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Abstract  

 

In general, this research revealed the error of the common assumption that "a 

state of negativity, dependency and self-reliance has prevailed over the 

participation of Indian women in public life, and that she was suffering from 

marginalization and exclusion from participation in political, social and 

scientific life". In fact, woman played important role in political sphere and 

some important personalities have been taken into consideration to unveil their 

efforts in politics. Similarly, the Indian woman gained a great deal of political 

influence. She took responsibility for governing herself at times in managing 

governance affairs. This political role was not limited to Muslim women alone, 

but was also found among Sikh and Hindu women. This article appraises the 

role of woman in political sphere during Mughal Era and British domain. 
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 المقدمة
حظيت املرأة ىف شبه القارة اهلندية بالرعاية والتقدير، ومنحت قدرا كبريا من احلرية 

منها ما يتعلق باملشاركة السياسية فىأمور واملساواة، األمر الذى أتاح هلا أن تلعب أدوارا عديدة 
 احلكم، ومنها ما يتعلق بالثقافة والتعليم ومنها ما يتعلق بأعمال الرب واإلحسان وغريها.

وىف عصر املغول كان لبعض النساء املغوليات نفوذ كبري ىف البالط املغوىل لعل أبرزهن 
جهانكري الىت كانت احلاكمة الفعلية، السلطان أكرب، ونور جهان زوجة السلطان زوج مرمي زماىن 

وتصدر الفرمانات بامسها وتنقش امسها على العملة، ومنهن أيضا ممتاز حمل زوجة السلطان 
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 املغوىل البالط ىف كبري سياسى نفوذ املرضعات لبعض كان كما ،شاهجهان وابنتها جهان آرا بيجم

 أكرب. السلطان مرضعة أنكا" "ماهم أبرزهن من
على املشاركة الفعالة للمرأة ىف احلياة السياسية خالل هذه الفرتة أن دالل لالستويكفى 

م جبي قدسية :أربعة من السيدات تولني احلكم ىف مملكة هبوبال فىوسط اهلند هن على الرتتيب
 موشاه جهان بيجم وسلطان جهان بيجم.جوسكندر بي

ومن النساء الالتى لعنب دورا مهما ىف احلياة السياسية أيضا السيدة "أجمدى بانو" 
، الىت اشرتكت مع "املناضل الكبري "حممد على جوهرباسم "بيكم حممد على جوهر" زوجاملشهورة 

زوجها فىمناهضة االحتالل الربيطاىن للهند، وكانت تقود النساء فىمظاهرات ضد الربيطانيني، 
بب ذلك للسجن، وأصبحت فيما بعد عضوا باجمللس التشريعى، واشرتكت مع زوجها وتعرضت بس

 فىمؤمتر "املائدة املستديرة".

 القارة الهنديةالمرأة فى الحياة السياسية فىشبه  مشاركة 
أن نرجع قليال إىل الوراء لنتعرف احلياة السياسية جيدر بنا قبل أن نتطرق إىل دور املرأة فى

الذى لعبته املرأة ىف احلياة السياسية ىف شبه القارة اهلندية خالل الفرتة السابقة على على ذلك الدور 
 تلك الفرتة.

فإذا ما تتبعنا الدور السياسىالذى قامت به املرأة اهلندية خالل العصر اإلسالمى، 
الطبع سنجد أن فب وبني املرأة العادية  وقارنابني الدور السياسى  للمرأة الىت تنتمىإىل األسرة امللكية

 املرأة امللكية قد لعبت دورا فعاال فىاحلياة السياسية ىف اهلند.
ومن أبرز النساء الالتى كان هلن دور بارز ومؤثر فىاحلياة السياسية ىف اهلند قبل عصر 

األوىل من  هيالقدمي  فياملغول األمرية "رضيه سلطانه" ابنة السلطان ألتمش الىت اعتلت عرش دهلى
 . كانت رضية سلطانةتاريخ احلضارة اإلسالميةيف اهلند اإلسالمية فحسب  بل و  يف نوعها ليس

كبري. ورغم قصر مدة حكمها فقد قامت بأعمال خلدها هلا التاريخ، وقادت استعداد   فطنة وذات 
  1.تركب الفيل على رأس جيشها وهي اجليوش ضد أعدائها وتزيت بزى الرجال وشاهدها الناس 

 لتويلأن املغول أعطوا النساء حقوقهن السياسية ومنحوهن الفرصةتشري املصادر التارخيية 
 ىف البالط املغوىل. السياسي  ن السلطة وكان هلا النفوذملناصب املهمة ىف الدولة، قامت املرأة بشؤو ا
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و لقيت املرأة التقدير  حقوقا سياسية " أعطى املرأةبابر اإلمرباطور املغوىل "ظهري الدين
إدارة شوؤن الدولة فكانت  يفواجه اإلمرباطور "بابر العواقب ىف عهده. بعد وفاة والده االحرتام 

التغلب يف  تعني اإلمرباطور بابر على اليت كم" تساعده بنصائحها الذهبية"إحسان دولت بي جدته
هبذه  مل تكن جدته تقوم 2.ت ضدهعلى أعدائه وإمخاد الثورااالنتصار تواجهه  اليتعلى الصعوبات

اجملال السياسى فحسب بل زوجات اإلمرباطور "ظهري الدين حممد بابر  قمن بدور  يفالنشاطات 
عهد امللك  يفأمور الدولة فيكبري كان هلا نفوذ  حيث  أبرزهن "مهام بيكم"  السياسي،اجملال  يففعال 

 احتلتلقبت بباد شاه بيكم   اليتمهايون، كذلك كانت ابنة الكربى إلمرباطور "بابر" خازندا بيكم "
أبرز النساء زمن اإلمرباطور أكرب "مهام إنكا" مرضعة أكرب و أيضا من . امللكيالقصر فيمكانا رفيعا 

ن القول أن خذ بنصائحها دائما. وميك، وكان أكرب يأاملغويلومربيّته، كان هلا نفوذ كبري داخل البالط 
 عصر املغول مها نور جهان وممتاز حمل. يف احلياة السياسية  يف أكثر النساء تأثريا

 نور جهان
هبا  نعينتاريخ املغول  يفمن التفصيل أمام أهم شخصية نسائية  بشيءجيب أن نتوقف 

بنت اعتماد الدولة غياث الدين بن هي نور جهان زوجة االمرباطور جهانكري، إمسها مهر النساء و 
أيام أكرب شاه  يف، انتقل والدها غياث الدين من طهران إىل بالد اهلند الطهراينحممد شريف 

 يفمهد العفة والطهارة، وتعلمت اخلط و احلساب وفنونا أخرى،كانت نادرة فيو نشأت  التيموري
 .  فأبت مث رضيت فتزوج هبا هبا اجلمال فافتنت هبا جهانكري بن أكرب شاه  فأراد أن يتزوج 

أصبحت نور جهان بعد زواجها من جهانكري "ملكة اهلند"، وقد أوتيت من قوة 
الدولة حىت  يفالشخصية وحدة الذكاء ورجاحة العقل ما يسر هلا أن تغدو صاحبة الكلمة األوىل 

ونقش امسها على العملة بصيغة  3،بامسهاخضع ملشيئتها السلطان نفسه، و ذيلت مراسيم الدولة 
"حبكم شاه جهانكري يافت صد زيورـ بنام نور جهان بادشاه بيكم زر "وترمجتها" بأمر السلطان 

 4.امللك جهانكري زادت قيمة الذهب مائة ضعف باسم امللكة نور جهان زوجة
 سعت نور جهان إىل بناء وحدة عصبية بني أبناء عمومتها املقربني مبا فيهم والدها

"اعتماد الدولة" ووالدهتا "عصمت بيجم" وشقيقها "آصف خان"، وانضم هلذا التحالف األمري خرم 
"شاه جهان"  بعد أن زوجته من "ممتاز حمل" ابنة أخيها آصف خان ، وسيطر هذا التحالف بزعامة 

 بعد أن سعت نور 5،"نور جهان" على مقاليد احلكم، وفيما بعد خرج شاه جهان من هذا التحالف
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تعاظم نفوذ  6.جهان حلمل السلطان على البيعة لألمري شهريار زوج ابنتها من زوجها األول
 .   ألجل امللكة "نور جهان" املغويل بالط فيااليرانيني 

، بالهور سنة مخس و مخسني و ألف وكان عمرها اثنان وسبعون سنة نورجهان توفيت
  7.الهور يفاملدفن بشاه دره  يفودفنت 

 ممتاز محل
كان امسها وكانت هي زوجته الثالثة،   ،م، تزوجت بشاه جهان1593 يفولدت بآكرة باهلند 

"ارمجند بيكم" ولكنها اشتهرت بلقبها  كانت ابنة آصف خان الذى كان أخو االمرباطوره نور جهان 
طوره مثل اإلمربا ةكانت مجيل  1612ووزيرا ىف عهد االمرباطور جهانكري،  تزوجت باألمرباطور "خرم سنه 

العهد املغول كانت مشفقة ومسحة و   يفوقامت بدور مهم  8نور جهان و بقيت امللكة لثالث سنوات
 كذلك مطيعة لزوجها.

تلكانه و البنغال و راجستان والدكن أثناء تغريبه. هو منحها  يفصاحبت شاه جهان 
 ألفى جنيهات و ستمائة ألف روبية حني تتوج اإلمرباطور.

ولكنها اشتهرت "مبمتاز حمل". تلقت العلوم وربيت تربية فائقة ، لقبت مبلكة العامل 
وكانت شاعرة وأقام االمرباطور شاهجهان ضريح "تاج حمل "هلا عند وفاهتا تذكارا هلا عندما توفيت 

يقول عنايت خان أنفق على هذا البناء  9متاج حمل يعد أعجوبة من أعاجيب الدنيا1631سنه 
 اة ممتاز حمل احتلت بنتها "جهان آرا بيكم" مكانتها الرفيعة.بعد وف . أربعون ألف روبية

 إدارة شئون الدولة يفمشاركة المرأة 
احلكم بنفسها  مسؤولية، فتحملت السياسيحظيت املرأة اهلندية بقدر كبري من النفوذ 

احلكم أحيانا أخرى، أو كانت وصية على طفلها فأدارت  نإدارة شئو  يفأحيانا وشاركت زوجها 
قاصرا على املرأة املسلمة فحسب بل وجد  السياسي شئون الدولة بدال منه، ومل يكن هذا الدور 

 .أيضا عند النساء السيخ واهلندوس
 املرأة إدارة شئون الدولة وقيامها بأعباء احلكم،توليولعل أبرز األمثلة املنقطعة النظري على 

كانت اليت  هذه اململكة  . وسط اهلند يفمملكة هبوبال الىت تقع  يفحدثت التيتلك احلالة الفريدة 
توىل مقاليداحلكم فيها أربع سيدات من أسرة واحدة خالل  .م1818حتت محاية الربيطانية منذ سنة 
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تاريخ تلك اململكة باسم "فرتة حكم البيجوم" فيعرفت اليت م وهى الفرتة 1926-1819الفرتة من 
Begiums rule  "ومحلت كل منهن لقب "نواب ،"Nawab. 

فقد كانت امللكة " قدسية بيجم "أول امرأة حاكمة ململكة هبوبال، فكانت أوال وصية على 
، م1860-1840م مث أصبحت حاكمة فعلية خالل الفرتة من 1837-1819العرشخالل الفرتة من 

جاءت بيجم سلطان شاه  ، وبعدهام1868-1860حكمت من  اليتا ابنتها سكندر بيجم أعقبته
م، وأخريا 1901 -1868قاربت مدة حكمها ربع قرن من الزمان فقد حكمت من سنة  اليتجهان و 

 م.1926 -1901تولت ابنتها بيجم كيخسرو جهانأمور الدولة وكانت فرتة حكمها بني سنىت 
 :عن حياة ملكات هبوبال األربعةيل وفيما يلى بعض التفاص 

 م(1881-1801م )جنواب قدسيه بي
ولدت سنة  . باسم "نواب كوهر بيكم"اشتهرتنواب غونث حممد خان  ابنة كانت 

 . امللكية BHOPAL10م، واشتهرت بامللكة الثالثة، كانت من أسرة هبوبال1801
عشرة سنة   مثاينال توجد تفاصيل عن بدايات نشأهتا وتعليمها، ولكن عندما صارت بنت 

 11.كانت مطلعة على العلوم الدينية، وكانت فطنة وذكّية وأصبحت مؤهلة لتسيري أمور الدولة بنفسها
تزوجت بنواب "ناصر الدين" عندما كان عمرها مخس عشرة سنة ، وولدت بنتا هلما 

  .سكندر بيكم" اشتهرت باسم "نواب
جدهتا كانت تقول يعدل احلكم أن  صارت حاكمة قوية لبهوبال كتبت سلطان جهان بيكم 

بداية حكمها كانت تريد أن تظهر لوزرائها وكبار رجال دولتها  يف 12.الظالم يفمن وراء احلجاب باحلكم 
حلمل السالح  استعدادهاالعسكّرى حنو باستعدادها بأهنا جديرة باحلكم ومتشية أمور الدولة لذا تظاهرت 

األمن واحلرب واألحوال السياسية  يفوالفروسّية وركوب الفيل حىت أقنعت معاصريها بأهنا تأهلت باحلكم 
املختلفة. وقضت حياة بسيطة ختلو من الرفاهية وأهبة احلكم  رغم أهنا كانت حاكمة كما تقول عنها 

تعيش نفس معيشة اجلنود األفغانيني الذين كانوا حيبون اخلشونة حفيدهتا "سلطان جهان بيكم" أهنا كانت 
احلياة ويهتّمون بالسيف القاطع والفرس النشيط بدال من األماكن ذات رخاء وراحة ، كما كانت  يف

 13تلبس لباسا ساذجا كما بينت سلطان جهان بيكم  ذلك عنها.
أثناء حكم زوجها "غوث حممد خان"، هجم املرهته والراجبوت من كواليار اندور 

جنديا، وصّمموا على أن يقضوا على احلكومة  82000وناجبور على مملكة البهوبال جبيش قوامه 
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كان رئيس هبوبال "غوث حممد خان" .  أهل هبوبال إىل احلصن وبدأت احلرب التجأ اإلسالمية. 
و يعني جنوده باألسلحة وآالت احلرب. ولكن السيدة "زينت بيكم"  كي  كثعن البالد فمبعيدا 
 احلرب مع الرجال بالشجاعة واعتنتا باجلرحى وهيئتا الطعام واآلالت. يف"قدسيه بيكم" شاركتا  ابنتها

كانت "زينت بيكم" طوجبية ماهرة جتيد استخدام املدافع. حاصر العدو احلصن لثالث 
ذلك الوقت أشار  يفاخل احلصن حىت انتهى الطعام وآالت احلرب، د يفسنوات و صعب األمر 

احلصن عندما حفرت األرض فوجد اجلنود املسلمون ذخرية  يفسري أحد الصلحاء إىل مكان 
لآلالت والبارود، وخمازن للحبوب، وهنا ارتفعت معنويات اجلنود ودب فيهم احلماس، فهجم 

كان  على الذي  قدسيه بيكم القاء القنابل من املدفع املسلمون على أعدائهم. وبدأت زينت بيكم و 
 خائبني مل ينالوا شيئا.  أعداءهمسور احلصن ومتكنوا من دفع احلصار عن املدينة ورد 

عهدها استمر بعد الفتح تولت قدسية بيكم عنان اململكة ألّن أباها مات أثناء احلرب. 
 .الذهىب خلمس وعشرين سنة

 هندوستان Sony poor"سرى ماتى" سونى بور األميرة
آخر ايام حياته وقامت  يفنابت عنه ،  1822سنة  يفتزوجت براجة سرى مان برهتوى 

بأمور الدولة وبعد ذلك حكمت مكان ابنها راجه سرى مان سنكه الذى كان وفّيا لإلجنليز وأعاهنم 
 14.م1857كفاح احلرية سنة في

 نواب زينت محل
وكانت مع زوجها هبادر نواب مششري الدولة وكانت من أسرة نواب قلى خان.  ابنةكانت 

 .1837الذى كان ملكا مغولّيا حكم إىل  1857كفاح احلرية فيشاه ظفر 
  15.م1863يفرنكون حيث توىّف هبادر شاة ظفر بعد جناح اإلجنليز أرسال إىل  

 م1857سنة  يفمقاومة االنجليز خالل ثورة الهند  يفدور المرأة الهندية
بالد اهلند ثورة كربى ضد االجنليز وضد ممارسات شركة اهلند  يفم قامت 1857عام يف 

 الشرقية االجنليزية، وكان هلذه الثورةأسباب اقتصادية واجتماعية ودينية ونفسية.
انتشار البطالة بني العمال واحلرفيني واملوظفني اهلنود،  يفوتتلخص األسباب االقتصادية 

مقدمتها صناعة القطن بعد أن أغرقوا اهلند  يفى االجنليز على الصناعات الوطنية و بعد أن قض
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باملنسوجات القطنية، وطردت املنسوجات القطنية اهلندية من أسواق أوربا، وفصلوا من اخلدمة مئات 
استولوا عليها وعينوا بدال منهم موظفني استقدموهم من  اليتاآلالف من املوظفني من أبناء الواليات 

 16.اخلارج أو من املوالني هلم
يضاف إىل ذلك أن االجنليز قد أثقلوا كواهل اهلنود بالضرائب املتنوعة، ومبسميات خمتلفة 

 على النشاط الواحد، ومل يسلم من تلك الضرائب أحد من الزراع والتجار والصناع.
مقدمتها إهانة االجنليز لألسرة امللكية عندما فيأتيفيما يتعلق باألسباب السياسية أما في

أقره  الذيذلك القانون اجلديد  أيضا ومنها دهلى خمزيني،  يفأخرجت األسرة من احلصن  األمحر 
كومة ملن ال ولد له( )قانون سقط احل  Lapse” “Doctrine ofباسم  1852 ةنائب امللك اجلديد سن

فاته. ومبوجب هذا األمري الذى ميوت واليكون له ولد فيحتل االجنليز مملكته بعد و أن  فيه وبني
 وجهانسى  NAGPURوناج بور SATARAاإلجنليز على "دول ستارا استوىلالقانون 

JHANSI.17 
أما األسباب الدينية فكان اإلجنليز حيسبون أنفسهم الطبقة العليا واألشراف. وسكان 

املسلمني لكييحسبونحقل التبشري املسيحى.  يفواألراذل. وأقاموا بالعمل اهلند الطبقة السفلى 
 اعتناق املسيحية جربا. وغري ذلك كان املسلمون ال تعجبهم التغريات اجلديدة والتلغرا ف.في

 إىل األخطار تبصري الناس مبسؤلياهتم وتنبيه املسلمني يفكان لعلماء اهلند املسلمني دور 
 18.وابنه الشاه عبد العزيزالدهلوياهلل وليمقدمة هؤالء العلماء الشاه  يف، و اإلسالميةتهدد هويتهم التي

، دهليأربعني ميال مشال  حوايلعلى بعد Meerutمريوت  يفثكنات اجلنود  يفبدأت الثورة 
كانت تستعمل نوعا   اليتخلت نوعا من البنادق اجلديدة وكان السبب املباشر هو أن الشركة االجنليزية أد

أسناهنم أثناء من الرصاص له فتيل مغموس بشحم اخلنزير والبقر وكان على اجلنود أن يقطعوا الفتيل ب
وفيهم قلة من املسلمني فإهنم  نيسالتدريبات واملعارك، وكان معظم اجلنود اهلندو  يفاستعمال البنادق 

 19.رفضوا قطع اخلراطيش بأسناهنم الن البقر حمرم أكله لدى اهلندوس واخلنزير حمرم أكله لدى املسلمني
هم وذلك أثناء عملية أرغم الضباط االجنليز اجلنود على فعل ماال جتيزه عقائد

تسعني جنديا رفضوا فتم  م فتاولوه مكرهني إال1857أبريل  23ه/1273شعيان  29يفاستعراضية
ا اعتقاهلم وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات مع األعمال الشاقة، أعلن اجلنود العصيان وقتلو 

 20.اجنليزى يقع بأيديهم أي من السجن، وأخذوا يقتلون زمالءهم الضباط االجنليز وأخرجوا 



و م االسہیم-فہِم اسالم
عل
ج لّہ 
م
 2020وجن-ونجری  شش امیہ یقیقحت 

232 

وبعدها ، لكهنو وكانبور وجهانسى ومدن أخرىدهلى و  يفوما لبثت الثورة أن انتشرت 
مث متلكوا "كانبور"  الثاينلكهم هناك "هبادر شاه ظفر" وكان م DELHIمتلك الثوار دهلى"

 Kanpur "وجهانسى" JHANSI  "و"اله آبادALLAHABAD" الدهلي، ولكن االجنليز احتلوا" 
DELHI مرة أخرى 1857 ةسن. 

 تلك الثورة نفصله فيما يلى: يفوقد كان للمرأة اهلندية دور فعال  

 RANI LAKSHMIBAI(21رانى لكشمى بائى)رانى آف جهانسى

(RANI OF JHANSI) 
ماىن كرنيكا  امسهام،  كان 1835دمسرب  19 ةسن )Kasi(22مدينة  كاسى يفولدت 

نوات.كفلها أبوها وبعد حبر اهلنادك املقدس. توفيت أمها حينما كانت بنت أربع س اسمالذى كان 
اللعب،  أوقاهتايفبيها. وقضت األمرية معظم الفرص عند أإىل مركز األطفال لعدم انتقلت ذلك 

واللعب بالطّيارة. كان أبو لكشمى بائى  الرمية والفروسية والضرب بالسيف و وتعلمت الكتابة والقراء
جهانسى. توفيت زوجة احلاكم ومل يكن  يفرجال معتمدا وكان يزور بالط احلاكم راجه جنجندر رأو 

ه لذا تكلم األمري بأب لكشمى عن الزواج. فزوجت لكشمى باحلاكم ىف له ولد. وغريها توىف إخوان
مسيت "لكشمى  بائى" بعد  امللكيوات فقط. وفق تقليد اهلند عندما كانت بنت مثاىن سن 1842

 1853سنة فيأجربت على تبىن الولد  23"راىن لكشمى")باسم( بإسم )اشتهرت(  ذلك أشتهرت
فاة احلاكم ولكنها ما ضعفت مهّتها وشعرت مبسئوليتها صارت وحيدة بعد و  ألجل مرض احلاكم.

 دائما.
 يفإلجنليز مشغولني اهلند و كان ا يفعندما انتشرت الفوضى ميالدی  1857مايو ىف 

القضاء على الفوضى كانت لكشمى حتكم على جهانسى وحيدة وأقامت احتفاال باسم "هلدى كم  
 .لكى توقن مجاهريها أن أحوال جهانسى آمنة HALDY KUMKUM24كم"

وكان االجنليز قد وضعوا  "راىن لكشمى بائى" جنوب دهلى قامت الثورة بقيادة یجهانس يفو 
م دخل جنود 1858مارس  يف، لباسلة أن تنتقم لنفسها منهميدهم على واليتها فأرادت هذه املرأة ا

اإلجنليز إىل والية "سر هك روز" وما لبثوا أن حاصروا جهانسى. فجمعت لكشمى بائى جنودها 
القتال. بعد إهنزام جهانسى أخذ والدها وشنق، أما االبن املتبىن. فيوقاتلوا بالشجاعة ولكنها ما جنحت 

طانية. و توىف ىف سنة "انند راؤ " فقد فر مع أمه وبعده تلقى راتب التقاعد من احلكومة الربي
 25.م1906
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احلرب ألسبوعني.كان اهلجوم على  استمرتقاومت لكشمى بائى مع معينيها العدّو. و 
احلرب والحظت دفاع مدينتها بنفسها  يفجهانسى هجوما شديدا، اشرتكت لكشمى بائى بنفسها 

ولكنها ما استطاعت أن تقاوم العدّو طويال وأعطى اإلجنليز سلطتها وسلطة رئيس كوندة رؤساء رام 
 م. 1865 (26غابة النيبال ىف يفالكفاح جائزة ، توفيت راىن فيبور واجودية اللذين أعانوا اإلجنليز 

م مبناسبة مرور 1957دية تذكارية هلا ىف سنة وقد عنيت احلكومة اهلندية باخراج طوابع بري
 .      هذا الطابع هى راكبة فرسها تقود الثورة ضد االجنليز يفمائة عام على الثورة اهلندية، وقد صورت 

 لكهنويفمحل تقود الثورة ضد االنجليز حضرت
كان امسها "أمراؤ"، التوجد تفاصيل   27كانت حضرت حملزوجة نواب واجد على شاه  

مسى  الذي، وولد ابن هلما  نواب واجد على شاهميعن بداية حياهتا ولكنه علم أهنا ادخلت ىف حر 
مث "بافتخار النساء "عندما توىّل نواب واجد على  أوالقدر" لقبت امراؤ "مبهك برى"  "برب جيس

 28.ت حضرت حملشاه زمام املمكلة أعطيت "امراؤ" خطاب "احملل" فصار 

 عليواجد " ليز على اعتقال امللكقامت الثورة على االجنليز ىف لكنهو بعد أن أقدم االجن
بإدارة شؤن الدولة. وقادت الكفاح ضد  شاه" ونفيه إىل كلكته، فقامت زوجته "حضرت حمل"

رؤساء الثوار ىف االجنليز، وقام الثوار والزوجة الباسلة على رأسهم لتنقم لزوجها ووطنها، وكان بعض 
دهلى مثل "جنرال جنت خان" و "موالنا أمحد اهلل مد راس خان" املعروف باسم "دالور جنك" 

م أعلنت حضرت حمل 1857لكهنو، مث ىف يونيو  يفر وغريمها قد فروا منها وتركوها وانضموا للثوا
اك ىف قصور "برجيس قد" على العرش، وعندما أحس االجنليز بالثورة حتصنوا هن "جلوس ابنها

حصنوها وجاءهم املدد، وكان الثوار بقيادة حضرت حمل قد هجموا عليهم هجمات متوالية، لكن 
الثائرين فشلوا فاضطروا إىل تسليم لكنهو لالجنليز، وىف الوقت نفسه تقدم االجنليز وحاصروا قصر 

وابنها وحيدين،  بيكم حضرت حمل وولدها امللك "برجيس قدر" وكل من كانوا معها قد فروا وتركوها
فخرجت مع ابنها متخفية راجلة، ودخلت حملة أخرى ومكثت فيها ثالثة أيام تستعد وتستنفر الناس 

فلما استيأست من األعوان نفرت مع ابنها وعدة من الرجال للسفر إىل القفار  دون جدوى،
أحست امللكة  واألماكن البعيدة فاجتمع هلا مجاعات من الفرسان والرجال وهم حفاة عراة، وملا

"حضرت حمل أن معها جيشا تستطيع به منازلة االجنليز، عسكرت ىف أحد البالد، واستعدت 
للحرب، ولكن لألسف مل يستطع من معها الثبات أمام االجنليز، ففر الكثري وبقى القليل معها 
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ىل مدينة حياربون حىت استشهد معظمهم  ىف بلدة "نواب كنج" قريبا من لكنهو، وفر من جنى منهم إ
 29."شهجهان بور"

هناك. و رفضت كل أما حضرت حمل فقد ذهبت مع ابنها إىل "نيبال" وعاشت 
وقد  30روبية لراتب التقاعد من اإلجنليز. 12000قدمتها اإلجنليز هلا وكذلك رفضتالتيالتكرميات 

إىل أن حكومة اهلند قد أصدرت طابع بريد بامسها ىف  اإلشارةم. وجتدر 1879يفتوفيت ىف النيبال 
 إعرتافا لسعيها للحرية. 1984سنة 

وبعد وفاهتا رجع ابنها "برجيس قدر" إىل كلكتا حني اطمأن إىل عفو االجنليز عنه لكن 
 31.دبرت له مؤامرة لقتله بالسم ومات

 الكفاح ضد االحتالل البريطاني  يفمشاركة المرأة 
"  الىت حثت النساء على "بيكم محمد على جوهر هذا اجملال امرأة شهرية  يفاشتهرت 

حركة  يفورغم ذلك كانت تشرتك  الشرعيضد اإلحتالل الربيطاىن، كانت ملتزمة باحلجاب السعي 
صغرها  يف توفيت أمها برام بور باهلند.)يف( 1885"اجمدى بانو بيكم" ولدت سنة امسها احلرية كان 

  ا وعماهتا. كانت هتتم بالصالة والصوم ومتتثل باألحكام الشرعية من صغرها وكذلكلذا ربّتها جدهت
 32.اإلسالمي كانت مثقفة ومطلعة على التاريخ 

حركة احلرية ضد اإلجنليز فأعانته زوجته ىف هذا فيوجها حممد على جوهر بدور فعال قام ز 
السعى للحرية فحبسها االجنليز  يفعلى جوهر جتمع النساء وترغبهن  األمر املهم. كانت بيكم حممد

 ىف السجن. 

 تبنى قضايا المرأة والدفاع عن حقوق النساءالمشاركة فى المجالس النيابية 
شاركت املرأة ىف الربملان وكان هلا دور كبري ىف معاجلة القضايا السياسية داخل الربملان، 

خلالفة النساء باهلند  ترية سكرنو بيكم "فعندما خرجت منه صارت ومن هؤالء السيدة اجمدى با
 مؤمتر املائده املستديرة ىف لندن يف اشرتكت مع زوجها جلس التشريعى.وبعده صارت عضوا للم

LONDON 1931رجعت إىل بلدها وقفت حياهتا للسعى  33. بعد وفاة زوجها ودفنه بفلسطني
لتحقيق احلرية. توفيت بعد ما ظهر باكستان إىل حّيز الوجود، ومنهن أيضا السيدة جهان آره شاه 
نواز الىت كانت عضوا ىف اجمللس التشريعى أيضا، وقبل ذلك كانت عضوا ىف اجمللس البلدى ىف 

 34الهور، وعضوا ىف مجعية كل نساء اهلند.
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 العامة الثقافة م آثار مباشرة ىف تشكيل١٨٣٠ عام حوايل منذ املطبوعات افةكان لظهور ثق
 ماصار اجلديد، األفق هذا يف ظهرت اليت القضايا أهم عشر  ومن التاسع القرن من الثاين النصف يف

 النساء، "أحوال"  يف من اإلصالحات سلسلة إىل احلاجة عموما تعين اليت ،"النساء مسألة" باسم يعرف
 االستعمار حلكم كان  وقد ".الرضا على باعثة غري" الناشئة املتوسطة الطبقة من قطاع اعتربها اليت

 و يف هنايات القرن التاسع عشر و .فيه النساء ومكانة شعب أي حتضر بني ما الربط يف يد الكولونيايل
 اليوميات بكتابة املطبوعات، ثقافة يف اإلسهام يف أنفسهن النساء بدأت العشرين، القرن بدايات

 النساء، أحوال إصالح إىل باحلاجة تتعلق موضوعات أساسا تناولت اليت واملقاالت الشخصية واملذكرات
 زواج مثل اجلدل، حوهلا يثار موضوعات عن املختلفة الصحف حمرري إىل رسائل كتنب  النساء أن بل

 خمتلف يف سواء قدم على واهلندوسيات املسلمات النساء على احلجاب وفرض اهلندوس، لدى األرامل
 وجملة خاتون، وجملة النسوان، هتذيب جملة مثل اإلصالح، إىل تدعو جمالت إصدار وبدأ 35.املناطق

 وحقوق تعليم إلىقضية للدعوة النسوان حقوق جريدة صدرت و .بعد فيما معهدا صارت عصمت اليت
 قضايا غري القضايا، من واسع عنطيف النساء كتابات  لنشر وسيلة املطبوعات هذه صارت قد و .النساء

 هتذيب جملة إىل أوروبا يف رحالهتا عن تقريرا بومباي من فيزي عطية أرسلت املثال سبيل فعلى اإلصالح،
 36.مسلسال فنشرته النسوان،

 النتائجالخاتمة و 
بصفة عامة كشف البحث عن خطأ االفرتاض الشائع "أن حالة من السلبية والتواكل  أوال :

واالنكفاء على الذات قد غلبت على مشاركة املرأة اهلندية ىف احلياة العامة، وأهنا كانت تعاىن من 
التهميش واالستبعاد من املشاركة ىف احلياة السياسية واالجتماعية والعلمية" وبني البحث أن هذه 

 ألفكار غري صحيحة وأن املرأة اهلندية قد شاركت بقوة ىف احلياة السياسية واالجتماعية والعلمية.ا
 أمكننا حصر دور املرأة ىف احلياة السياسية خالل فرتة الدراسة ىف مخسة جماالت رئيسة هى: ثانيا :

 املشاركة ىف إدارة شئون الدولة. -1
 م.1857سنة مقاومة االجنليز خالل ثورة اهلند الكربى ىف  -2
 .الكفاح ضد االحتالل الربيطاىن -3
  .املشاركة ىف اجملالس النيابية -4
 .تبىن قضايا املرأة والدفاع عن حقوق النساء -5
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باملقارنة بني املشاركة السياسية للمرأة ىف عهد املغول ومثيلتها ىف عهد االجنليز اتضح لنا أن  ثالثا :
املشاركة السياسية للمرأة ىف عصر املغول كانت أقوى، ما أعطى االجنليز املرأة احلقوق السياسية 

 فقدهتا وإن مل تفز ىف الكاملة، بل نزعوا منها ما أعطاها املغول وسعت املرأة الخذ مرتبتها وعزهتا الىت
سعيها. ولكن يتضح من هذا البحث ان االجنليز أثروا على حضارة اهلند واحلياة االجتماعبة 

 والتعليمية والسياسية.
 

                                                           
الدين عبدالرءوف : احلياة السياسية ىف بالد اهلند ىف عهد امللوك واملماليك، قطر، بدون تاريخ، ص ص  عصام  1

44-46. 
 .38ل،ص  رخيا ميسرا، املرأة يف عصر املغو  2
 .140سابق، ص  أمحد حممود الساداتى،مرجع  3
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