.gl/jnXEEsGnDTufLqm76 1)) 
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 .(ٔ)( طابع بصورة آني بيزنتٙممحؽ رقـ )
 
 

 
 
 

 

                                                           

(1) The Times of India (1861-2010), Sep 19, 1963, p.5. 
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 .(ٔ)( عمـ رابطة الحكـ الذاتيٚممحؽ رقـ )
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Home_Rule_movement#CITEREFVir1)(

mani1999 

file:///C:/Users/aa/Desktop/(1)https:/en.wikipedia.org/wiki/Indian_Home_Rule_movement%23CITEREFVirmani1999
file:///C:/Users/aa/Desktop/(1)https:/en.wikipedia.org/wiki/Indian_Home_Rule_movement%23CITEREFVirmani1999
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 .(ٔ)( صورة آني بيزنت و جورج ارونديؿ و بي بي واديا بعد االعتقاؿٛالممحؽ )
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

https://theosophy.wiki/en/Annie_Besant 1)) 
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في مدينة  ٕٜٔٔعاـ  التقطت ني بيزنت و المياتما غاندي( صورة تجمع آٜالممحؽ )
 .(ٔ)بيناريس
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

o.gl/x2aWUdCWK8v8H2RY81) https://images.app.go) 
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( صورة آني بيزنت مع جيدو كريشنامورتي و اخيو في احدى سفراتيا خارج ٓٔممحؽ رقـ )
 .(ٔ)اليند
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

https://images.app.goo.gl/MB38qV9RucyvvtSr5 1)) 
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 ادس:ــــــــــصـــــح ادلـــًــــــلائ
 انمشآٌ انكشٚى

 جنٛم ادلمذطاال
 : احملفٕظّ يف االسشٛف انربٚطاَٙ شٕسجادلُ غري انٕشائك 

 Indian government, privy council office, judgment NO: 38-44, Vol: 10, 

1919. 
 

 : ادلُشٕسج كئانٕشا
 Indian government, previous effects in peport of the society for the 

promotion of national education for the year 1918 published by the socity for  
the promotion of national education, adyar, 1918. 

 

 
 أٔال : انشعائم ٔاْلطاسٚح: 

 اىؼشتيح:  ( أ)

مػف القضػايا العربيػة, و مواقفػو إنتصار عمي عبػد نجػـ المشػيداني , جػواىر الؿ نيػرو  .ٔ
,ص ٕٕٓٓابػػف الرشػػد :جامعػػة بغػػػداد, -رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة , كميػػة تربيػػة 

 .ٕٔٗ-ٖٕٚ, ٕ٘-ٛ,ص 
جناف عبد الكريـ عبد الحسف الطائي, تطورات االوضاع االجتماعية في بريطانيا فػي   .2

 -(, اطروحػػة دكتػػوراه )غيػػر منشػػورة(, جامعػػة بغػػدادٜٔٓٔ-ٖٚٛٔالفيكتػػوري ) العيػػد
 .ٕ٘ٔٓكمية تربية بنات,

لة ماجستير رائدة ابراىيـ المحاـ, أحمد ديدات وجيوده في الرد عمى النصارى, رسا .ٖ
 .ٕٛٓٓالجامعة االسبلمية, غزه, -غير منشورة, كمية أصوؿ الديف

-ٜٗٓٔسبمة طبلؿ ياسيف, محمد عمي جناح ودوره السياسي في تأسيس باكستاف  .ٗ
 .ٕٔٔٓجامعة البصرة,  -, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية اآلدابٜٛٗٔ

( وتداعياتيا ٜ٘ٓٔ-ٜٗٓٔسمية حبوش وفتحية دريسي, الحرب الروسية اليابانية ) .5
األقميمية والدولية, رسالة ماجستير, غير منشورة, كمية التربية لمعموـ اإلنسانية 

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓجامعة محمد بو ضياؼ المسيمة, الجزائر, -واالجتماعية
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سوزاف رحيـ جوي, السياسة الداخمية في عيد حكومتي حزب العماؿ البريطاني  .ٙ
جامعة -ة, كمية الدراسات التاريخية, رسالة ماجستير غير منشور ٜٓٚٔ-ٜٗٙٔ

 .ٕٔٔٓالبصرة, 
, رسالة ٜٚٗٔ -ٜٛٔٔطارؽ نجـ عبد الواحد, غاندي ودوره السياسي في اليند  .ٚ

 .ٖٕٔٓجامعة بابؿ,  -ماجستير, غير منشورة, كمية التربية
عبد المنعـ النمر, موالنا أبو الكبلـ آزاد حياتو وجياده الديني والوطني في سبيؿ  .ٛ

جامعة األزىر,  -, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية المغة العربيةتحرير اليند
ٜٕٔٚ. 

-ٜٜٛٔعبد الوىاب محمد حسف االحبابي, المورد كيرزوف نائبًا لمممؾ في اليند  .ٜ
دراسة تأريخية إلدارتو الداخمية والخارجية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية  ٜ٘ٓٔ
 .ٕٔٔٓجامعة تكريت, -التربية

, رسالة ماجستير )غير ٕ٘ٛٔ-ٖٛٛٔ, الحركة الجارتية في بريطانيا عمي جبر حسف .ٓٔ
          .ٕٙٓٓكمية اآلداب, بغداد,  -منشورة(, جامعة بغداد

(, ٜٚٗٔ-ٜ٘ٔٔغالية عباس وأمينة ىنده, المياتما غاندي والمقاومة في اليند ) .ٔٔ
جيبللي جامعة ال-رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العموـ االجتماعية واالنسانية

 .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓمميانة, الجزائر, -بونعامة خميس
( ودوره الفكري ٜٛٛٔ-ٚٔٛٔغدير حميد وكاع الجياشي, السيد أحمد خاف ) .ٕٔ

والسياسي في اليند )دراسة تأريخية(, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية لمعموـ 
 .ٕٕٓٓجامعة المثنى, -االنسانية

)دراسة  ٜٜ٘ٔ-ٜٗٛٔياسية في اليند مف أميف حاتـ, التطورات الس يفخرية عم .ٖٔ
 .ٕ٘ٓٓكمية التربية لمبنات, -تاريخية(, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد

في اليند ضد االستعمار البريطاني, رسالة  ٚ٘ٛٔالرا محمود جبار الدفاعي, ثورة  .ٗٔ
 .ٕٕٔٓكمية التربية لمعمـو االنسانية, -ماجستير غير منشورة, جامعة واسط

)دراسة  ٖٜٓٔ – ٜٜٔٔى ياسيف حسيف, حزب المؤتمر الوطني اليندي ليم .15
 .ٖٜٛٔجامعة البصرة,  -غير منشورة, كمية اآلداب تاريخية(, رسالة ماجستير

-ٜٙٛٔنبراس ببلسـ كاظـ الطائي, المياتما غادي ودوره في جنوب أفريقيا واليند  .ٙٔ
 .ٕٓٔٓتنصرية, جامعة المس-, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربيةٜٛٔٔ
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نصير أحمد نور أحمد, شركة اليند الشرقية االنكميزية منذ تأسيسيا حتى سقوط دولة  .ٚٔ
-(, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة أـ القرىٚ٘ٛٔ-ٓٓٙٔالمغوؿ االسبلمية )

 .ٜٜٔٔكمية الشريعة والدراسات االسبلمية, 
 و الموريف و لزاساأل اقميمي حوؿ االلماني الفرنسي ,الصراع تبابوشت نصيرة  .ٛٔ

 منشورة غير ماجستير رسالة ,( ٜ٘ٗٔ-ٓٚٛٔ) الدولية العبلقات عمى انعكاستو
-ٕٚٔٓ , االجتماعية و االنسانية العمـو كميو- المسيمة -بوضياؼ محمد ,جامعة
ٕٓٔٛ. 

وداد سالـ محمد شمش النعيـ, العصبة االسبلمية ودورىا في نشأة باكستاف,  .ٜٔ
 .ٕٓٔٓجامعة البصرة, -كمية الدراسات التاريخية رسالة ماجستير غير منشورة,

 
 األّنييضيح: ( ب)

1- Ann Jessica pilcher- daylon, woman freeasous and feminiat causes 1908-

1935, thesis of doctoe, department of history- university of Sheffield, 2011. 

2- G. R. Das adhikary, the Indian national mobement and Annie Besaut, 

thesis of doctor, K. K. S.   

3- Peter Graham Robb, the Government of India under lord chelms ford 

1916-1921, thesis of doctor, University of London, 1971 

4-T. Saravanan, Life and Work of Annie Besant Thesis of doctor, University of 

Madurai Kamaraj, 2011.  
 

: انكرة.  شاَٛا 
 اىنرة اىؼشتيح ٗاىَؼشتح. ( أ)

 ,المركز جتكر فاضؿ:  نرجمة , ٜٛٔٔ-ٛٗٛٔ أوروبا السيادة عمى الصراع , تايمور.ب.ج.آ .ٔ
 ٜٕٓٓ, ظبي ابو , العربي الثقافي

 .ٜٜٗٔابراىيـ فؤاد عباس, الماسونية تحت المجير, دار الحرميف لمطباعة, القاىرة,  .ٕ

نكميف روزفمت إلى القمة عمى كرسي متحرؾ, دار المعارؼ,  القاىرة, احمد خيضرة, فرا .ٖ
ٜٜٕٔ. 

  ـ.ٜٛٚٔ, رابطة العالـ االسبلمي, بيروت, ٖأحمد عبد الغفور عطار, الماسونية, ط .ٗ
, دار الشرؽ, ٗاعترافات القديس أوغسطينوس, نقمو إلى العربية: الخوري يوحنا الحمو, ط .٘

 .ٜٙٛٔبيروت, 
 . ٕٕٔٓحياة مكافح, ترجمة: عادؿ اعيتر, مؤسسة ىنداوي, وندسور,  اميؿ لودفيغ, بسمارؾ: .ٙ



 .......................................................................لائًح ادلصادس.........................

 

224 

 العربية المؤسسة , شحيد جماؿ:  تدقيؽ , بعث رندة: ترجمة , الحر الفكر , ناتاؼ أندريو .ٚ
 .ٕ٘ٓٓ , دمشؽ , الفكري لمتحديث

, دار الحكمة, لندف,  ٜٛٚٔأودو زاوتر, رؤساء الواليات المتحدة األمريكية منذ  .ٛ حتى اليـو
ٕٓٓٙ. 

البير ثويتزر, فكر اليند كبار مفكري اليند ومذاىبيـ عمى مر العصور, ترجمة: يوسؼ شمب  .ٜ
 .ٜٜٗٔالشاـ, دار دالس لمدراسات والترجمة والنشر, دمشؽ, 

 النظمة المنصوري, محمدالطاىر: تقديـ و ترجمة الجديد, التاريخ لوغوؼ, جاؾ .ٓٔ
 .ٕٚٓٓ,بيروت, لمترجمة العربية

 . ٕٚٔٓوندسور, ىنداوي, العاـ,مؤسسة الماسونية زيداف,تاريخ جرجي .ٔٔ

 و ,دار الثانية ,الطبعةٜٛٙٔ-ٜٗٔٔ المعاصر العراؽ تاريخ حميدي, عباس جعفر .ٕٔ
                  .ٕ٘ٔٓ, بغداد , التوزيع و النشر و لمطباعة عدناف مكتبة

لثقافة الدينية, بور جماؿ الديف الشياؿ, تاريخ دولة أباطرة المغوؿ االسبلمية في اليند, مكتبة ا .ٖٔ
 .ٕٔٓٓسعيد, 

جمشيد يوسفي, الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت البلحقة بناء عمى نصوص األفستا,  .ٗٔ
 .ٕٕٔٓمنشورات الزيف, بيروت, 

 .ٕٜٛٔ, دار الكتاب المبناني, بيروت, ٕجميؿ صميبا, المعجـ الفمسفي, ج .٘ٔ

لمتنفيذ والطباعة, القاىرة,  Stampaاح, جيؿ ىوب وبورف فاف لوف, بوذا, ترجمة: اماـ عبد الفت .ٙٔ
ٕٔٔٓ. 

جينيفر ناغؿ, المعرفة, ترجمة: مروة ىاشـ, مراجعة: أحمد خريس, دائرة الثقافة والسياحة,  .ٚٔ
 .ٜٕٔٓمشروع كممة, أبو ظبي, 

جيو وايد نغريف, ماني والمانوية, نقمو لمعربية: سييؿ زكار, دار حساف لمطباعة والنشر, دمشؽ,  .ٛٔ
ٜٔٛ٘. 

يوف, البوذية, ترجمة: صفية مختار, مراجعة: ىاني فتحي سميماف, مؤسسة ىنداوي دامياف ك .ٜٔ
 .ٕٙٔٓلمتعميـ والثقافة, القاىرة, 

رأفت غنيمي الشيخ ومحمد رفعت عبد العزيز وناجي ىدىود, تاريخ أسيا الحديث والمعاصر,  .ٕٓ
 .ٕٗٓٓعيد لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية, القاىرة, 

, المنشأة ٜٔٛٔ-ٜٛٚٔيشة, الشعب الخفي كفاح القومية والديف في ايرلندا رضواف أبو شو  .ٕٔ
 .ٜ٘ٛٔالعامة لمنشر والتوزيع واالعبلف, طرابمس, 

 .ٕٔٔٓروميش تشاندردات, حضارة اليند, ترجمة: مجموعة أقرأ, كتاب العربية, الرياض,  .ٕٕ



 .......................................................................لائًح ادلصادس.........................

 

225 

ية لمييودية العالمية, صابر طعمية, الماسونية ذلؾ العالـ المجيوؿ دراسة في األسرار التنظيم .ٖٕ
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 .2012ِٔش ( ، حرٞ ظز٢، ٛٞحٕ ، ٤ٛجش حرٞ ظز٢ ٤ُِٔخكش ٝ حُؼوخكش ) َٓ٘ٝع ً
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:س  :انذٔسٚاخ صحف ٔاناتؼا 
 :اىؼشتيح )أ(      

مجمة كمية العمـو  المعاصر: اطار نظري,تنظيـ البيروقراطي أزاء الفكر االداري ابراىيـ دحاـ, ال .ٔ
 .ٕٛٓٓ, ٕالعدد جامعة االنبار, -االقتصادية واالدارية

-, بحث منشور في مجمة كمية اآلدابٛ٘ٛٔ-ٙ٘ٛٔابراىيـ عبد المجيد محمد حمد, ثورة اليند  .ٕ
 .ٜٚٛٔ, ٚالعدد جامعة المنصورة, 

 لمتأليؼ العامة المصرية الييئة مجمة, وشاعرىا اليند حكيـ: طاغور راناثرابند, مظير اسماعيؿ .ٖ
 .ٜٓٙٔ نيساف, ٔٗ العدد, والنشر

(, ٜٛٛٔ-ٖٙٛٔسبمة طبلؿ ياسيف وزينب كاظـ أحمد, سيد أحمد خاف ودوره السياسي في اليند ) .ٗ
 .ٕٚٔٓ, حزيراف ٕٕالعدد جامعة البصرة, -بحث منشور في مجمة كمية اآلداب

(, بحث منشور في مجمة ٜٛٔٔ-ٜ٘ٓٔياسيف, التطورات السياسية في اليند ) سبمو طبلؿ .٘
 .ٕ٘ٔٓ, ٜالعدد جامعة البصرة, -الدراسات التاريخية, كمية التربية
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 المجمػػػة فػػػي الوسػػػطى العصػػػور فػػػي كامبريػػػدج جامعػػػة نشػػػأة, المجػػػد أبػػػو زاكػػػر الػػػديف شػػػمس طػػػارؽ .ٙ
 .القاىرة, ٗ٘مجمد , خيةالتاري لمدراسات المصرية الجمعية, المصرية التاريخية

 ,ٜٓٔٔ-ٜٔٓٔد السابع عماد شاكر محمود ورائد سامي حميد, بريطانيا في عيد الممؾ ادوار  .ٚ
 .ٕٛٓٓ,  أيار ٘ٔالمجمد , ٗالعدد مجمة جامعة تكريت لمعمـو االنسانية, 

  ة,ظيور المذاىب الديني فاضؿ كاظـ حنوف وحيدر كاظـ شنيح, النظاـ الطبقي اليندوسي وأثره في .ٛ
 ., د.تٕٔة واسط, العددجامع-مجمة كمية التربية

 البعث مجمة, باإلسبلـ وعبلقتيا البريطاني االستعمار ضد اليند, الندوي كماؿ راشد محمد .ٜ
  .ٕٙٓٓ حزيراف, ٔ٘ الجزء, ٛ العدد, االسبلمي

 
 

 :االّنييضيح )ب( 

 1-Peter C.Oliver. Dominion Status: History, Framework and Context, 

I.Con Magazine, Vol.17, No.4, Oxford University press, 2019. 
 2-Abhay Datar,Lucknow Pact of 1916: A Second Look At The Cngress-

Muslim League Agreement, EPW Economic & Political Weekly, Vol.47, 

No.10,2012. 
 3-Nishant Batsha, Candhi and Chauri Chaura, Intersections Magazine, 

Vol.10, No.3, 2009 . 
4- David B.Quinn, Columbus and the North England ,Iceland and Ireland 

, Vol.49,No.2, The William And Mary Quarterly Magazine, Publisher: 

Omohandro Institute Virginia, 1992. 
5-Krish Manjapra, Knowledeable Internationalism And The Swadeshi 

Movement, 1903-1991,EPW Economic & Political Weekly , Vol XLVII, 

No.42, October 20,2012.  
6-R.Pricila and P.Rajakumari, The Contribution of Young Mens Indian 

Association of Brsant As Portrayed By The Commonweal and New  India, 

International Journal of History, Vol.9,Issue. 1,30/Jan/2019.   
 

: انصحف ٔاجمللخ اْلجُثٛحخ  :ايغا 
1- The Times of India (1861-2010), Aug 26, 1913, Pro Quest Historical News 

Papers, The Time of India.     

2- The Times of India (1861-2010), Aug 29, 1924, Pro Quest Historical News 

Papers, The Time of India.    

3- The Times of India (1861-2010), Sep 22, 1933, Pro Quest Historical News 

Papers, The Time of India.    

4- The Times of India (1861-2010),Sep 19, 1963, Pro Quest Historical 

News Papers, The Time of India. 



 .......................................................................لائًح ادلصادس.........................

 

237 

5-The Times of India (1861-2010), Oct 1, 1984, Pro Quest Historical 

News Papers, The Time of India. 

: احملاضشاخ ٔادلماالخ ادلُشٕسج  ػهٗ انشثكح انذٔنٛح : عادعا 
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 ح٫ٌُظ٢َٗٝ:                         

https://www.almayadeen.net/news/politics 

 

 ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ ٓٞهغ كٞحٍ ػ٠ِ حَُر٢ ح٥ط٢: ٜٓي١، حُٔخ٤ٗٞٓش ٝحُؼ٤ٞٛٞك٤ش، ٓوخُش٤ُٝي  -4
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٣ٞك٘خ ر٤ي أ٣ٝي، حَُٜحع ر٤ٖ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحٌُحط٤ش، حُلٞحٍ حُٔظٔيٕ، ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ حُٔٞهغ  -5
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َٟحص ٓخىس حُظَر٤ش حٌُ٘ل٤ش، ٓلخَٟس حُو٤ض ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ٝػِّٞ ػزي حُ٘خَٛ َُٓٙ، ٓلخ -6

 ٧ط٢:ح ، ٓلخَٟحص ٍٓ٘٘ٞس ػ٠ِ حَُحر٢ؿخٓؼش رـيحى، ى.ص-ح٣َُخٟش
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Abstract: 

      Annie Besant experienced, whether in India or Britain, the 

emergence of national awareness, the demand for rights, and 

opposition to the government.  

 It effectively affected the political, social and intellectual conditions 

in India, and tried to resurrect India to be a strong nation, restoring 

its role in human civilization.  

The study consisted of an introduction, three chapters, a conclusion 

and appendices. The first chapter sheds light on the life of Annie 

Besant and  Her intellectual formation, as the researcher discussed 

her early upbringing, education, marriage, the accompanying 

difficulties and her divorce, and the most important obstacles that 

Annie faced after her divorce.  And birth control, accompanied by 

an important intellectual shift towards secularism and socialism, 

and then the biggest shift towards Theosophy, after her meeting with 

Madame Blavatsky, which resulted in her travel to India and her 

death there, while the second chapter dealt with Theosophy’s 

definition, its formation, and the most important  Its principles, the 

efforts of Annie Besant in organizing and expanding the 

Theosophical Society and the struggles it entered into in order to 

control all the powers in it, as well as clarifying its activities in 

spreading Theosophy inside and outside India.  Explaining the 

political activity of Annie Besant in India, it was necessary to 

address the social aspect of her activities, because she did not 

engage in the political theater upon her arrival in India, as it was 

preceded by a social activity represented in the interest in education 

and defending the rights of women and the untouchables, after 

which she joined the Indian Congress Party and its defense  About 

the idea of self-rule, which caused the discontent of the British 

government in India, so she was arrested, and due to pressure from 
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the Indian street, she was released and headed the party in 1917, 

and she is the first woman to head the party in its history.   

     While Annie Besant advocated autonomy, which made her 

unpopular, yet continued to defend her political project until her 

death, it is clear from the foregoing that Annie Besant, since she set 

foot in India for her country, has defended the rights of her father.  

She flew away with all her might, indifferent to the price of it, and 

left a clear mark in Indian history that will not be forgotten. 
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