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Abstract 

Britain came to dominate various parts of India during a period of erosion and gradually, especially after 
the suppression of the 1857 uprising. In the late nineteenth century, many Hindu and Muslim social, cultural, 
and political groups intensified their efforts to confront Britain. Following these efforts, as well as 
negotiations with British agents in India, the National Congress of India was established in 1885. This 
political organization was responsible for protecting the interests of the Indians against the British, but with 
the domination of the Hindu elements over this organization, the Muslims gradually realized that they had 
not been assigned a decent position in Congress. This political action strengthened the passion for Muslim 
convergence, which resulted in the founding of the Majlis-e-Ahrar-Ul-Islam in 1929. This article uses a 
descriptive-analytical method and using library resources and researches conducted in English, Urdu and 
Persian languages, With a historical approach examines how the new political identity of Muslims was 
formed, relying on the functioning of the National Congress of India and the Majlis-e-Ahrar-Ul-Islam. This 
is the research question. What was the attitude of Muslims in the Majlis-e-Ahrar-Ul-Islam towards the 
performance of the Indian National Congress? And the research hypothesis is that the British presence led 
to the formation of the Indian National Congress and the emergence of new conditions for Muslims. The 
result of this study is that the functioning of the Indian faction and ruling Congress led Muslim experts to 
conclude that they would have no place in the future political geography of India that the Hindus were 
mapping, so the Majlis-e-Ahrar called for the separation of the Muslim polling station. Which went through 
the process of secession from Congress with greater speed. 
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︦   رو﹊︣د  ️   ا︨﹑﹝﹩   ا︣ار   ﹝︖﹙ ﹨﹠︡    ﹝﹙﹩   ﹋﹠﹍︣ه   ︻﹞﹙﹊︣د   ︋﹥   ﹡︧︊

  م)   ١٨٨٥-١٩٣٣( 
 ︡   ٢︎﹢ر    ﹩ ﹝﹞︡ ﹋︀︸﹞  | ١(﹡﹢︧﹠︡ه ﹝︧﹢ل) ﹩﹡︺﹞︐   ﹟  ﹡﹢را﹜

  ﹊﹫︡ه
  

︨ـ︣﹋﹢ب ﹇﹫︀م︣︋︐︀﹡﹫︀ در ︵﹩ ﹉ رو﹡︡  ﹥ و︥ه ︎︦ از   ︋،﹩︖︫ـ﹊﹏ ︑︡ر ︪ـ﹩ و ︋﹥  ︀︨ـ ︣﹁  ١٨٥٧  ︣ م ︋
.️ ︀ـ﹁ ـ ︡ ︨ـــ﹫︴︣ه  ﹡﹢ا﹞ ﹩︐﹙︿ ﹨ـ﹠ ︣   در  ︋︣︠﹩  ︀ری  ﹝﹫﹑دی،  ﹡﹢زد﹨﹛  ﹇︣ن  اوا︠ ︀ی ﹎︣وه  از  ︋︧ــــ﹫   ـ﹨

ــ﹩ و  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩، ــ﹫︀︨ ــ﹙﹞︀ن  و ﹨﹠︡و  ︨ ︀  ︠﹢د ﹨︀ی︑﹊︀︎﹢ ﹝︧  ︋﹩︀رورو ️︗ ︀﹫﹡︀︐︣︋   ــ︡ت  را ︫  
︤  و ـ﹨︀︑ـ﹊︀︎﹢ ا﹟ ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل.  ︋︪ــــ﹫︡ـ﹡︡ ــ︀ل  در  ﹨ـ﹠︡ ﹝﹙﹩ ﹋﹠﹍︣ه ﹨ـ﹠︡،  ـ﹋︀ر﹎︤اران ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀ در ︋ـ︀ ـ﹝︢ا﹋︣ه ﹡﹫   ︨ـ

︫ـ︐﹥ م ١٨٨٥ ︨ـ﹩ ︨ـ︀ز﹝︀ن ا﹟.  ︫ـ︡ ︋﹠﹫︀ن ﹎︢ا ︧ـ﹢﹜﹫️ ︨ـ﹫︀ ︭ـ︀﹜ از ︮ـ﹫︀﹡️ ﹝ ︣  در ﹨︀﹨﹠︡ی ﹝   ︣︋︐︀﹡﹫︀  ︋︣︋ا
︫ـ︡،  را  ︨ـ︐﹫﹑ی ︋︀ ﹝﹠︐︻  ︀︡ه دار  ︣   ا ︮ـ ︣   ﹨﹠︡و ︻﹠︀ ︋  ﹟︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ ︨ـ︀ز﹝︀ن  ا ﹞  ،︡﹠︐﹁︀در    ﹤︊︑︣﹞

︭ـ﹫︬ ﹨︀آن ای در ﹋﹠﹍︣ه ︋﹥︋︣از﹡︡ه ︑  ︪ـ︡ه  داده ︨ـ️  ﹡ ︨ـ﹩،  ﹋﹠︩ ا﹟. ا ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︨ـ﹫︀ ﹞ ﹩︫ـ﹢ر ﹨﹞﹍︣ا  
︪ـ﹫︡  را   ︨ـ︐﹊︀م︋  ︨ـ﹑﹝﹩  ا︣ار  ﹝︖﹙︦  ︀︎﹥ ﹎︤اری آن  ﹡︐﹫︖﹥ ﹋﹥  ا   ︋﹥ ﹝﹆︀﹜﹥  ا﹟.  ︋﹢د م ١٩٢٩  ︨ـ︀ل  در ا

︮ـ﹫﹀﹩ ︫ـ﹫﹢ه ﹢︑-  ﹩﹚﹫﹚︑  ︣ه ﹎﹫︣ی  ︋︀ و︋  از ︹︋︀﹠﹞  ﹤﹡︀︋︀︐﹋︎︥و﹨︩ و  ای﹩︀﹨ ﹤﹋ ﹤︋ ︧ـ﹩، ﹨︀یز︋︀ن   ا﹡﹍﹙﹫
ــ﹩  و  اردو ــ︡ه و ︋︀ ﹁︀ر︨ ــ﹩ ︋﹥  ︑︀ر﹩ رو﹊︣دی ا﹡︖︀م ︫ ــ﹩ ﹡﹢  ﹟﹢﹊︑  ️﹢﹨ ﹟﹍﹢﹡﹍﹩ ︋︣ر︨ ــ﹫︀︨ ︨  

ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︧﹞  ︀︋ ﹤﹫﹊︑ ︣ ــ﹑﹝﹩  ﹝︖﹙︦ و  ﹨﹠︡ ﹝﹙﹩ ﹋﹠﹍︣ه  ﹋︀ر﹋︣د  ︋ ــ﹣ال ︎︥و﹨︩ ا﹟    .︎︣دازد﹝﹩  ا︣ار ا︨ ︨
 و ﹨﹠︡ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹢د؟ ﹝﹙﹩ ﹋﹠﹍︣ه  ︻﹞﹙﹊︣د  ︋﹥  ﹡︧ـ︊️  ا︨ـ﹑﹝﹩  ا︣ار  ﹝︖﹙︦ در  ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  رو﹊︣د ا︨ـ️.

ــ️ ︱ــ﹢ر ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋︀︻︒ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ و ︑﹊﹢﹟ ︫ــ︣ا︡︗ ︳︡   ﹁︣︲ــ﹫﹥ ︎︥و﹨︩ ا﹟ ︨ا
︫ـ︡. ﹡︐﹫︖﹥ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︮ـ﹏  ﹝ ︀ از  ﹟︎︥و﹨︩ ا ﹟︨ـ️ ا ︣  ︀﹋﹛ و ﹨﹠︡ ︗﹠︀ح  ﹋︀ر﹋︣د ﹋﹥ ا   ﹡︊﹍︀ن ﹋﹠﹍︣ه،  ︋

 آن  ︑︨︣ــ﹫﹛  ︀ل در  ﹨﹠︡و﹨︀  ﹋﹥  ﹨﹠︡  آ︑﹫﹥  ︨ــ﹫︀︨ــ﹩  ﹁﹫︀ی︗︽︣ا  در ﹋﹥  ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︨ــ﹢ق داد  را   ﹝︧ــ﹙﹞︀ن
︫ـ️ ﹡﹢ا﹨﹠︡  ︗︀﹍︀﹨﹩ ︋﹢د﹡︡ ︨ـ︐︀ر  ا︣ار  ﹝︖﹙︦ ︋﹠︀︋︣ا﹟ دا ︣  ا﹡﹀﹊︀ک ︠﹢ا ﹆﹞  ﹩︑︀︋︀︐﹡︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︋︣ای  ا ﹞  

︫︡ ﹤﹋ ﹅︣︵ را  ﹋﹠﹍︣ه از ا﹡﹀︭︀ل  ︀︋ ﹩︋︀︐︫  ︣  .︨︍︣ی ﹡﹞﹢د ﹁︤ون ︑
︐︺﹞︀ر  ﹨︀:﹋﹙﹫︡واژه    ︣︋︐︀﹡﹫︀، ﹨﹠︡و﹨︀، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡، ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩، ︨ا
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 ٥٧ ...رو﹊︣د ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ :نعمتی و کاظمی پور

﹤﹞︡﹆﹞  

﹊﹩ از ︋︣︗︧ـ︐﹥ ︑﹡ ﹟︣︊﹍︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا︾﹙︉ ﹝︐︖︡دان و ﹁︣﹇﹥ ﹨︀ 
︫ـ︀ه و﹜﹩ ︧ـ️،  ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ا﹟ د︀ر ار︗﹞﹠︡ ︋﹢ده و ﹨ ︨ـ️. وی  )م  ١٧٠٣-١٧٦٢( اً د﹨﹙﹢یو ﹝ ا

ـــ︐︀ی  در ﹨ـ﹠︡ ︋ـ﹥ ﹝︣ا︗ـ︺️ ︋ـ︺︡ از ﹁︣ا﹎﹫︣ی ︻﹙﹢م د﹠﹩ در ـ︖︀ز و ︎︦ از  ا︨ـــ﹑م  آ﹡ـ︙﹥ اـ﹫︀ را︨ـ
ــ︐﹫﹟ ــ︐﹫︤ی ︋︀  ︎﹫﹊︀ر و ﹨﹠︡  در  را︨ ــ﹠️ ︨  را  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹢﹠﹩  ﹎﹞︀ن ﹝﹩ ﹡﹞﹢د ︗﹠︊︩ را︕ ﹨︀ی︨

︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ﹊︍︀ر﹍﹩  ︋︣ای د﹨﹙﹢ی  اًو﹜﹩ ︫ـ︀ه ) ا﹨︐﹞︀م١٥-١٣ :١٣٦٧( ا﹞︡،  .﹡﹞﹢د  ︫ـ︣وع ﹞ 
ــ﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه دارای︋﹥  ــ﹫︭ ــ︀ز﹎︀ری ﹨︀ از ︋﹫﹟ ︋︣دن ︗️  وی.  ︋﹢د  ︻﹆﹫︡︑﹩-﹁﹊︣ی  ︭︠  و ﹡︀︨

︪ـ﹞﹊︩ ﹨︀ی ︋︺ـ︱﹩ ﹁︣﹇﹥ ﹋﹩﹠︫ـ︀﹁︺﹩ و ﹝︀﹜﹊﹩) ا﹨﹏ ﹝︢ا﹨︉  ﹨︀ی د  ،﹩﹚︊﹠ ،﹩﹀﹠)️﹠را  ︨ـ 
﹤︋ ︒︀دا ﹫︫ـ﹟ و ︮ـ  ﹨︀﹁︣﹇﹥  ﹝︽︀︣ت  ︋﹢د  ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ︋﹢د و  داد﹝﹩ ار︗︀ع ﹨﹞﹥ ﹝︀︊︒  در رو
︧ـ︀﹏  در ︨ـ️ ﹝ ︪ـ﹥ وا  در و  ︸︀﹨︣ی ا ︡﹡︊︀دی ︨ـ︀س ا﹞  ﹟﹫﹞︀ ︧ـ︀ن ︋﹥ و﹁﹢ر د︡ه ﹝﹩    آن ﹝ـ︱ ﹊

︠ـ︀ن،  .︫ـــ﹢د ︀︋︣ا﹟  )٦٤-٥١: ١٣٧٨(︾ـ﹀︀ر ــ︀ه و﹜﹩ اً ︋ـ﹠  ا︨ـــ﹑﹝﹩  ا﹡︖﹞﹟ ︋︣︎ـ︀﹩  در ︎﹩    ︫ـ
﹤︐﹁︀ و  ︨ـ︀ز﹝︀ن ﹤︍︀ر﹊  .︨ـ︐﹠︊︀ط  ︋﹢د ︨ـ﹑﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︨ـ︀︠︐︀ر از د﹨﹙﹢ی اًو﹜﹩ ︫ـ︀ه ا  ︀︎﹥ ︋︣ ا

︡ ︡ـ ️  ︑﹢ری  ︑ـ︖ ﹥  ︠﹑ـ﹁ ـــ︐ ︀د ﹎︪ـ ︀︔﹫︣  وی  )١٤٩/  ٢ق: ١٣٥٥(د﹨﹙﹢ی، .︋﹢د  اـ︖ ️ ـ︑ ا︋﹟  ︑ـ 
ــ️  ﹡﹫︤  ا︗︐︀د ︋﹥  ︑﹢︗﹥ و︥ه ای  ︑﹫﹞﹫﹥ ﹩ ︑︀:  .دا︫ ــ︐﹥ ا﹇︊︀ل ٧٢-٧٠(︻︊︡ا﹜︊︀﹇﹩،︋  ︫﹢﹡ ﹅︊︵ ︣  ︋(

︫ـ︀ه ︧ـ︐﹫﹟  اًو﹜﹩  ﹐﹨﹢ری،  ﹡ ﹐︀﹝︐︨ـ﹑م و ا ︪ـ﹞﹠︡ ︻︀﹜﹩ ﹇︡ر ︗︀ن ا ︡﹡︧ـ﹫﹟ ا د﹨﹙﹢ی وا︎
︨ـ﹑ ︨ـ️ ﹋﹥ و︗﹢ب د﹝﹫︡ن رو﹩ ︑︀زه در ﹋︀﹜︊︡ د﹟ ا ︧ـ﹙﹞︀﹡﹩ ا ︧ـ︀س ﹋︣د﹝ م را ا). lahuri, 

در از﹝﹠﹥   ﹋﹥ ا︨ـــ️ ا﹟  ﹨﹠︡  ﹇︀ره︫ـــ︊﹥  در ا︨ـــ﹑م  ︑︀ر  در  ︪ـــ﹞﹍﹫︣ )  ﹡﹊︐﹥٧٨,٩٧ :٢٠١٣
﹫﹢︨ــ︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹝﹫︀ن ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹞﹢اره ︋︀ ﹋︪ــ﹞﹊︩ ︻︖﹫﹟  دوره  در  ︐﹩  ︑︀ر﹩ و ﹝︺︀︮ــ︣︎ 

ــ️. ــ︣ا︳  ا﹟ د﹜ـ﹫﹏  ـ﹡︡وی ︋﹢ده ا︨ـ ︡ ﹠﹫﹟  را ︫ـ ــ︀ـ﹁️-١:  ︋ـ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋ـ﹠  ﹝︣ا﹋︤ از ﹨ـ﹠︡ ︋ـ︺︡ ﹝︧ـ
 و  ︑︣﹋︧ـ︐︀ن از  ︻︊﹢ر از  ︋︺︡  ا︨ـ﹑م-٢.  ﹝︭ـ︣  ︫ـ︀م، ︻︣اق،  ︖︀ز، ﹝︓﹏ ا︨ـ﹑م  د﹠﹩ و  ﹁︣﹨﹠﹍﹩

﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁️،  ﹨﹠︡  ︋﹥  ا︣ان  و﹋︀︨️﹋﹛  ﹁︀رغ از  روازا﹟  ر︨﹫︡ و ر﹡﹌ و ︋﹢ی ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹟ د︀ر را︋ 
 ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹙️ -٤...   و ︡︒ ︻﹙﹛  و  ︻︣︋﹩  ز︋︀ن ︋﹥ آ﹎︀﹨﹩ و ︑﹢︗﹥  ︻︡م -٣  ﹡︊﹢د  ︨﹢ و ︠︴︀ و

 ﹢ن  ـ﹨︀﹩﹁︣ـ﹇﹥  ︋﹢دـ﹡︡ ـ﹋﹥ ︋︣ا︔︣ آن ـ﹋﹥ دارای ︋ـ︀ورـ﹨︀ی و︥ه ی ︠﹢︩  ﹨ـ﹠︡وـ﹨︀ ︑﹢ده  ﹝ـ﹆︀︋ـ﹏ در
،﹤﹫︀﹠︫رو ،﹤︡و﹞ ﹤﹫﹡︀در...  و ﹇︀د ﹟ا ﹤﹫︀﹡ ︡﹡٧٠-٥٨م:  ٢٠٠٢(﹡︡وی، ︑︖﹙﹩ ﹡﹞﹢د(  

︀ ا︖︀د    ︋︀﹫﹡︀︐︣︋ ︀ن﹫﹞ ﹟در ا﹩﹡︀︍﹝﹋  ︡﹠﹨ ﹩﹇︣وارد  ﹨﹠︡ ︋︀  ︑︖︀رت ا﹡﹍﹫︤ه ︋﹥ و  ︫ـ ﹟ا ﹟﹫﹞︨ـ︣ز  
︮ـ﹥  از ︠﹢د ارو︀︎﹩  ر﹇︊︀ی  زدن  ﹋﹠︀ر ︋︀  ︋﹢د،  ︫ـ︡ه ︮ـ﹥ ︋﹥ ﹝︣ور ︋﹥  ﹨﹠︡، ︑︖︀ری ︻︣ ︨ـ﹩  ︻︣   ︨ـ﹫︀

  ا﹝﹢ر ز﹝︀م و ︎︣دا︠️ ︠﹢د ﹡﹀﹢ذ  دا﹝﹠﹥  ﹎︧ــ︐︣ش ︋﹥  ﹨﹠︡،  ﹝︽﹢﹐ن  ︨ــ﹙︧ــ﹙﹥ ا﹡︴︀ط ︋︀ و  ﹡︀د ﹎︀م
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﹟︡ی ︋︣ای ا︨︐﹆﹑ل ر﹁︐﹟  د︨️ از.  ﹎︣﹁️ د︨️ ︋﹥  را ﹋︪﹢ر ا﹠﹨ ︀﹨ ﹩︐﹠﹞  درد ا﹝︀  ︋﹢د  ︋︤رگ  
 ︋︧ـ﹫︀ر  -﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩ ︫ـ︡﹡︡  د︀ر  ا  ﹟︀﹋﹛ و ﹝︧ـ﹙︳  ︵︊﹆﹥ ﹨︀ ﹇︣ن ﹋﹥- ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ای  ا︨ـ︐︺﹞︀ر

️︣ا  ︋﹢د؛ ︨ـ︨ـ️ از ︋︣ ︻﹑وه ز ︨ـ︐﹆﹑ل ر﹁︐﹟ د ︪ـ﹫﹟ ︻︷﹞️ و ︗﹑ل ا︲ـ﹞﹑ل ︋︀︻︒ ا ﹫︎ 
    ︀﹫﹡︀︐︣︋  ﹏﹝︐﹞︀﹋﹞﹫️ ︻︭︣  در را ︧︠︣ان  ︋﹫︪︐︣﹟ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن  ︗︀﹝︺﹥ رو  ا﹟ از.  ﹎︣د︡ آ﹡︀ن

  ︑︡︡ات ︋︣ا︋︣  در  ︠﹢﹢﹨ ︩️ و ﹝﹢︗﹢د️  از  ︋︐﹢ا﹡︡ ︑︀ ﹎︪ــ️ ﹝﹩  ﹁︣︮ــ︐﹩ ︎﹩  در  ︋﹢د، ︫ــ︡ه
  در را  ︠﹢د ر﹁︐﹥  د︨ــ️  از  ︗︀﹍︀ه  ﹨﹛ و  ﹡﹞︀︡  د﹁︀ع  ﹨﹠︡و  و  ︨ــ﹫﹉ ︑︣ ﹁︤ون  ︻﹠︀︮ــ︣ و  ︋﹫﹍︀﹡﹍︀ن

﹤ــ︀ـ ــ﹥  اـ﹫︀ی  ︨ـ ︀︋ـ︡  ︋ـ︀ز  د﹠﹩  اـ﹡︪︡ـ از ﹇︣ن ﹨ـ︖︡ه ١٨٤-١٨٣ش: ١٣٨٤(ـ﹡︀︸﹞ـ﹫︀ن ﹁︣د، .ـ (
ــ﹙ـ﹞︀ـ﹡︀ن در ︋︣ا︋︣  ــ︀︣ ﹁︣ا︰ ﹝﹫﹑دی ﹍﹢﹡﹍﹩ ︻﹊︦ ا﹜︺ـ﹞﹏ ﹝︧ـ ︣ ︨ـ ـــ︺﹥ ︵﹙︊﹩ ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀︋  ︑﹢︨ـ

﹇︀ره ︋︣ای ﹝﹢ا︗﹡  ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︀︋ ﹤︊﹍︀ن ﹝︧﹙﹞︀ن و ︋﹥ ︵﹢ر و︥ه ︻﹙﹞︀ ا︲︀﹁﹥ ﹎︣د︡. رو︀﹡﹫﹢ن ︫︊﹥
ــ︀ه ( ︗ـ︀د را ـ﹋︀رآـ﹝︡︑︣﹟ روش ︑︪ـــ﹫︬ دادـ﹡︡، ︋ـ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗ـ️ ︻︊ـ︡ا﹜︺︤︤ د﹨﹙﹢ی ــ︣ ︫ـ ︎︧ـ

︨ـ︀ل و﹜﹩ ︫ـ﹞﹟ ︗﹠﹍﹩ ﹝︺︣﹁﹩  و ︣︋︐﹡︀م ﹡︀د  م ﹨﹠︡ را دارا﹜︣ب   ١٨٠٣اً د﹨﹙﹢ی) در  ︀﹡﹫︀ را د
﹫︀﹝︡ ا﹟ ﹁︐﹢ا در ﹇﹫︀م ︨ــ︣ا︨ــ︣ی ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن  م ︋﹥ ﹝﹠︭ــ﹥    ١٨٥٨ازآن در  م و ︎︦  ١٨٥٧﹡﹞﹢د.︎ 

︮ـ﹏ ︋︺︡ از ﹇﹫︀م  ︀﹁ ︡ .︡﹡د﹢︋ ﹜﹫︨ـ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن و ﹨﹛ ﹨﹠︡وان در آن  ︨ـ﹫︡ ﹋﹥ ﹨﹛ ﹝   ١٨٥٧︸﹢ر ر
ــ  ١٨٨٥(  م ︑︀ ا︖︀د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ ــ﹫﹙﹥ ا︾﹙︉ ﹝︐﹀﹊︣ان ︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ ﹊﹩ ﹡︀︋︧ـ ︑︣﹟  ︀﹝︀نم)، ︋﹢︨ـ

︮ـ﹫︿ ︨ـ︐︺﹞︀ر ︑﹢ ︨ـ﹫︀ ︑️ ا ︨ـ️.  و﹨﹙﹥ ﹨︀ی ︑︀ر ︗﹠﹢ب آ ︋︺︡    ),١٩٨٧:٣٥Khilnani(︫ـ︡ه ا
︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن و ﹝︀را︗﹥ ︨ـ︀لاز ﹇﹙︹ و ﹇﹞︹ ﹇﹫︀م ﹝ ︨ـ﹫﹙﹥ ︣︋︐︀﹡﹫︀، دو﹜️ ﹨﹠︡    ١٨٥٨ ﹨︀ی ﹨﹠︡ در  م ︋﹢

︀ ︋ـ﹥ ا﹝︍︣ا︑﹢ر ﹨ـ﹠︡ ﹡﹫︤ ﹝﹙ـ﹆︉ ﹎︣دـ︡. ︋ـ﹥ د﹡︊ـ︀ل ا ﹟ ︋ـ﹥ ا﹟ ا﹝︍︣ا︑﹢ری ﹝﹙﹅ ﹎︣دـ︡ و ﹝﹙ـ﹊﹥ ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫
﹝﹆︀رن ︋︀ ا﹟   ﹋︡ام ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︠︐﹛ ﹡︪ــ︡.در︎﹩ ︻﹙﹫﹥ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ر︠︡اد ﹋﹥ ﹨﹫︘﹨︀ی ︎﹩وا﹇︺﹥ آ︫ــ﹢ب

ــ︀ل   ــ︡.    ١٨٨٥روـ︡اد در ︨ـ م ︤︋﹩ ︋ـ﹥ ـ﹡︀م ﹋﹠﹍︣ه در ︋﹞︊﹩ ︑﹢︨ـــ︳ ﹝︐ـ︖︡دان ﹨ـ﹠︡ اـ︖︀د ︫ـ
︫ـ︊﹥ ﹇︀ره ︋﹢د. در آ︾︀ز ﹋﹠﹍︣ه   ︫ـ﹠︀︠︐﹟ آزادی و ﹆﹢ق ﹝︣دم  ︨ـ﹞﹫️  ︮ـ﹙﹩ ﹋﹠﹍︣ه ︋﹥ ر ︀ی ا ︑﹆︀ـ︲

︀﹥ ﹎︢اران    درب﹢ا ﹝﹫︀ن ﹨﹠︡و﹨︀ و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹢د و ﹡﹞﹢د ︑﹢ازن ﹇ آن ︋﹥ روی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︀ز ︋﹢د.︎ 
︀ن، ︑﹊﹠﹢﹋︣ات ︡اـ﹡ ︀د ﹆﹢ـ﹇ ـ﹡ ﹟ا  ،﹩﹡︀ ︡. در ا︋ ﹟︊﹢ـ﹥ زـ﹝ ﹥ ﹝︐﹢︨ـــ︳ ︋︣﹨﹞﹟ ︋﹢دـ﹡ ︀ و ︵︊ـ﹆ ـ﹨

در ﹝﹆︀︋﹏ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ا︨ــ︐﹆︀﹝️ و  -﹝︧ــ﹙﹞︀ن و ﹨﹠︡و  -﹋﹠︩ ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ا︤اب و ﹎︣و﹨︀ی ︨ــ﹫︀︨ــ﹩
ـــ﹞︀م ﹝ـ︖︀دـ﹜﹥ ــ︀ل ︋ ︎ـ︀ـ︡اری ︋ـ﹥ ا﹡︱ـ م ︤︋﹩ ︋ـ﹥ ـ﹡︀م ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ در    ١٩٢٩﹢د. در ︨ـ

︫ـ︡ ﹋﹥ ︑️ ︑︀︔﹫︣ آر﹝︀ن ︧ـ️ ︋︀ ︎﹠︖︀ب ا︖︀د  ︨ـ︐︺﹞︀ری ︋﹢د و ︑﹢ا﹡ ︧ـ︐﹩ و ︲ـ︡ ا ︨ـ﹫﹢﹡︀﹜﹫ ﹨︀ی ﹡︀
 ﹟ـ﹠︡ا﹡﹩ ﹡ـ﹫︀ورد ـ﹋﹥ در ا ︀د دواما︑ـ ﹟ا ︀ــ︡ ﹝﹠︐ـ ــ︣ ـ﹉ ا︑ـ︀د ︋ـ﹥ ﹨﹛ آوا﹩ ︋︨︣ـ ﹋﹠﹍︣ه ︋︣ ︨ـ

  ﹝﹢رد︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.  ︎︥و﹨︩
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ــ﹢ ︲﹢﹞ ﹟︣ا﹝﹢ن ع ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹥ا﹫︎ ﹤︣﹎ــ️ ا ــ﹩ ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ ــ︐﹆﹏ ﹝﹢رد︋︣ر︨ ــ﹢رت ﹝︧ ︮
 ️﹁︀ ﹩︊﹛︀︴︣و ﹝ـ﹡ ﹏︺ـ︐︀﹡ـ﹫︀ در آ︔︀ر ︗﹢ا﹨︣ ﹡ـ︣︋ ️﹛ــ︊ـ️ ︋﹥ دو ــ﹙ـ﹞︀﹡︀ن و ﹨ـ﹠︡و﹨︀ ﹡︧ـ رو﹊︣د ﹝︧ـ

﹨︀ی ︸﹢ر ︭︠ــ﹢﹝️ ︀ زورآز﹝︀﹩ ﹝︀︋﹫﹟ ا﹟ دو ︑︪ــ﹊﹏ ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ﹋﹛ ︑︣ ︫ــ﹢د ا﹝︀ ︫ــ︀﹜﹢ده﹝﹩
و ﹨﹠︡و﹨︀ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ا︨ـ︐︺﹞︀ر ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝︐︀︔︣ از ︋︣آورد ﹝﹢رد︑﹢︗﹥ ︋﹢ده ا︨ـ️. رو﹊︣د ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن 

︫ـ﹩، ︨ـ︐︺﹞︀ر﹎︣ان ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩ از ︵︣﹅ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز ﹢د، ز︣ا ا  ︋︣﹍︡﹝﹨ ️﹫︺﹇﹢﹞    ﹩︻︀﹝︐︗ا
ــ︀دی ︋ـ﹥ ﹡﹫︣وـ﹨︀ی ﹝︐﹠ـ﹀︢ ا︗︐ـ﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︊ـ︀ت ︎ـ︀ـ﹍︀ه ـ﹨︀ی ا︗︐ـ﹞︀︻﹩ آنو ا﹇︐︭ـ ــ︐ـ﹠︡ ︋︣ ︔ ـ﹨︀ ︑﹢ا﹡︧ـ

︋ ️﹝︪ــ︀ن را ︋﹥ ︨ــ﹡︀﹀︣ ﹅︣︵ ﹟︡︋ و ︡﹠︨ــ﹢ق د﹨﹠︡. از ︋﹫﹀︤ا ︀﹨ ️︤﹞ ﹟︣ه ﹎﹫︣ی از ا
﹜﹞︩﹨︎︥و ﹟︣︑﹤ ︀ـ﹜ ﹥ ﹝ـ﹆ ﹥ ︮ـــ﹢رت ﹎︣﹁ـ︐ ﹥ در ا﹟ ز﹝﹫ـ﹠ ︀﹩ ـ﹋ ︀﹝︣ان ︋ـ﹥ ز︋ـ︀ن  ـ﹨ ︀﹨︣ ـ﹋ ای از ـ︵

︨ـ︀ل   ︨ـ﹑﹝﹩ در  ︧ـ﹩ ︑️ ︻﹠﹢ان ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا  )١٨-٢ :٢٠١٣ ,Kamran( م  ٢٠١٣ا﹡﹍﹙﹫
ــ﹙﹩ آن ︋︣ روی ﹝︖﹙︦ ا︣ار و ــ️ ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ا︮ ــ︀﹙﹩ ︋﹥  ا︨ ــ﹥  ﹝︀﹡﹠︡  ﹝︧ ︪ر﹩︋︀  ﹏﹊ــ   ﹎﹫︣ی︫

 م  ١٩٤٧-١٩٣١ ﹨︀ی  ︨ـ︀ل  در  آن  ﹁︣ود  و  ﹁︣از  و ︎﹠︖︀ب  در ︨ـ︀ز﹝︀ن  ا﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ا︣ار، ﹝︖﹙︦
︡ و ︑︊﹙﹢ر    .اـ﹡︡  ︎︣دا︠ـ︐﹥ ــ️. ︑ـ﹀︀وت ︎︥و﹨︩ ︎﹫︩ رو ︋ـ︀ ﹝ـ﹆︀ـ﹜﹥ ﹁﹢ق ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨ـ﹠ ا︨ـ

︧ـ﹙﹞︀ ︨ـ﹩ ﹝ ︨ـ﹫︀  ﹩︨ـ️. ︋︣︠﹩﹨﹞﹍︣ا ︨ـ﹑﹝﹩ ︋﹢ده ا  ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹫︤ آ︔︀ر ﹡︀ن در ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا
 ,١.Awan, No(  ﹇︣ارداده  ﹝﹢رد︋︣ر︨﹩  را ︎﹠︖︀ب ﹝﹠︴﹆﹥  در ا︣ار ﹝︖﹙︦  ا︗︐﹞︀︻﹩ و  ︨﹫︀︨﹩

٥٧-٢١ :٢٠٠٨(  ︀︋  ﹟︭ــ︣ی  ا︫ــ︀ره  ﹝︢﹋﹢ر،  آ︔︀ر و︗﹢د ا︐﹞ رو︣ار ا︨ــ﹑﹝  ﹊︣دا ︦﹚︖﹞﹩ 
  .  ا﹡︡ ﹋︣ده﹨﹠︡  ﹩﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙

︫ـ﹊﹏ا﹟ ︎︥و﹨︩ ا︋︐︡ا ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ︨ـ︍︦ ﹨︀ی  ︣دا︠︐﹥،  ﹎﹫︣ی و ا︡﹢﹜﹢ژی ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡︎ 
ـــ︐﹥  ﹎﹫︣ی و ﹝︊ـ︀﹡﹩ ﹁﹊︣ی ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ را ︻﹢اـ﹝﹏ ︫ــــ﹊﹏ و در﹡ـ︀️  ︋ـ﹥ ︋ـ︒ ـ﹎︢ا︫ـ

   ︨︀زش و ︨︐﹫︤ ﹋﹠﹍︣ه ︋︀ ﹝︖﹙︦ ا︣ار را ﹝﹢رد︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار داده ا︨️.
  

  ﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡﹋﹠

در اوا︠︣ ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ﹝﹫﹑دی، ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︣︋︐︀﹡﹫︀ در ﹨﹠︡ ︫ــ︀﹨︡ ︑︖﹙﹩  ﹉︤ب            
︨ـ︀ل   ︨ـ﹩ ︋︤رگ ︋﹥ ﹡︀م ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ ︋﹢د. ︑﹊﹢﹟ ﹋﹠﹍︣ه در   م ﹝︷︑ ︣﹢ل ﹝﹢از﹡﹥  ١٨٨٥︨ـ﹫︀

ــ﹙﹞︀﹡︀ن  ︀ و︗﹢د ا﹠﹊﹥ ا︋﹢اب ﹋﹠﹍︣ه ︋﹥ روی ﹝︧ ــ﹙﹞︀ن ︋﹢د.︋  ــ︣ ﹨﹠︡و و ﹝︧ ﹇︡رت ﹝︀︋﹫﹟ دو ︻﹠︭
︨ـ﹫︦   ︨ـ︳ ︋︣﹨﹞﹟ ︋﹢د﹡︡. از ز﹝︀ن ︑︃ ︭ـ︣اً ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︵︊﹆﹥ ﹝︐﹢ ﹠﹞ ︪ـ﹢ده ︋﹢د ا﹝︀ ︋﹠﹫︀﹡﹍︤اران آن ﹎

︪ـ﹊﹏ ︋︀ ارا﹥ آر﹝︀ن ︑ ﹟ر ﹎︀﹡︡ی، ا﹢︸ ︀︑ ︨ـ﹩ ︑﹢︗﹥ ︻︡ه ﹋︓﹫︣ی  ﹋﹠﹍︣ه ︨ـ﹫︀ ︧ـ︐﹩  ︨ـ﹫﹢﹡︀﹜﹫ ﹨︀ی ﹡︀
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︫ـ﹠﹀﹊ ︭ـ﹫️از رو ︫ـ ︧ـ﹙﹞︀ن در  ︣ان و ﹝︐︖︡دان را ︋﹥ ︠﹢د ︗﹙︉ ﹡﹞﹢د. در آ︾︀ز ︑︺︡ادی از  ﹨︀ی ﹝
︡.    ١٨٩٥﹋﹠︀ر ا﹋︓︣️ ﹨﹠︡و ︻︱﹢ ا﹡ ﹟︀د ︋﹢د﹡︡ و از درون آن در ︨︀ل  ︡︡ار︫  م ︤ب ﹋﹠﹍︣ه︎ 

ــ️؛ ــ﹢ی ﹝﹆﹆︀ن ﹝﹢رد︋︒ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥ ا︨ ــ﹟ ︸ ﹩﹍﹡﹢﹍﹢ر ا ﹟︤ب از ︨ ︑︣ ا﹝︀ ︋︣ای رو︫
  ای ﹝︐︭︣ ︲︣وری ا︨️.﹋︀ر﹋︣د آن ا︫︀ره ︫︡ن وا﹋﹠︩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥

﹇︀ره ﹨﹠︡، آن ﹨︀ ︋︀ ا︻﹞︀﹜﹩ ﹢ن د﹎︣﹎﹢﹡﹩ و ︑﹢ل ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︎︦ از ︨ـــ﹫︴︣ه ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋︣ ︫ـــ︊﹥
﹢د در ا﹟ د︀ر ︋︣آ﹝︡﹡︡. در ــ︡د ︑︓︊﹫️ ا﹇︐︡ار︠  ــ﹫︦ ﹝︡ارس ﹡﹢﹟ در︮ ــ︀﹩ و ﹡﹫︤ ︑︀︨ آ︾︀ز   ﹇︱

︪ـ﹊﹏ ﹨︀ی ︗ ︨ـ︐﹆︊︀ل ﹋︣ده و در ︑ ︫ـ︡﹡︡  ︋︺︱ـ﹩ از ﹨﹠︡و﹨︀ از ا﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت ا ︨ـ﹩ ︗︢ب  ︨ـ﹫︀  ︡︡
︪ـ︀︾﹏  ︪ـ︐︣ ﹝ ﹫︋ ︀︑ ︫︡ـ︐﹠︡ و ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣ ﹝﹢︗︉ ﹎︣د ︧ـ︊️ ︋﹥ آن وا﹋﹠︩ ﹝﹠﹀﹩ دا ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹡ ﹞ ︀︐﹠﹞

در آ︾︀ز ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن از ﹁︣ا﹎﹫︣ی آ﹝﹢زش ا﹡﹍﹙﹫︧ــ﹩  ) (Watt,1998:41 .در ا︠︐﹫︀ر ﹨﹠︡و﹨︀ ﹇︣ار ﹎﹫︣د
︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︋︡︋﹫﹟  ا︗︐﹠︀ب ﹝﹩ ︧ـ︊️ ︋﹥ ﹝ ︨ـ︊︉ ﹡  ﹟︡︋ ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︣ا آ﹡︀ن ﹡﹞﹢د﹡︡ و دو﹜︐﹞︣داند﹡︡ ز﹢︋

︡اد ﹝﹩ ︀ن ا﹝︍︣ا︵﹢ری ﹝︽﹢﹐ن ﹋︊﹫︣ ﹇﹙ـ﹞ ︡ـ﹎ ︀ـ﹡ ︋ـ︀زـ﹝ ︋ـ﹥ و︥ه را   ،︀ ︡وـ﹨ ︉ ﹨ـ﹠ ︋ـ︡﹟ ︑︣︑ـ﹫  .︡ ﹋︣دـ﹡
﹨﹠︡و﹨︀ی ︋﹠﹍︀﹜﹩ در آ︾︀ز ا﹋︓︣ ا﹝﹢ر ادارات و ︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ ︣︋︐︀﹡﹫︀ در ﹨﹠︡ را ︋﹥ ︠﹢د ﹝﹠︭ـــ︣  

︀ی ﹋﹟ ︋﹢د﹡︡  ﹨︨︀︠︐﹠︡. ︋︺︡﹨︀ ﹠︡ ︑﹟ ﹝︺︡ود از ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹋﹥ از ︋︀زر﹎︀﹡︀ن و وا︋︧︐﹍︀ن ︠︀﹡︡ان
︨ـ︐﹠︡ ︑︀ از ﹨﹠︡و﹨︀ ︻﹆︉ ﹡﹞︀﹡﹠︡. ﹢﹫ ︧ـ﹩ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ﹝︱ـ︣ات    ︋﹥ ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ︠︡﹝︀ت︎  آ﹝﹢زش ا﹡﹍﹙﹫

︑︣ ﹨︀ و︨ـ﹫︹آن ︋﹥ و︥ه ا︖︀د ز﹝﹫﹠﹥ آ︫ـ︐﹩ ︋︀ ا︨ـ︐︺﹞︀ر﹎︣ان ﹝﹢︗︉ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ا﹁﹅ ﹁﹊︣ی ﹨﹠︡ی
︨ـ️ ︨ـ﹩ ﹝︴︣ح ﹡﹞︀﹠︡. دروا﹇︹ ︀︋︡ ﹎﹀️ ︫ـ﹢د و در︠﹢ا ︮ـ﹑︀ت ︨ـ﹫︀ ﹨︀ی روزا﹁︤و﹡﹩ ︗️ ا

︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩﹎︣و﹨﹩ ﹋  ︠︀ ︪ـ︀︾﹏ آزاد ︧ـ﹩ د︡ه ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ﹝ ︎︣دا︠︐﹠︡ ︵︊﹆﹥ ﹥ آ﹝﹢زش ا﹡﹍﹙﹫
︪ـ﹥ و  ︡﹡از ا﹁﹊︀ر، ا ︣︔︀︐﹞ ﹤﹆︊︵ ﹟ا .️﹁︀ ︨ـ︣ ﹨﹠︡ ا﹝︐︡اد ︨ـ︣︑︀ ︗︡︡ی را ︋﹥ و︗﹢د آورد﹡︡ ﹋﹥ در 

ــ︀ل  ــ️. در ︨ ــ﹙﹢ب ز﹡︡﹎﹩ ︾︣︋﹩ ﹇︣ار دا︫ ــ﹩«م   ١٨٥٢ا︨ در ﹋﹙﹊︐﹥ را  »ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹠︡ی ا﹡﹍﹙﹫︧
وا﹇︹ ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹊﹢﹟ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢د﹡︡. ا︻︱︀ء ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ ﹠︡  ا︖︀د ﹡﹞﹢د﹡︡ و در  
︨ـ︀ل  ︨ـ﹫︦ ﹡﹞﹢د﹡︡. (﹡︣و،  ١٨٨٥د﹨﹥ ︋︺︡ در  ︨ـ﹫︦  ) ﹨﹛٥٢٩:  ١٣٥٠م ﹋﹠﹍︣ه را ︑︃ ز﹝︀ن ︋︀ ︑︃

︨ـ︀ل ﹩ ﹇﹫︀م ﹝︀را︗﹥︧ـ﹫ا﹡﹍﹙ ی﹨﹠︡ا﹡︖﹞﹟  ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن در  ︮ـ﹢رت    ١٨٥٨﹨︀ی ﹨﹠︡ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝ م 
︋ـ﹥ ﹇﹙︹ و ﹇  ﹅﹁﹢﹞ ︀ ︀﹡ـ﹫ ﹥ ︣︋ـ︐ ︡ را ﹎︣ـ﹁️ ـ﹋ ︀ ﹨ـ﹠ ︀﹡ـ﹫ ︀م ︣︋ـ︐ ︡ از ︨ـــ︣﹋﹢ب ا﹟ ﹇ـ﹫ ︡. ︋ـ︺ آن ﹎︣دـ ︹﹝

︠ـ️ و ﹝﹙ـ﹊﹥ ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀ ︋ـ﹥ ا﹝︍︣ا︑﹢ر ﹨ـ﹠︡ ﹝﹙ـ﹆︉ ﹎︣دـ︡. ︋ـ︺︡ از ﹇﹙︹ و  ــ︀ ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︠﹢﹚﹞ ︩﹅ ︨ـ
︨ـ︣﹋﹢ب را در ︎﹫︩ ﹎︣﹁️، ﹝﹠︐︀ از د﹨﹥  ︨ـ️  ︨ـ﹫︀  ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︨ـ︀ل ︧ـ️  ﹇﹞︹ ا﹟ ﹇﹫︀م ︋﹥ ﹝︡ت ︋﹫

﹫︩ ﹎︣﹁︐﹠︡ و  ﹨﹀︐︀د، آن ︨ـ️ د﹍︣ی را در︎  ︨ـ﹫︀ ﹨︀ را ︋﹥ ︵︣﹆﹩  ︋﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ ا﹁︐︀د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹢﹝﹩﹨︀ 
﹋︣ده را ای از ا﹁︣اد ︑︭ــ﹫﹏﹨︀ی ﹝︡ود ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ د︠︀﹜️ د﹨﹠︡. در ا﹟ را︨ــ︐︀ ︻︡هدر ﹁︺︀﹜﹫️
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︧ـ︀س  ا ﹉ ︮ـ﹙﹩ آن ︋﹥ و︗﹢د آوردن ︨ـ️ ︋﹥ ا︖︀د ︤︋﹩ ︋︤﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹨︡ف ا ︪ـ﹢﹅ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ د ︑
﹫ــ ــ︡ از ﹠︀ن )٢٩٢-٢٩١:  ١٣٨١︻︴︀ر،  ﹝︪ــ︐︣ک ﹡﹢﹎︣ا﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ︋﹢د. (︫ ︫ ﹤︐﹀﹎ ﹤﹋

︑︣ ︋︣ ﹨﹠︡ در︮ــ︡د ﹎︧ــ︐︣ش آ﹝﹢زش  ﹝﹫︀﹡﹥ ﹇︣ن ﹡﹢زده ﹝﹫﹑دی ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋︣ای ﹡︷︀رت ﹎︧ــ︐︣ده
﹨︀ی ︾︣︋﹩ ︨ــ﹫︧ــ︐﹛ اداری ﹨﹠︡ را اداره ﹡﹢﹟ ︋︣آ﹝︡ ︑︀ ︋︀︑︣︋﹫️ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︡رن ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ارزش

  ) ︀﹝﹡)Watt, 1998:41︡ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ا﹟ را︨︐︀ در︮︡د ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ در ﹡︷︀م ﹇︱︀﹩ ︋︣آ﹝︡. 
︪ـ﹥ ︨ـ﹫︦ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ را ﹝﹩ر ︧ـ️ در و﹇︀︹ د﹨﹥ ﹨︀ی ︑︃ ︀︋︧ـ️  ١٨٦٠ و︗﹢ ﹡﹞﹢د.  م ︗

︺﹫️ ︋︣ان ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨ـ︣ ﹝﹩ -︎﹫︩ از ا︖︀د ا ﹟︤ب، ﹨﹠︡ ︣︋︐︀﹡﹫︀ در وـ︲  ﹤ ︭ـ︀دی︋  ︋︣د و ا﹇︐
ــ︐︣ده ﹝︣دم ﹝﹙﹩ و ︋﹥ ︧﹎ ﹩︐︀ــ د︡ه ︾︣ب در  ︵﹢ر و︥ه ﹡︊﹍︀ن آ﹝﹢زش︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ﹡︀ر︲

︧ـ︐︣ش ︋﹢د.   ای ﹇︣ار م در ﹝︺︣ض ﹇︴﹩  ١٨٧٠-١٨٦٠﹇︀ره ﹨﹠︡ در د﹨﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ـ︊﹥︀ل ﹎
ــ️. ا﹟ وا﹇ـ︺﹥ از  ︊ـ︀ل دا︫ـ ︀﹎﹢اری ︋︣ای ﹝︣دم ﹝﹙﹩ ︋ـ﹥ د﹡ ︡ـ﹨︀ی ـ﹡ ︀ـ﹝ ﹎︣ـ﹁️ ـ﹋﹥ ︻﹢ارض آن ︎ـ﹫

و﹝﹫︣ ﹎︧︐︣ه ﹎︣د︡ و از ︵︣ف د﹍︣ ﹇︡رت ︣︠︡ ﹝︣دم ﹝﹙﹩ را ﹡﹫︤ ﹋︀﹨︩  ︵︣﹁﹩ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝︣گ
︀ در )(Karandikar, 1968:151 داد. ︀﹡ـ﹫ ــ︀ل  ︣︋ـ︐ م ︺﹠﹩ زـ﹝︀﹡﹩ ـ﹋﹥ ﹝︣دم ﹨ـ﹠︡ در ﹠﹫﹟  ١٨٧٧︨ـ

ا﹁︐︀ر ﹝﹙﹊﹥ ︋︣د﹡︡، ﹝︣ا︨ــ﹛ ︋︀︫ــ﹊﹢﹨﹩ را در د﹨﹙﹩ ︋﹥︫ــ︣ا︳ ︨ــ️ و د︫ــ﹢اری ︋﹥ ︨ــ︣ ﹝﹩
︻﹠﹢ان ﹝﹙﹊﹥ ﹨﹠︡ ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀ ا﹟ ﹡﹞︀︩ آ︑︩ ︪︠ـــ﹛ ﹝︣دم  و﹊︐﹢ر︀ ︋︣﹎︤ار ﹋︣د ︑︀ وی را ︋﹥

️﹫﹍﹡را ︋︣ا Desai, 1959:291).(  
︹ ︋︣︠﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ در︮ـ︡د ﹡︷︀رت ﹝︧ـ︐﹆﹫﹛ ︋﹫︪ـ︐︣ ︋︣ ︑﹞︀م ﹡︀د﹨︀ی ازآن ︣︋︐︀﹡﹫︀  ︋︀ و︲ـ︎︦

  ︀﹫﹡︀︐︣︋ ️﹛︨ـ︀﹋﹠︀ن ﹨﹠︡ و دو ︪ـ︐︣ ﹝﹫︀ن  ︮ـ﹙﹥ ︋﹫ ﹨﹠︡ ︋︣آ﹝︡. ﹊﹩ از ︎﹫︀﹝︡ ﹨︀ی ا﹟ ا﹇︡ام ا︖︀د ﹁︀
︭ـ﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︴︊﹢︻︀ت دا︠﹙﹩︋﹢د. ︋﹥ ︨ـ︀ل ( ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ︑ م ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩    ١٨٧٨︋﹢﹝﹩) در 

﹥آزادی ﹝︴︊﹢︻︀ت ﹨﹠︡ ﹎︣د︡. ا﹟ ا﹇︡ام ر و︥ه ﹨﹠︡و﹨︀ را ︑︪﹢﹅ ︋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت  و︫﹠﹀﹊︣ان ﹨﹠︡،︋ 
ــ︐ـ﹆﹏ ︠﹢د ﹡﹞﹢د.( ︀︋︣ا﹟ در اواـ﹏ دـ﹨﹥  Lovett, 1988:21-22 ︻﹞﹙﹩ ︋︣ای ﹀︶ ﹨﹢ـ️ ﹝︧ـ )  ︋ـ﹠

︨ـ️  ١٨٨٠ ︨ـ︐︀﹡﹥ ︑﹢ل ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د. ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ د ︫ـ︣ا︳ در ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹠︡ در آ ︨ـ️ ﹨﹛ ︋﹥م  د
︨ـ︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︫ـ﹠﹀﹊︣ان ﹨﹠︡ ︑﹊︀︎﹢ی  ︨ـ﹩  ای را ︫ـ︡هداد ︑︀ رو ︨ـ﹫︀ ︪ـ﹊﹏  ︑ ﹉ ︀︑ ︮ـ﹢رت د﹨﹠︡؛

︨ـ︀﹋﹠︀ن ﹨﹠︡ ︋﹥ و︗﹢د آور﹡︡. ( ︧ـ︖﹛ را ︋︣ای ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹠︀﹁︹ و ا﹁﹊︀ر ︑﹞︀م  ﹠﹞ Sharma, 1998:7(  
︤﹫﹡ ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︋︣آ﹝︡ه ︋﹢د در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝︀ن ﹩︋︤ ︨ـ︀ز﹝︀ن و ︪ـ﹊﹫﹏  ︮ـ︡د ︑ ︑︀ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︣دم ﹨﹠︡ در   در

  ﹝︢ا﹋︣ه ︋︀ آ﹡︀ن ︋︀︫︡.
﹟و︲ـــ︺﹫️ دا﹡︧ـــ️. ︋︀ا ﹟از ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ا ︡︀︋ در  ﹨﹞﹥ آن︑︪ـــ﹊﹫﹏ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ را ︀﹨

︀م ︀﹁︹ ـ﹎ ︉ ﹝ـ﹠ ︀ت ا﹁︣ا︵﹩ ا︐︣از ︋ـ﹥︗︧ـــ︐︖﹢ی ︑︺﹆ـ﹫ ︡اـ﹝ ︡ و از اـ﹇ ︀ ︋﹢دـ﹡ ︀﹡ـ﹫ ︀م ︠﹢د در ︋︣ا︋︣ ︣︋ـ︐ ـ﹎
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﹩﹞﹟︨ـ﹠︡ ﹝﹙﹩«  ﹋︣د﹡︡ ﹝︓﹑ً ︋︀ ︑︡و﹩ب   »﹎︣ا﹢︀ر در ︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹜︧ـ ﹫﹛︀︣︍﹞ا ︀︋ ﹤﹛︀︭ـ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝
﹠﹞ ︶﹀) .︡﹡د ︋﹢د﹢︠ ︹﹁︀Chandra,1989:61(  ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ــ﹙﹩ ︋﹠﹫︀ن ــ︡ ا﹨︡اف ا︮ـ ﹎︢اران ا﹟ ر︨ـ

ــ️ ︋﹙﹊﹥ ﹨︡ف ︻﹞︡ه آن ــ﹛ ﹡︊﹢ده ا︨ ︧﹫﹛︀︣︍﹞ــ︡ ا ــ﹫︦ آن  ︲ ــ﹩ در ز﹝︀ن ︑︃︨ ــ﹫︀︨ ﹨︀ ︤ب ︨
ــ﹫﹏︋﹥ ︭︑ ــ︐︣ ا﹁︣اد ــ﹢را﹨︀ی ﹇︀﹡﹢ن﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋﹫︪ ــ︺﹥ ︫ ﹎︢اری،  ﹋︣ده در ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩، ︑﹢︨

﹤﹠︤﹨ ︩﹨︀﹋ ... بود﹨︀ی ﹡︷︀﹝﹩ و. )Mehrotra,1965:31(  

︀﹫﹡︀︐︣︋ ﹤︣﹎︣ه ا︮﹙﹩ آ﹡︀ن  ︋﹢د؛  ﹡﹫︤ ﹡﹍︣ان  ﹨﹠︡ی د﹨﹆︀﹡︀ن ︎﹫︀︎﹩ ﹨︀ی︫﹢رش  از  ا﹛د ︀︐﹠﹞ 
ــ︀ل   ︗﹢ان ︋︣ ﹁ـ︺︀﹜ـ﹫️ ︋﹢رژوازی م ︋﹢رژوازی ︗﹢ان ﹨ـ﹠︡ ـ﹋﹥   ١٨٨٠﹨ـ﹠︡ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋﹢د. در ـ︡ود ︨ـ

  ︹︀﹠︮ـ ︮ـ﹏ از رو﹡﹅  ︀ ︨ـ﹢د ︧ـ﹩ ﹨︀ ︮ـ︀︉ ا﹝﹑ک و ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ز︀دی ︋﹢د﹡︡، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ا﹡﹍﹙﹫
 ﹤ ︮ـ﹠︺︐﹩︋  ︫ـ︀ن را در راه ا︡اث ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی   ﹤︀﹞︨︣ـ ︭ـ﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹥  ︪ـ︀﹨︡ه ﹡﹞﹢د﹡︡. ︑ را ﹝
︧ـ️ ﹨︀ و ﹝﹆︀م ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ﹝﹛ را ︋﹥ ︠﹢د ︑︭ـ﹫︬   ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡. در ا﹟ را︨ـ︐︀ ︋︣ آن ︋﹢د﹡︡ ︑︀︎ 
 د﹨﹠︡ و ︑︧﹫﹑ت ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ︑︀︨﹫︦ و ︫︣وع ︮﹠︀︹ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ا﹝︀ در ﹨﹞﹥ ︗︀ ا﹡﹍﹙﹫︧﹩

.︡﹡︡د ﹝﹩ د﹢   ︑︭﹞﹫﹛  ﹨﹠︡،  ︋︣ ︠﹢د ︨﹫︴︣ه  ادا﹝﹥ ︋︣ای  د﹜﹫﹏ ︣︋︐︀﹡﹫︀  ﹨﹞﹫﹟ ︋﹥  ︀︫︡  ﹨︀ را ﹝︀﹡︹︠ 
  )٨٤٧-٨٤٦، ص ٢، ج١٣٨٦(﹡︣و،  ﹎︣﹁️. ﹨﹠︡ ︋﹢رژوازی ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︋︣

︪ـ﹫﹟ ︠﹢د ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ از ا﹇︡ا﹝︀ت ﹫ ︨ـ️︎  ︨ـ﹫︀   ﹡︐︀︕ ︠﹢د  ︨ـ︣﹋﹢︋﹍︣ا﹡﹥  ︑︽﹫︣ رو﹊︣د ︣︋︐︀﹡﹫︀ در 
ــ︀ل  در.  ﹡﹠﹞﹢د ﹋︧ـــ︉ ﹝︴﹙﹢︋﹩ ــ﹙︴﹠﹥ ﹜︣د﹡︀︉ م  ١٨٧٨ ︨ـ )  م   ١٨٧٠ -  م  ١٨٨٠( ١﹜﹫︐﹢ن ا﹜︧ـ

  ﹇︀﹡﹢ن، ا﹟ ﹝﹢︗︉︋﹥.  ﹎︢را﹡︡ ﹝︖﹙︦  ︑︭ــ﹢︉ از  را ﹨︀﹨﹠︡ی  ︑﹢︨ــ︳  ا︨ــ﹙﹥ ︻︡م ﹞﹏ ﹇︀﹡﹢ن
︫ـ︐﹠︡ ﹅ ﹨︀﹨﹠︡ی ︪ـ﹩ ︗︀﹡﹢ران ︋︣ا︋︣  در ︠﹢د  از د﹁︀ع ︋︣ای ︐﹩  ﹡︡ا ︫ـ︐﹥  ︨ـ﹑ح  و ︫ـ﹠︡  دا   در.  ︋︀
︧ـ﹫︀ر  ﹝︴︊﹢︻︀︑﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︨ـ︀ل  ﹨﹞﹫﹟ ︋  ﹩︐︨ـ  ︉﹢︭ـ ︧ـ﹢ر ︋︣﹇︣اری  ︋︣ای را راه  ﹋﹥  ︫ـ︡  ︑  ﹨﹞﹥  ︨ـ︀﹡
﹤︪︣﹡︣د ﹨﹞﹢ار ز︋︀ن﹨﹠︡ی ﹨︀ی﹋.) Lovett, 1988, p.21-22   (  
︨ـ️  ﹡︀﹋︀﹝﹩  د﹡︊︀ل ︋﹥  آ﹝︡ و ︨ـ︣﹋︀ر ︋︣  م  ١٨٨٠ ︨ـ︀ل در  ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹜﹫︊︣ال ﹨︀ی ﹁﹢ق، ︤ب︨ـ﹫︀

︪ـ︃ ﹋﹥  ﹨﹠︡  ﹎︣ا︀ن﹝﹙﹩ ︋︀ ︫ـ︐﹠︡  ﹁﹢دا﹜﹩  و  ︋﹢رژوازی ﹝﹠ ︫ـ︐﹩  در از  دا   - ١٨٨٠(  ٢ر︍﹢ن. ︫ـ︡  وارد آ
﹫︪﹫﹟ ﹇﹢ا﹡﹫﹟  در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀  ︗︡︡  ا﹜︧﹙︴﹠﹥﹡︀︉) م ١٨٨۴  ,Ripon (.﹋︣د ﹜︽﹢  را  ﹝︴︊﹢︻︀︑﹩︎ 

Lord, Encyclopedia of India  ︡ارزـ﹝︀ن ︗﹢ش و ︠︣وش ـ︑︀زه ای در ﹨ـ﹠︡ ︎ـ︡ـ ﹟در ا (
ــ﹩ ﹁︣م ︗︡︡ی ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁️.(﹝︡ی زاده،   ــ️ و ︗﹠︊︩ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︨ــ﹫︀︨ ︪﹎١٣٥٧  :

︨ـ️ ︣︋︐︀﹡﹫︀ در  ﹡︀رـ︲︀︐﹩ م  ١٨٨٠  د﹨﹥  اوا﹏ و م  ١٨٧٠) ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ در د﹨﹥ ١٠١ ︨ـ﹫︀ ﹨︀ از 
 

1 . lord lytton 
2 . Ripon 
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︀﹡ـ﹫︀ ︗ـ️︋ـ︡﹟ .﹨ـ﹠︡ ﹎︧ـــ︐︣ش ـ︀ـ﹁️  ـ﹡︀ـ︀ر ︗ـ  ﹩﹡︀﹢ادث  و  ا︠﹙﹩د  ︑︽﹫﹫︣ات ـ︑︃︔﹫︣  ︑ـ︣︋  ️ـ︐
  ﹨︀︫ـــ︣داری ا﹡︐︀︋︀ت در ﹋﹥  داد ا︗︀زه  ﹨︀آن ︋﹥  و  ﹋︣د ا︻︴︀ء ﹨﹠︡︀ن ︋﹥ ﹝︐︭ـــ︣ی  ا﹝︐﹫︀زات
 ا﹝︀  )٤٢٠:  ١٣٨١؛(︫ــ﹫ ︻︴︀ر،  آور﹡︡ د︨ــ️ ︋﹥ را  و ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ﹋﹢﹉ ﹨︀ی︑︀ ﹝﹆︀م  ﹋﹠﹠︡ ︫ــ︣﹋️

﹟︨ـ︀ت و  ﹡︊﹢د  ﹋︀﹁﹩  ︑﹑ش ا ︧ـ︀ ︭ـ﹞︀﹡﹥ ا ︧ـ﹊﹫﹟ را  ﹨﹠︡︀ن ︠  ﹋﹥  ︋﹢د ︗️ ا﹟ ︋﹥.  داد﹡﹞﹩  ︑
︀ در زـ﹝︀ن  آن در  ـ﹋﹥  ﹜﹫︊︣ا﹜﹩  ا﹁ـ﹊︀ر  ـ︑︃︔﹫︣ ︑ـ️ دوراـ﹡︩︡  ـ﹨︀یا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ از  ︋︣︠﹩ ︀﹡ـ﹫  رواج  ︣︋ـ︐
︫ـ️ ︧ـ﹊﹫﹟  و  آ︑﹩ ﹢ادث از  ا︐︣از  ︋︣ای ﹋﹥  ︋﹢د﹡︡ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور  دا ︨ـ︀ت  ︑ ︧ـ︀ ︀ن ا︡﹠﹨  ا︗︀زه ︡︀︋ 

︫ـ︡ ︑︀ در ﹝﹢رد  ﹋﹥ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑﹞︀م ﹝︣دم ﹨﹠︡  آور﹡︡ و︗﹢د ︋﹥   ﹉︤ب د﹝﹢﹋︣ا︑﹫﹉  ﹋﹥ ︫ـ﹢د  داده ︀︋
︋ـ︀ آن ــ︀ـ︉ و ﹝︪ـــ﹊﹑ت  ︀﹝︭ـ ﹥  ︋ـ﹥  ـ﹨ ︊ـ︀ـ︓ ︡  ﹎﹀︐﹍﹢  و ﹝ ︀ن  را  ︠﹢︩  ﹡︷︣  و ︋︍︣دازـ﹡ ︡ ︋ـ﹫  .(﹋﹠ـ﹠

7:1998Sharma, (﹟﹛١﹨﹫﹢م  ا﹋︐︀و  آ،  ︉︀﹡﹤﹠︴﹚︧ـ ︨ـ️  ﹨﹠︡ و﹇️  ا﹜ ︨ـ﹫︀  ﹟ا ﹅﹆︑ ︣ح    ︋︣ای︵
﹉ ﹏﹫﹊︪︑  ︤ب  ︋︣ای  را  ﹟﹫︐︧﹡ ︣د ﹝︴︣ح م  ١٨٨۵ ︨︀ل  در  ︋︀ر﹋.) Ghosh, 1989:40  (

︣ای  ︋﹩︀﹝﹨︣د﹎ ﹉ ر﹢︷﹠﹞ ﹟︧ــ︐﹫﹟ ︋﹥ ا﹡ در ︨ــ︀ل ﹨﹞︀ن  د︨ــ︀﹝︊︣ ٢٨ در  ︋︀ر  ︫︣ــ ﹩︊﹝︋  
ا︔︣  در  ا︋︐︡ا  ﹨﹠︡ ﹝﹙﹩  ﹋﹠﹍︣ه  ︋﹢د.  ﹨﹠︡ ﹝﹙﹩  ﹋﹠﹍︣ه ︋﹠︀ی ︨ـ﹠﹌  ﹡︧ـ︐﹫﹟  ﹎︀م ا﹟  .︫ـ︡ ︑︪ـ﹊﹫﹏

 د︨️ و︎︣دا︠︐﹥︨︀︠︐﹥ آ︾︀ز  در  ︋﹙﹊﹥  ﹡﹫︀﹝︡ و︗﹢د ︋﹥  ﹋︧︉ ا︨︐﹆﹑ل ︋﹥  ︀ ﹝﹙﹩ ﹡﹫︣وی ﹉  ﹝︊︀رزه
︧ـ﹩ ﹁︣﹝︀﹡︣وا︀ن ︨ـ︐﹠︡﹝﹩  ﹋﹥ ︋﹢ده  ا﹡﹍﹙﹫ ︮ـ︡  ︠﹢ا ︀﹆﹞  ︩﹢︠ ︨ـ﹫﹙﹥︋﹥ را (﹋︀﹝︣ان   .﹋﹠﹠︡ ا︗︣ا  آن و

  ا︻︐︡ا﹜﹩  ︋︧﹫︀ر ︑︪﹊﹏  ﹉  ︠﹢د،  ︑︃︨﹫︦ ا︋︐︡ای  در  ﹝﹙﹩  ﹋﹠﹍︣ه ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡︣و  )١٣٦٠:١٢﹝﹆︡م،  
 ﹋﹥ دا︫️ ︑﹆︀︲︀  ادب ︋︀﹋﹞︀ل و  ﹋︣د  ︑︃﹫︡  را ﹨︀ا﹡﹍﹙﹫︧﹩  ︋﹥ ﹡︧︊️  ︠﹢د و﹁︀داری ﹋﹥  ︋﹢د ﹝︐︀ط و

︮ـ﹑︀ت ︭ـ︣ی ا ︐﹞ ︮ـ﹢رت  ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︨ـ﹢ی  ︋﹢رژوازی ﹝︷︣  ︠﹢د،  ﹋︀ر آ︾︀ز  در  ﹋﹠﹍︣ه.  ︢︎︣د  از 
ــ︐ـ﹠︡  راه آن  در ︋﹢رژوازی  ︀︎﹫﹟  ︵︊ـ﹆︀ت ︐﹩ و ︋﹢د  ﹨ـ﹠︡  ﹋︀ر﹎︣ان و د﹨ـ﹆︀﹡︀ن و ﹝︣دم  ︑﹢ده  و  ﹡︡ا︫ـ

︨ـ️﹝﹩ ﹋﹠﹍︣ه.  ︋﹢د﹡︡  دور  آن  از ﹋﹙﹩︋﹥ ︧ـ﹩،  ﹋︀ر﹋﹠︀ن  و  ﹋︀ر﹝﹠︡ان  ︗︀ی︋﹥  ︠﹢ا ︪ـ︐︣  ﹥ ﹨︣  ا﹡﹍﹙﹫ ﹫︋  
  )٢٩٢:؛ ︫﹫ ︻︴︀ر١٣٥٠،٢/٦٥٦﹜︺﹏ ﹡︣و، ( .︫﹢﹡︡ ︨﹊︀ن دار ﹨︀﹨﹠︡ی

︨ـ︀ل  ︨ـ︣﹝︀﹥  ١٨٨٥ا ﹟︤ب در  ︨ـ︐﹥  ︪ـ︣﹨︀ی ﹡﹢︠︀ داری و ︋︀ ا﹜︀م از ︋﹠﹫︀د﹨︀ی  م در ﹝﹫︀ن ﹇
︨ـ﹩ ارو︎︀، ︋︣ ︧ـ︀ن ﹋﹠﹍︣ه   ︨ـ﹫︀ ︨ـ ︧ـ︐﹫﹟ ﹝﹢ ﹡ .︫︡ـ ︫ـ︐﹥  ︧ـ﹛، ︋﹠﹫︀د ﹎︢ا ︨ـ﹩ و ﹜﹫︊︣ا﹜﹫ ︀︎﹥ د﹝﹢﹋︣ا

﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹩  ︋︀﹫﹡︀︐︣︋ ︀ن﹫﹞︀ ا︨ــ︐﹠︡ ﹝﹫︀ن ︠﹢ا︨ــ︐﹥︵︣﹁︡اران و﹢︠﹤︀﹞︣︀ی ︨ــ﹨ ︀︋ ︀﹫﹡︀︐︣︋ داری
︀ ا﹟ ﹡﹫️ ﹋﹥ ﹨﹠︡ را از ا﹡﹆﹑ب ︠﹢ا︨ــ︐﹥  ــ︀زش ا︖︀د ﹋﹠﹠︡.︋  ﹨︀ی ︋﹢رژوازی ﹨﹠︡ ﹨﹞﹊︀ری و ︨

︡. ﹎﹢اه ا﹠ـ﹊﹥ ـ﹡︀ ــ﹙︴ـ﹠﹥ ا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ﹨ـ﹠︡ در ﹨ـ﹞︀ن روزـ﹎︀ر ـ﹁︀ش ﹋︣د ـ﹋﹥ (( ﹋﹠﹍︣ه  ︋ـ︀زدارـ﹡ ـ︉ ا﹜︧ـ

 
1 . Allen Octave Hume 



 

٦٤     
  

٦٤    
 

1140 بهار ،12 هشمار، دهم سال  

ــ️.)). (﹝ـ︡ی زاده،  ارزان ز︋ـ︀ن ﹋﹠﹍︣ه ا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ︋﹢د و )  ١٠١-١٠٠  :١٣٥٧︑︣ از ا﹡﹆﹑ب ا︨ـ
و︑︣︋ ️︐︀﹡﹫︀ ﹡﹫︤ و﹁︀دار  ر﹨︊︣ان آن، ﹨﹞﹍﹩ دارای ﹝︺﹙﹢﹝︀ت و ︑︣︋﹫️ ا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ︋﹢ده و ︋﹥ ︑︀ج

  )٢٩١ :١٣٨١︋﹢د﹡︡. (︫﹫ ︻︴︀ر، 
﹋ ﹟︧ـ﹥ ﹝﹩ا ︪ـ﹊﹫﹏ ︗﹙ ︑ ﹜﹞ ﹏︀︧ـ ︨ـ︀﹜﹥، در ﹝﹢رد ﹝ ︨ـ︀ل﹠﹍︣ه ﹨︣  ︋﹥ ﹝︡ود آن  ﹋︀ر  ﹨︀داد، 
﹩︀﹝﹠﹨را  ️﹫﹨  ﹤﹝﹋︀ ︀ت  ︋︣ای﹑︮ـ ︧ـ︀ت ︀︎︀ن  ︋﹢د. در  ︑︡ر︖﹩ ا  ︋﹥  ﹋﹞﹫︐﹥، ﹉ ︨ـ︀﹜﹫︀﹡﹥  ︗﹙

ــ︡︋︣﹎︤︡ه ﹝﹩  ر﹫︦ ︋︀  ﹨﹞﹊︀ری ︋︣ای  ︻︀﹝﹙﹥  ﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︀م ــ︐︀ن ﹨︣  در  آن ︋︣ ︻﹑وه.  ︫  ا ️﹛︀︀  ا︨
ــ︺︊ـ﹥   ا﹡︐ـ︀ب ﹝ـ﹏  آن  ﹝﹆﹫﹛ ﹋﹠﹍︣ه ا︻︱ـــ︀ی ﹝ـ﹫︀ن  از ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩  ﹨︀ی﹋﹞﹫ـ︐﹥  و  ا︀﹜︐﹩ ﹨︀ی︫ـ

﹩﹞︡١٥١-١٥٠: ١٣٣٦ (﹝﹫﹏،. ﹎︣د(  
﹨﹠︡و﹨︀  ︎﹫︩ از آن  .︋﹢د  ﹨﹠︡و﹨︀ ﹨︀ی﹁︺︀﹜﹫️ ا﹁︤ا︩  از ﹡︪ــ︀﹡﹩  ﹨﹠︡،  ﹝﹙﹩ ﹋﹠﹍︣ه  ︑︪ــ﹊﹫﹏

 ﹎︣وه م  ١٨٢٨ ︨ــ︀ل در ︋﹢د﹡︡. آن ﹨︀ ﹋︣ده آ︾︀ز  ﹝︢﹨︊﹩ ا﹫︀﹎︣ی ︗﹠︊︩ ︋︀  را ︠﹢د ﹨︀ی﹁︺︀﹜﹫️
 ا﹡︖︀م و ﹨﹠︡و﹨︀ ︋﹫﹟  در ︠︡ا︎︨︣ـــ︐﹩ ︑︣و︕ ︋﹥ ︑︀  ︑︀︨ـــ﹫︦ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹙﹊︐﹥  در را ١︋︣﹨﹞︀ ︨ـــ﹞︀ج

︮ـ﹑︀ت ︪ـ﹢ر ﹨﹠︡وی ︗︀﹝︺﹥  در  ا︗︐﹞︀︻﹩ ا ︨ـ﹞︀ج ﹎︣وه ﹡﹫︤ م ۵١٨٧ ︨ـ︀ل  در.  ︋︍︣داز﹡︡  ﹋ ︀٢آر  
﹏ ️  ︑︪ـــ﹊ـ﹫ ︀ـ﹁ ـ  ︀ ︡و﹫︧ـــ﹛  ـ︑ ︡  را  ﹨ـ﹠ ︀ـ﹠ ︡رن ﹡ـ﹞ ﹥︋ـ﹥  ـ﹝ ﹥  ای﹎﹢ـ﹡ ︉  ا﹟  ـ﹋   ︑︖ـ︀ر،  ︋︣ای  ﹝﹊ـ︐

︉︀ــ ــ︊︀ن︮ ــ﹠﹀﹊︣ان و ﹝﹠︭ ــ﹫﹏ رو︫ ︭︑︣ده﹋  ﹩﹠︐﹁︣︢︎ ــ﹢د  ﹨﹠︡و ︫  .﹟ا ️﹫﹛︀︺﹁︀﹨ ︉︗﹢﹞ 
︿﹫︺ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︗︀﹍︀ه  ︑ـ︱ ︪ـ﹊﹫﹏ ﹋﹠﹍︣ه  ﹎︣د︡. در وا﹇︹  ﹨﹠︡  ﹝ ︪ـ︀﹡﹩  ﹨﹠︡ ﹝﹙﹩  ︑   ︑﹢ازن  ︑︽﹫﹫︣ از  ﹡

 ا﹎︣﹥.  ز︣ا از ا﹟ ز﹝︀ن ︑﹆﹢︀︗ ️﹍︀ه ﹨﹠︡و﹨︀ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️  ︋﹢د)  ﹨﹠︡و﹨︀ و ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن  ︋﹫﹟( ﹇﹢ا
︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن روی ︋﹥ ﹋﹠﹍︣ه  ﹨︀یدرب ︭ـ︀ن  ﹆﹢﹇︡ا﹡︀ن، ︮ـ︣﹁︀ً  آن  ﹎︢اران︋﹠﹫︀ن ا﹝︀  ︋﹢د ︋︀ز ﹝ ︭ـ ︐﹞ 

  در  ر︨ــ︡︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ )٢٩٢:  ١٣٩٤  (﹐︎﹫︡وس،  .︋﹢د﹡︡ ︋︣﹨﹞﹟  ﹝︐﹢︨ــ︳  ︵︊﹆﹥  رو︫ــ﹠﹀﹊︣ان و
︪ـ﹊﹫﹏ ︮ـ︡︎﹠︖︀ه:  ︋﹢د  ز︣ ︫ـ﹊﹏ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن آن  ︑︣﹋﹫︉  ﹋﹠﹍︣ه  او﹜﹫﹟ ا︗﹑س ︑  را  ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن در

  ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن  در︮︡  و︎﹠︕︋﹫︧️.  داد﹡︡﹝﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝︀﹜﹉  و  ︋﹢رژوا ︵︊﹆︀ت از ︋︣︠︀︨︐﹥ رو︫﹠﹀﹊︣ان
︧ـ️ و ر︋︀︠﹢اران و  ︑︖︀ر ﹝﹠︀﹁︹  ︋﹫︀﹡﹍︣ ︮ـ︡  و︎﹠︕︋﹫  ︋﹢د﹡︡. ا︗﹑س ﹁﹢دال  ار︋︀︋︀ن  ﹡﹞︀﹠︡ه ︋﹆﹫﹥  در

 ١۶١  ﹨﹠︡و، ﹡﹀︣ ۴١٢و ا︻︱ـ︀ی آن    ︫ـ︡  ︋︣﹎︤ار ﹋﹙﹊︐﹥  ︫ـ︣  در م  ١٨٨٨ ︨ـ︀ل  در  دوم ﹋﹠﹍︣ه،
ــ﹙ـ﹞︀ن ﹡﹀︣ ــ﹫﹢ن ﹡﹆︩  آـ︾︀ز  در ﹋﹠﹍︣ه ︤ب  .︋﹢دـ﹡︡ ﹝︧ـــ﹫﹩ ﹡﹀︣  ١۴ و  ﹝︧ـ  ﹝﹙ـ﹊﹥ وـ﹁︀دار ا︎﹢ز︨ـ

️   ﹋﹠﹍︣ه ︤ب  ﹝︀﹨﹫️  ︨︀ل، دو  از  ﹋﹞︐︣  در ا﹝︀  ﹋︣د، ا﹀︀  را  ا﹡﹍﹙﹫︦ ﹁︣﹎ ︩﹫ .  ﹝︧﹫︣ د﹍︣ی در︎ 
در ا﹟ ا︗﹑س در  .  ︫︡  ︋︣﹎︤ار  ﹝︡رس ︫︣  در ︤ب ︨︀﹜﹫︀﹡﹥  ا︗﹑س  ︨﹢﹝﹫﹟ م  ١٨٨٧  ︨︀ل  در
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ــ︀ء و ︻ـ﹠︀︮ـــ︣ ︗﹢ان و   ــ︐ـ﹠︡. در ا﹟ زـ﹝︀ن  ﹋ـ﹠︀ر ر﹨︊︣ان ﹜﹫︊︣ال ـ﹇︡﹞﹩ ا︻︱ـ ـ︗︡ـ︡ی ﹇︣ار دا︫ـ
ــ︀﹡﹩ ا ﹟︤ب،  ﹨﹢اداران و ︻︀دی ﹨︀ در︀﹁︐﹠︡ ا︻︱ـــ︀یا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ــ︐﹠︡  ﹋︧ـ  ﹡︷︀م︋﹥ ﹡﹥ ﹋﹥  ﹨︧ـ

︧ـ﹛ ﹡︷︣﹥ و ﹝︣دم  از  ﹡﹥ و  و﹁︀دار﹡︡ ا﹡﹍﹙﹫︦   ﹇﹢﹝﹩ ︨ـ﹠﹟  و  د﹟  ︑︀︋︹  ︋﹙﹊﹥  ﹋﹠﹠︡،﹝﹩  ︎﹫︣وی  ﹜﹫︊︣ا﹜﹫
ــ︐﹠︡   ︠﹢د ــ﹫ ︻︴︀ر(﹨︧ ــ︐﹥ ﹨︀ی و ﹨︀﹎︣ا︩ ︋︀ ︠﹢د ازآن ﹋﹠﹍︣ه در درون︎︦ )٢٩٢ :︫  ︠﹢ا︨

︨ـ️  ︗﹠︀ح ︨ـ﹢﹉  از  .︋﹢د رو︋︣و  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︵︊﹆︀ت ︫ـ﹫︡︋︀ ا﹡﹍﹙﹫︦ ﹝﹩  ﹨﹞﹊︀ری ︋﹥  ﹎︣ا︩ ︋︀ را ﹢﹋  
  ︀ری ︋﹥  ︌ ︗﹠︀ح  د﹍︣ ︨ــ﹢ی از.  ︀︋︡  د︨ــ️ ا︨ــ︐﹆﹑ل رو︀ی ︋﹥  ﹝︺︐︡ل و آرام ای︫ــ﹫﹢ه ︋﹥

ــ︀ورزان  و  ـ﹋︀ر﹎︣ان  و  ﹝﹙﹩ ︋﹢رژوازی  ﹡﹫︣وـ﹨︀ی ـــ︐︀ر  ﹋︪ـ   ︵︣ـ﹁︡ار  و ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀ از ـ﹋︀ـ﹝﹏ ـ︗︡ا﹩ ︠﹢ا︨ـ
﹩﹛﹢︑  در ﹟︀د ︀﹝ـ︺﹥  ︋﹠ـ﹫ ︡  ـ︗ ﹥ ︋ـ﹥ ﹨ـ﹞️  )١٣٧  :١٣٥٧﹝ـ︡ی زاده،(︋﹢د   ﹨ـ﹠ ︡ ـ﹋ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨ـ﹠

︭ـ﹫️ ︨ـ﹫︫︦ـ ︧ـ﹙﹞︀ن ︑︃ ︨ـ﹩ ا︻﹛ از ﹨﹠︡و و ﹝ ︨ـ﹫︀  ﹜﹞ ︧ـ︊︐︀ ﹋﹞﹩ ︋﹥ ﹨︀ی ︫ـ︡ه ︋﹢د، در ﹝︡ت ﹡
  )︀︎١٣٧٩:٧٣﹍︀ه ﹎︧︐︣ده و ﹝﹞﹩ ︻﹙﹫﹥ ا︨︐︺﹞︀ر ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝︊︡ل ︫︡. (︗﹞︪﹫︡ی ︋︣و︗︣دی، 

︣︐︀﹡﹫︀ ︋﹥  ﹨︀︫ـ﹢رش ︨ـ︐︺﹞︀ر︋  ︑︡ر︕ ︋︀ و ا︻︐︣اـ︲︀ت ︎︣ا﹋﹠︡ه ﹝︣دم در ﹡﹆︀ط ﹝︐﹙︿ ﹨﹠︡ ︻﹙﹫﹥ ا
︻﹠﹢ان و ︋﹥ م ︫ــ﹊﹏ ﹝﹠︧ــ︖﹞﹩ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣﹁️  ١٨٨٥︑︪ــ﹊﹫﹏ ︤ب ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ در ︨ــ︀ل 

﹉︀د ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ا︻︐︊︀ر ﹁︣اوا﹡﹩ ﹋︧ــ︉ ﹋︣د و ︻﹑﹇﹥ و ︑﹢︗﹥ ﹎︣وه﹡ ﹤﹚﹝︗ از ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن از ﹩︀﹨
  ﹢د ︗﹙︉ ﹡﹞﹢د.﹩ را ︋﹥ ︠ا︣ار ا︨﹑﹝ ﹝︖﹙︦

  ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩

ــ︐﹥    ١٨٥٧︎︦ از ﹇ـ﹫︀م             ﹫︩ از ﹎︫︢ـ ــ﹙ـ﹞︀﹡︀ن در آن، ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀︋  ــ︐︣ده ﹝︧ـ م و ﹡﹆︩ ﹎︧ـ
️︑ آن﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ را ︀  ︋﹩︀رو︀د را﹨﹊︀ری ︋︣ای رو︖ا﹁︐︀د.  ﹁︪ــ︀ر ﹇︣ارداد و ︋﹥ ﹁﹊︣ ا ︀﹨

︀﹫﹡︀︐︣︋ ︣دان﹝︐﹛︀ن ﹁︺︀﹜﹫️  دو︣︗ ︣دم ﹨﹠︡ ︋  ﹨︀ی ︠﹢ددر﹞ وا﹇︿ ﹎︪︐﹠︡ ﹋﹥ در ︗︢ب ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤
︀ن ︋ـ﹥ ︀ـ﹡ ــ﹙ـ﹞ ︀ـ﹝﹥﹝︧ـ ︡ ︎ـ︢︣ـ﹁️. در ا﹟ را︋ـ︴﹥ ︗﹢ا﹨︣ ﹡ـ︺﹏ ﹡︣و ـ﹨︀ی آنرا︐﹩ ︋︣ـ﹡ ︀ را ﹡﹢ا﹨ـ﹠ ـ﹨

﹩﹞:︧︡﹢﹡  
﹁︪ــ︀ر ﹇︣ارداد؛ ز︣ا  م ︣︋︐︀﹡﹫︀ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹫︩ از ﹨﹠︡وان ︑️  ١٨٥٧((︋︺︡ از ︨ــ︀ل     

﹩︀﹫﹡︀︐︣︋﹩﹞ ︣︑︧ـ﹢ر ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن را از ﹨﹠︡وان ﹝︊︀رز︑︣ و ︗ ︭ـ﹢ر ﹝﹩دا﹨︀ ﹝ ︧ـ︐﹠︡ و ︑ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز  ﹡
ــ️ و ︋ـ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗ـ️ ︠︴︣ـ﹡︀ک ــ︀ن ︋︣ ﹨ـ﹠︡ ـ︑︀زه ا︨ـ ــ﹙︳ ا︪ـ ــ︐ـ﹠︡.  ︠ـ︀︵︣ات دوران ︑︧ـ ︑︣ ﹨︧ـ

︧ـ﹩ ︫ـ︀ن را از ︑︺﹙﹫﹞︀ت ︗︡︡ ا﹡﹍﹙﹫ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹛ ︠﹢د ︫ـ︐﹠︡ و ︋﹥﹨︀ دور﹡﹍﹥ ﹝﹩﹝ ﹨︀ و ﹡︡رت ﹝﹆︀مدا
﹥ ا︗ ﹟️ آن︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ را ﹇︊﹢ل ﹝﹩ ︪ـ﹊﹢ک و ﹨︀ ︻﹠﹨︀ در ﹡︷︣ ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩﹋︣د﹡︡︋  ︮ـ︣ی ﹝ ︀

︀︋ـ﹏ ــ︡ـ﹡︡. در آن زـ﹝︀ن ﹨ـ﹠︡وـ﹨︀ ︋ـ︀ ﹡︣﹝︩ ︋﹫︪ـــ︐︣ی ︋ـ﹥ آ﹝﹢︠︐﹟ ز︋ـ︀ن ﹎︣ ﹝﹩ا︻︐ـ﹞︀د ︗﹙﹢ه︾﹫︣ـ﹇ ︫ـ



 

٦٦     
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ــ﹩ ︎︣دا︠︐﹠︡ و ︠︡﹝︀ت اداری را ︢︎︣﹁︐﹠︡ و ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹝︴﹫︹ا﹡﹍﹙﹫︧ ــ﹫︡ ﹋﹥ از ﹝︧ ︑︣ ر︨
  )١٣٥٠:٦٢٧(﹡︣و،  ﹨︧︐﹠︡.))

ــ﹞﹠︡ان ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ﹨﹠︡ ︋ ︪︡﹡︀م ︑︺︡ادی از ا﹫﹇ ﹟ن ︎︦ از ︨ــ︣﹋﹢ب ا﹢ ﹤﹋ ﹤ــ ︪︡﹡ا ﹟ا ︀
ــ﹫﹢ه ــ﹏ ︋ـ﹥ ︫ـ ــ︡ـ﹡︡ ـ︑︀ ︋ـ︀ ︑﹢︨ـ ـ﹨︀ی ﹁﹊︣ی،  ا﹝ـ﹊︀ن ﹝︊ـ︀رزه ﹡ـ︷︀﹝﹩ ︋ـ︀ ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀ و︗﹢د ـ﹡︡ارد ︋︣ آن ︫ـ

︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن را در ز︣   ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︮ـ﹫︀﹡️ ﹡﹞︀﹠︡ و ﹨﹢ ️﹠︡︎︀ره ﹝ ︨ـ﹑﹝﹩  ︨ـ﹩ از ﹋﹫︀ن ︗︀﹝︺﹥ ا ︨ـ﹫︀
︨ـ﹫︴︣ه  ︀﹫﹡︀︐︣︋﹊︍︀ر︀﹝﹡ ﹤﹠︡؛ ︨ـ﹠﹍﹫﹟   ﹤︀︀د دارا﹜  ︨ـ︖ا﹇︡ام ︋﹥ ا ﹟︀︋︣ا﹠︋  (︡﹠︋﹢د)︡﹠︋﹢م د﹢﹚︺

  ﹡﹞﹢د﹡︡.
︊ـ﹥ ـ﹇︀ره ﹨ـ﹠︡ در ﹇︣ن ﹡﹢زده   ــ ــ️ ـ﹨︀ی ﹝﹛ ا︨ـــ﹑﹝﹩ ︫ـ ﹝﹊ـ︐︉ د﹢︋ـ﹠︡ (د﹢︋ـ﹠︡ـ﹥) از ﹡︱ـ
︨ـ﹑﹝﹩ و ︗︀د ︻﹙﹫﹥ ا︨ـ︐︺﹞︀ر ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︋﹢د و  ︨ـ︐︀ر ا︗︣ای ﹋︀﹝﹏ ︫ـ︣︺️ ا ︨ـ️ ﹋﹥ ︠﹢ا ﹝﹫﹑دی ا
︧ـ︐︀ن، ا﹁︽︀﹡︧ـ︐︀ن، آ︨ـ﹫︀ی  ﹋︀ ︨ـ﹑م ﹎︣ا در︎  ﹡﹆︩ ︋︣︗︧ـ︐﹥ ای در ︫ـ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹡︱ـ️ ﹨︀ی ا

︨ـ︺﹫︡،  ﹝ ︧ـ︣ور،  ︫ـ︣﹇﹩ ا﹀︀ ﹡﹞﹢د.(︵︣﹁︡اری، ︻﹙﹩ ﹝﹞︡؛ ︵︀و︨ـ﹩ ﹝ ︨ـ﹫︀ی ︗﹠﹢ب  ︣﹋︤ی و آ
ای در ﹫︀ت ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ) در وا﹇︹ ا﹟ ︑︪ــ﹊﹏  ﹋﹥ ﹝﹠︪ــ︃ ︑﹢﹐ت ︻﹞︡ه  ٦٠  :١٣٩٩

  ﹇︀ره ﹨﹠︡ ﹎︣د︡ ﹋﹥ از ︋︴﹟ آن ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩ ︑︖﹙﹩ ︀﹁️. ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︫︊﹥
﹎︫︢ــ️ ﹋﹥ ا﹡︪︡ــ﹥ ︑︃︨ــ﹫︦ دارا﹜︺﹙﹢م ﹨﹠︡ ﹝﹩︡ود دو ﹇︣ن و ﹡﹫﹛ از ︱ــ﹢ر ︣︋︐︀﹡﹫︀ در  

︧ـ︊︐︀ً ︵﹢﹐﹡﹩،د﹢︋﹠︡ در ذ﹨﹟ ︋﹠﹫︀ن ︧ـ️ ︋︀ ﹋﹠︀ر   ﹎︢اران آن ︗﹢ا﹡﹥ زد. در ا﹟ دوره ﹡ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ︑﹢ا﹡
﹤﹊ ️︗ ︮ـ﹥ را ︨ـ︀زد و ︋︀ ︑︱ـ︺﹫︿ دو﹜️ ︑︀زیزدن ر﹇﹫︊︀ن ارو︀︎﹩ ︠﹢د، ︻︣ ﹢د ﹨﹞﹢ار  ﹨︀ی︠ 

  ︀ و ﹩﹚﹞ ﹉﹢﹋ ︨ــ﹫︀︨ــ️ ︋︧ــ︳  ﹨︀،︑︀︋︹ ﹇︣ار دادن آن﹝︣﹋︤ی ﹎﹢ر﹋︀﹡﹩ و از ︋﹫﹟ ︋︣دن دول
ــ︣ز﹝﹫﹟ ︎﹠︀ور ﹨﹠︡ ︋﹥ ا︗︣ا درآورد﹡︡. ــ︐︣ه ︨ ﹢د را در ﹎︧ ︣︋︐︀﹡﹫︀ ا﹎︣﹥ در    دا﹝﹠﹥ ﹡﹀﹢ذ و ا﹇︐︡ار︠ 

︨ـ︀ل ︧ـ︐﹫﹟  ﹡﹤︋ ︡﹠﹨ ﹤︋ ︀ی ورود ︠﹢د﹨،﹩﹠︨ـ﹠﹟ د  ︀︋ ﹤︗︫ـ﹊︀ر از ﹝﹢ا ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝﹙﹩   ︵﹢ر آ
︨ـ︣ز﹝﹫﹟ و آداب  ﹟آنا ︿﹚︐﹞ ︨ـ﹢م ا﹇﹢ام ︧ـ﹙︻﹙﹩ -ور ︭ـ﹢ص ﹝ ﹛و ا︗︐﹠︀ب ﹝﹩  -﹞︀﹡︀نا ︡ورز

︨ـ﹥ ︨ـ﹫︦ ﹝︡ر ︃︑ ︀︋ ﹩︐ ︨ـ︀ل ︧ـ﹙﹞︀ن ﹋﹙﹊︐﹥، در  ︫ـ﹫﹢ه ١٧٨٠ای ︋︣ای ︗﹢ا﹡︀ن ﹝ ﹨︀ی م و ا︗︣ای 
ــ︀ـ﹝﹏ درو︨ـــ﹩ از︗﹞ـ﹙﹥ ا﹜ـ﹫︀ت، ــ﹠︐﹩ ـ﹋﹥ ︫ـ ﹡︖﹢م و  ﹆﹢ق، ﹝ـ︺︀﹡﹩ و ︋ـ﹫︀ن، ﹝﹠︴﹅، آ﹝﹢زش ︨ـ

︨ـ﹑﹝﹩ ︎︣دا︠️.( ︨ـ﹥ ︋﹥ ﹀︶ ﹡︷︀م ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ا ︡﹠﹨ Howell, 1972:171; gupal,1963:203( 

،﹟﹢﹡ ︨ـ﹫︦ ﹡︷︀م اداری ︃︑ ︀︋  ﹩︀﹫﹡︀︐︣︋﹤︋ ️︗ ︀﹨،﹩﹡ا﹢︨ـ︐﹍︀ه د ︮ـ︣ ︋﹢﹝﹩ در د   ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︻﹠︀
ــ️ ︠﹢د را ︋︣︗︢ب دا﹡︩ ــ﹫︀︨ ــ﹩آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ﹋︀﹜︕︨ ــ︡﹎︀ن ﹝︡ارس  ز︋︀ن و ︑︣︋﹫️﹨︀ی ا﹡﹍﹙﹫︧ ︫

︫ـ﹫﹢ه ︫ـ﹩ آن︗︡︡ ﹇︣ارداد﹡︡ ﹋﹥   :Anderson,1987 (﹨︀ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ︾︣︋﹩ ︋﹢د.  ﹨︀ی آ﹝﹢ز

73(   ︣︀︨ـ ︨ـ﹑﹝﹩ را ︑︣﹛ ﹡﹞﹢ده ︋﹢د﹡︡، از  ︫ـ﹩ ︾﹫︣ ا ︭ـ﹫﹏ در ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز ︑ ﹤﹋ ︡﹠﹨ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹞



 

 ٦٧ ...رو﹊︣د ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ :نعمتی و کاظمی پور

ــ︊﹥﹇﹢﹝﹫️ ــ︐﹍︀ه﹨︀ی ︫ ﹨︀ی اداری و د﹢ا﹡﹩ ︋︀ز﹝︀﹡︡﹡︡. ا﹞ ﹟︣و﹝﹫️ ﹇︀ره ﹨﹠︡ در ورود ︋﹥ د︨
ـــ︐︀︋﹩ ︋ـ﹥ ︠﹢د ﹎︣ـ﹁️. (  ١٨٥٧︎︦ از ﹇ـ﹫︀م  ︋ـ︀ ا﹡﹑ل ﹋﹞︍ـ︀﹡﹩   )Metcalf,1965: 73م آ﹨ـ﹠﹌ ︎︫︣ـ

︨ـ﹩ ︋﹥ ︨ـ﹫︀  ︡︡︗ ︳︫ـ︣ا  ︡﹠﹨ ︣  ︋︀﹫﹡︀︐︣︋ ️﹛دو ﹜﹫﹆︐︧ـ ︨ـ﹫︴︣ه ﹝ ︫ـ︣﹇﹩ و  و︗﹢د آ﹝︡ ﹋﹥ در   ﹨﹠︡ 
︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن د ︮ـ️ر ﹋︀﹡﹢ن ︑﹢︗﹥ ︀﹫﹡︀︐︣︋﹩آن ﹨﹠︡و﹨︀ ︋﹫︩ از ﹝ ﹨︀ی ︋︐︣ی ﹨︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡ و از ﹁︣

︨ـ﹫︉ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹫︤ در ﹝﹆︀م آ ︫ـ︡﹡︡. ﹝ ︨ـ﹩ از ﹝﹢﹇︺﹫️  ︋︣ای ار︑﹆︀ء ︗︀﹍︀ه ︠﹢︩ ︋︣︠﹢ردار  ︫ـ﹠︀
︋ـ﹥  ︠﹢د، ︀ و  ︡وـ﹨ ︡﹎﹩ از ﹨ـ﹠ ︀ـ﹡ ︃︠︣ و ︻ـ﹆︉︋ـ︀ درک واـ﹝ ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︻﹑ج ا﹟ ـ︑ ︡﹎﹩، ︋ـ﹥ ︻︣︮ـ ︀ـ﹡ ـ﹝

︣﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢د. آن︑﹢﹐︑﹩ ﹎︀م ﹡︀د﹡︡ ﹋﹥ ︻﹞︡︑︀ً از ﹝︀﹨﹫️   ︮ـ︡د︎   ﹨︀ ︋︀ ا﹝︑ ﹟﹫︡ در
︫ـ﹊︀ف ︨ـ﹢ی ﹋︣دن  ︨ـ﹑﹝﹩ ﹋﹥ از  ︨ـ︀زی ﹨﹢️ ا ︫ـ︐﹠︡ و ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹛ و ︋︀ز ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹨﹞️ ﹎﹞︀

﹩︀﹫﹡︀︐︣︋وا﹇︹﹨︀ و ﹨﹠︡و﹨︀ی ﹇﹢م ︡︡︑ ︎︣دا︠︐﹠︡. ︑︃︨ــ﹫︦    ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡︡،﹎︣ای ا﹁︣ا︵﹩ ﹝﹢رد
ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ در  ازآن ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ از ︋دارا﹜︺﹙﹢م د﹢︋﹠︡ و ︎︦ ︀رز︑︣﹟ ︑﹊︀︎﹢﹨︀ی ﹝︧ـ

  ︑﹆﹅ ا﹨︡اف ﹝︢﹋﹢ر ︋﹢د.
︩︊﹠︗ ︉ ︀ـ﹜ ︀ در ـ﹇ ︡وـ﹨ ︀ و ︑﹀﹢ق ﹨ـ﹠ ︀﹡ـ﹫ ︀ن در ︋︣ا︋︣  ︣︋ـ︐ ︀ـ﹡ ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و وا﹋﹠︩ ﹝︧ـــ﹙ـ﹞ ـ﹨

ــ️،﹨︀ی ﹡︷︀﹝﹩ آنا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹢د و در ﹁︺︀﹜﹫️ ــ﹠﹍﹫﹟    ﹨︀ ︗︀﹩ ﹡︡ا︫ ــ️ ︨ م   ١٨٥٧ز︣ا ︫ــ﹊︧
︪ـ﹢﹡️︔﹞︣ ︋﹢دن ﹁︺︀﹜﹫️︋﹩ ︪ـ︀ن داده ︋﹢د.  ﹨︀ی ︠ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن از ︑︺﹙﹫﹞︀ت و آ﹝﹢زشآ﹝﹫︤ را ﹡ ﹨︀ی ﹝

︫ـ︽﹏ ︧ـ️︗︡︡ و  ︨ـ️﹨︀ی اداری و ﹝﹢﹇︺﹫️﹨︀ و ︎ ︨ـ﹫︀ ︫ـ﹩ از  ︭ـ︀دی ﹡︀ ﹨︀ی ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐
﹩︀﹫﹡︀︐︣︋ ︡︡︗︡ت﹞ ︀﹨﹩︀﹫﹡︀︐︣︋ ︀︋ ︀ری﹊﹝﹨ ﹜︣︑ ︀︋ ــ﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د﹡︡ و ﹨︀ در︮ـــ︡د  ﹨︀ ﹁︀︮ـ

﹢د ︋﹢د﹡︡. ︗︣︀ن ﹁︀︮ـــ﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹟ از ﹡︀د ﹨︀ی ︗︡︡ ا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ﹢﹨ ︶﹀️ د﹠﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 
ــ︀ه  ــ﹙﹢ک ︫ ــ﹠︐﹩ و ︋﹠﹫︀د﹎︣ای ﹝︐︃︔︣ از  ا﹁﹊︀ر و ︨ ــ﹢ص ﹡︀د آ﹝﹢زش ︋﹥ ر﹨︊︣ی ︻﹙﹞︀ی ︨ ︭︋

ــ﹫︡  و﹜﹩ ـــ﹫︡ اـ﹞︡ ︣︋﹙﹢ی ︋﹢د، اـ﹝︀ در ﹋ـ﹠︀ر آن ︗︣ـ︀ن د﹍︣ی ﹡﹫︤ ︑﹢︨ـــ︳ ︨ـ ــ️ ︨ـ اً و ﹡︱ـ
︡ ـ﹇︀دـ︀﹡﹩ ︫ــــ﹊﹏ ﹎︣ـ﹁️ ـ﹋﹥ ︠﹢اـ﹨︀ن ﹨﹞ـ﹊︀ری ︻﹙﹞﹩ و  ︠ـ︀ن و در اداـ﹝﹥ ﹝﹫︣زا ︾﹑م اـ﹞ اـ﹞︡

ـ﹡︀︎ـ︢︣ ︋ـ︀ ︾︣ب و ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀  ـ︑︡ر︕ از ﹝︊ـ︀رزه آ︫ـــ︐﹩ـ﹨︀ ︋﹢د. ︗︣ـ︀ن اول، ︋ـ﹥︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀﹩﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋ـ︀ 
د﹠﹩  -ـ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و د﹠﹩، ︋ـ﹥ ﹝︊ـ︀رزه ﹁︣﹨﹠﹍﹩︑︽﹫﹫︣ ـ︑︀﹋︐ـ﹫﹉ داد و ︋ـ︀ ︑︪ـــ﹊ـ﹫﹏ ـ﹝︡ارس و ﹢زه

︀ ﹡ـ︀دـ﹡︡. ︑︣﹟ ا﹟ ﹝︣ا﹋︤،  ﹊﹩ از او﹜﹫﹟ و ﹝﹛  روی آورد و ﹡ـ︀دـ﹨︀ و ـ﹝︡ارس د﹠﹩ ﹝︐ـ︺︡دی ︋ـ﹠
ــ︐﹥  ١٨٦٧﹢︋﹠︡ (دارا﹜︺﹙﹢م د ــ﹛ ﹡︀﹡﹢︑﹢ی از ︋︣︗︧ ︨︀﹇︡﹝﹞ ــ︦ آن ︑︣﹟ ︻﹙﹞︀ی م) ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹣︨

﹥ ︨ـ︊﹉ و ︨ـ﹫︀ق ﹝︡ارس ﹇︡﹛ و ︎﹫︣و و﹜﹩  ︋،﹩﹠دارا﹜︺﹙﹢م د ﹟ی ︋﹢د. ا﹢﹚︣︋ ︡﹝اً و ︨ـ﹫︡ ا
︨ـ﹠️ ︑﹋ ﹩︑︀﹆﹫﹆﹟ ︋﹥ ﹋︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋︣ای ﹝︴︀﹜︺︀ت  ︧ـ︐︣ش و ︑﹊︀﹝﹏  ︨ـ﹑﹝﹩ ︋︀ ﹎ ︨ـ﹠︐﹩ ︋﹑د ا

ــ︡. ا﹟ ﹋﹑﹝﹩ و د﹠﹩ و ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣ ﹏ ︫ـ ︊ـ︡ـ ︀﹡﹫﹢ن ︋︤رگ ︑ ︀ء و روـ ️ ﹎︣وه ﹋︓﹫︣ی از ︻﹙ـ﹞ ︋ـ﹫
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︑︣﹟ ﹝︡ارس ﹝︢﹨︊﹩ د﹡﹫︀ی ا︨﹑م ︋︀ ︵﹑ب و دا﹡︪︖﹢︀﹡﹩ از ︑︡ر︕ در رد︿ ︋︤رگ﹝﹢︨︧﹥ ︋﹥
︨ـ﹫︀ ﹡︀م ﹡︀د﹡︡.   ︨ـ﹑﹝﹩ و ا﹝﹊︀﹡︀︑﹩ ﹁︣اوان ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ︐﹩ ︋︣︠﹩ آن را ا﹐ز﹨︣ آ ︨ـ︀︣ ︋﹑د ا

﹉︡ر︨ـ﹥ از﹞ ﹟و ﹡﹍﹥﹨︡ف ا ︶﹀ اری ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ـ﹑﹝﹩ ︋︀ ز︋︀ن ︠︀ص آن (︻︣︋﹩) و د︵︣ف
︀﹁︣﹨﹠﹌ ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹡﹀﹢ذ آن در ا﹁﹊︀ر و ا︠﹑﹇﹫︀ت ﹝︣دم ﹨﹠︡   از ︵︣ف د﹍︣ ﹝︊︀رزه︋ 

ا﹟ ﹝﹢︨ــ︧ــ﹥ ︑︃︔﹫︣ ︫ــ﹍︣﹁﹩ در   )﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ︋﹫︀ن ﹎︣د٢٧٨︡-١٣٨١:٢٧٧︋﹢د. (﹝﹢︔﹆﹩،  
ا﹜︺﹙﹢م، ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ــ﹑﹝﹩  ﹨︀ ︋︺︡ از دل ا﹟ دارای ﹋﹥ ︨ــ︀ل﹎﹢﹡﹥﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ دا︫ــ️ ︋﹥

.️﹁︣﹎ ﹏﹊︫  
﹏ ﹥ ︋﹫﹟︎﹫︩ از ︫ــــ﹊ ﹥ ﹎﹫︣ی ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ ﹢اد︔﹩ در︮ــــ﹠ ا﹜﹞﹙﹙﹩ رخ داد ـ﹋

﹤︣︗ ︧︀︨︀ت ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ را︀ا﹫﹡︀︐︣︋  ︮︡ا درآورد. ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن   دار و ز﹡﹌ ︠︴︣ را ︋︣ای ﹤︋
︫ـ﹩ ا﹇︀ره ﹨﹠︡ ︠﹢د را ︋﹥︫ـ︊﹥ ︧ـ︀︻︡ ﹡︀ ︨ـ️︻﹠﹢ان ا﹇﹙﹫︐﹩ ︋︤رگ در وـ︲︺﹫︐﹩ ﹡︀﹝ ︨ـ﹫︀ ﹨︀ی ︣︋︐︀﹡﹫︀  ز 

︭ـ﹢ر ﹝﹩ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︑︺︣︿ ﹝﹩﹋︣د﹡︡ آن︑ ﹥ ا︠︊︀ر د﹡﹫︀ی  ﹨︀ ﹋﹥ ﹨﹢️ ︠﹢د را در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝ ﹋︣د﹡︡︋ 
م)،    ١٩٠٧د﹇️ ︑﹢︗﹥ دا︫ـــ︐﹠︡. از︗﹞﹙﹥ ︵︣ح ︑﹆︧ـــ﹫﹛ ا︣ان ︋﹫﹟ روس و ا﹡﹍﹙﹫︦ (ا︨ـــ﹑م ︋﹥

︨ـ️ ︨ـ﹫︀ ︫ـ﹞︀ل آ﹁︣﹆︀ و  ︫ـ︽︀ل ﹎︣ی ارو︀︎﹫︀ن در  ︨ـ︑︪ـ︡︡ ا ︀︣ دول ﹨︀ی ︭︠ـ﹞︀﹡﹥ ︣︋︐︀﹡﹫︀ و 
 ︉︀︮ـ ︨ـ﹑م را  ︧ـ︊️ ︋﹥ ا﹝︍︣ا︑﹢ری ︻︓﹞︀﹡﹩ ﹋﹥ در آن ز﹝︀ن ز︻︀﹝️ و ر﹨︊︣ی ︗︀ن ا ﹡ ﹩︀︎ارو

︧ـ︐﹫﹟ د﹨﹥ ﹡ ︫ـ︊﹥︋﹢د. در ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︧ـ︐﹛، ﹝ ︨ـ︡ه ︋﹫ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︗︀ن ﹨︀ی  ﹞ ︣︀︨ـ ﹇︀ره ﹨﹠︡ ﹨﹞︀﹡﹠︡ 
 ️﹁﹑ ــ️ ﹡︀د︠  ــ︣﹡﹢︫ ــ︡﹡︡ ﹋﹥ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︨ ــ﹑﹝﹩ ︫ ــ︐﹢ش ا﹝﹢اج زود﹎︢ر ︗︣︀ن ا︑︀د ا︨ د︨

﹨︀ی ︨ــ﹠﹍﹫﹟ ︻︓﹞︀﹡﹩ از ارو︎︀ و ︑︖︤﹥ آن ﹝﹢︗﹩ از ﹡﹍︣ا﹡﹩ و د آ﹝︡. ︫ــ﹊︧ــ️︻︓﹞︀﹡﹩ ︋﹥ و︗﹢
︫ـ︊﹥ ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︡︎︡ آورد ﹋﹥  ︧ـ︐︓﹠︀ ﹡︊﹢د.  ﹨﹫︖︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ را در ﹝﹫︀ن ﹝ ﹇︀ره ﹨﹠︡ ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹝

ــ﹩ ︗﹠︊︩ ︠﹑﹁️ در ︨ــ︀ل  ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ را ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ آ﹎︀ه ﹋︣د ﹋﹥ ︋︣ای   ١٩٢٢﹁︣و︎︀︫ م ﹝︧
︀﹡ ﹤︋ ︡︀︋ د﹢︠ ️﹢﹨ ︶﹀︨ـ️ ︋︤﹡﹠︡ و ﹨﹞﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ︨ـ﹩ د ︨ـ﹫︀ ︨ـ︀زی  ﹝﹢︗︉ ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ن  د

﹨︀ی ا︮ــ﹙﹩ ا﹜︭ــ﹢ص ︎﹠︖︀ب ︫ــ︡. ا﹟ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ ز﹝﹫﹠﹥﹨︀ی ﹝︐︺︡دی در ﹨﹠︡ و ︻﹙﹩︨ــ︀ز﹝︀ن
︡︣ار ا︨﹑﹝﹩ ﹎︣دا ︦﹚︖﹞ ﹏﹫﹊︪︑.  

︨ـ﹑﹝﹩ در   ︨ـ︀﹝︊︣    ٢٩﹝︖﹙︦ ا︣ار ا ︨ـ﹫︦ ﹎︣د) .︡﹅،   ١٩٢٩د م:    ١٩٦٨م در ﹐﹨﹢ر ︑︃
﹨︀ی ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ︋︣ای ا︋︣از وا﹋﹠︩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︧ــ﹫︕ ︑﹢ده  را﹨︊︣د)  ٢٥

ــ﹙﹞︀﹡︀ن آن ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ــ﹢ر ︋﹢د و ﹨︣ ︣﹋️ و ︗︣︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ آ﹠︡ه ﹨﹠︡ و ﹝︧ ︪﹋ ﹜﹞ ﹏︀ــ ﹡︀د  ﹝︧
ــ﹢ص ﹝﹢رد︑﹢︗﹥ ﹝︖﹙︦ ا︣ار ︋﹢د. دا︣ه ﹁︺︀﹜﹫️ آن ︭︋ ــ﹠﹩ و ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︨ ــ︐︣، ﹝︧ ︪﹫︋ ﹜﹨ ︀﹨

︖﹞ ﹟︨ـ﹩ در ا︋︐︡ا ︋﹥︨ـ︀﹋﹠︀ن ︎﹠︖︀ب ︋﹢د. ︋︣ای ا︻︱ـ︀ء ا ︨ـ︀ ︧ـ︀﹏ ﹇︀﹡﹢ن ا ﹞ ︦﹚ ﹏︀︧ـ ا﹡︡ازه ﹝
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ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹝︢﹨︊﹩ ︑﹢︗﹥ ز︀دی ︗﹙︉ ﹡﹊︣د، ز︣ا در ا︣﹞ ﹟﹙﹥ رو︀﹡﹫﹢ن ر﹨︊︣ی ا︻︐︣ا︲ــ︀ت  
︑︡ر︕ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ا︨ــ︀︨ــ﹩ ︑﹢︗﹥ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹥ ︠﹢د ا﹝︀ ︋﹥  ︻︡ه دا︫ــ︐﹠︡؛ را ︋︣

 ﹉︤ب ︲ــ︡ ا︨ــ︐︺﹞︀ری و ︵︣﹁︡اری   ﹨︡ف ︠﹢د را ا︖︀د ای ﹋﹥ ر﹨︊︣ان آن﹎﹢﹡﹥︋﹥  ︗﹙︉ ﹋︣د
︭ـ﹢ص در ︗﹠︊︩ ﹡︀﹁︣﹝︀﹡﹩ ﹝︡﹡﹩ د﹨﹥  ︋ ﹤︋ ︡﹠﹨ ﹩﹚﹞ ️﹛︪ـ﹊﹫﹏ دو م ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡،    ١٩٣٠از ︑

︀﹝️ ﹝︀︑﹞︀   ای ﹋﹥ ︨ـ︊︉﹎﹢﹡﹥ا﹟ ︨ـ﹫︀︨ـ️ ﹡︊﹍︀ن ︾﹫︣﹝︧ـ﹙﹞︀ن ﹨﹠︡ی را ︪︠ـ﹠﹢د ﹋︣د ︋﹥
︫ـ︡. ﹝︖﹙︦ ا︣ار از ︗﹠︊︩ ﹜︊︀س ﹇︣﹝︤﹨︀ ︨ـ︀ز﹝︀ن   ﹟و  ︀ر ︠︀ن︋﹥ ر﹨︊︣ی ︻︊︡ا﹜︽﹀ ١﹎︀﹡︡ی از ا

﹨︀ ︗️ ︑﹢ا﹁﹅ ︋﹫﹟ ︗﹢ا﹝︹ ﹜︤وم ︋︣﹇︣اری ︑﹑ش م و  ١٩٣٥﹡﹫︤ ︑︭ـــ﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن ﹨﹠︡ در ︨ـــ︀ل 
︻﹞ـ﹏ آورد  ︋ـ﹥   ️ ︀ـ ︡ ﹡﹫︤ ـ﹞ ️ ﹡﹞﹢د. ﹝︖﹙︦ ا︣ار از ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨ـ﹠ ـ︀ـ﹝ ︡   .﹝︐﹙︿ ﹨ـ﹠

)Awan,2008: 21-22(  
ــ︐﹩ در ــ﹫︀﹜﹫︧ ــ﹢︨ ــ︊️ ︋﹥   ر﹨︊︣ان ا︣ار ︋﹥ د﹜﹫﹏ رو﹡﹅ ︑﹀﹊︣ ︨ ا﹟ روز﹎︀ر، رو﹊︣د ︠﹢د ﹡︧

︑﹠︀ ﹤︋ ︀﹏ ︗︀﹝︺﹥ را ︑︣﹋﹫︊﹩ از ا︮ـ﹢ل ا︨ـ﹑﹝﹩ و ︨ـ﹢︨ـ﹫︀﹜﹫︧ـ︐﹩ ﹇︣ارداد. ︗﹠︊︩ ا︣ار ﹡﹥﹝︧ـ
﹋﹟ ﹡﹞﹢دن ا﹝︣︍︀﹜﹫︧ـــ️ و ﹁﹢دا﹜﹫︧ـــ﹛ ︋﹢د، ︋﹙ـ﹊﹥ ︋︣ای ︑﹢ز︹ ︋︣ا︋︣ی و ︻︀د﹐﹡﹥ د﹡︊ـ︀ل ر︪ـــ﹥

  )Awan, 2010: 15 (﹋︣د. ︔︣وت، ا︐︣ام ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︢ا﹨︉ وز﹡︡﹎﹩ آزاد ︋︣ ︵︊﹅ ︫︣︺️ ︑﹑ش ﹝﹩

وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥  ﹨︀ی ا﹡﹆﹑︋﹩ از︗﹞﹙﹥ ا︣ار︋﹫︪ــ︐︣ ︗﹠︊︩ ﹝﹢رد︋︒  ︑︭ــ﹢ر ︋︣ ا﹟ ︋﹢ددر دوره 
︀ و ︌ ︩︊﹠︗ ︤اب ﹋﹞﹢﹡﹫︧ـ️ ا︨ـ️؛︨ـ︣    ا ا﹝︀ وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥ در ﹨﹠︡ و ︐﹩ در ︨ـ︣ا

︨ـ﹫︀ی ︗﹠﹢︋﹩، د﹟ و ارزش ︫ـ︡ه ︋﹢د. ︗﹠︊︩ ﹝︖﹙︦ آ ︪ـ︐﹥  ︨ـ️ آ︾ ︨ـ﹫︀ ︨ـ️ در  ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ 
﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟از ا ﹩﹊ ︣ار︨ـ️ ﹋﹥ ︋︀ور﹨︀ا ︀﹨﹩﹞ ﹩﹛︣ار ﹎︣﹁︐﹥ی ︠﹢د را ا︀م ا﹡ ﹩︐ .️︧ـ ︫ـ︡ه دا﹡

از ﹜︽️ ︻︣︋﹩  ︀ ٌَ︣︣ ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ آزاد ︫ــ︡ن ا︨ــ️. ﹨﹞﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︋︺︡اً ا︣ار را ︑︪ــ﹊﹫﹏ داد﹡︡  
︡ـ﹎︀ن ︗﹠︊︩ ︠﹑ـ﹁️ ︎﹠ـ︖︀ب در دـ﹨﹥   ــ︐ـ﹠︡.    ١٩٢٠﹡ـ﹞︀ـ﹠ ︡ و ︋ـ︀ورـ﹨︀ی ︻﹞﹫﹅ د﹠﹩ دا︫ـ م ︋﹢دـ﹡

)Awan, 2010: 15; Kamran, 2013: 1-2 (  
﹋︪ـــ﹞﹫︣ی ﹋﹥ از ر﹨︊︣ان ﹝︪ـــ﹢ر و ﹝︐﹀﹊︣ ا︣ار ︋﹢د در ﹝﹢رد ︗︀﹍︀ه وا﹐ی  آ︾︀ ︫ـــ﹢رش   

﹤︪︡﹡ا︨️:ا ﹤︐﹀﹎ ﹟﹫﹠ ︣ار︀ی ا︨﹑﹝﹩ در ︑︀رو︎﹢د ﹡︷︀م ﹁﹊︣ی ﹝︖﹙︦ ا﹨  
︡ه︋﹩((    د، اـ﹢︋ ️ ﹥ ︗﹠︊︩ ︠﹑ـ﹁ ــ﹉ ا︣ار ﹡︐﹫ـ︖ ︀ی ا﹜﹑ل و ﹇﹙﹛ ز﹝﹫﹟︫ـ دار در ا﹟ ـ﹨

 
ـال  . 1 ونت ١٩٢٠جنبش لباس قرمزها، س ول غیر خـش کیل  م در حمایت از کنگره ملی هند به رهبری عبدالغفار خان بر پایه اـص آمیز و باهدف تـش

انیـا شـــکل گرـفت و ـنام این جنبش، از رـنگ قرمز لـباس اعضـــای این جنبش ـکه ـخدای  ـیک  ـتـقل و ســکوالر  در برابر بریـت هـند متـحد، مسـ

 نام داشتند، گرفته شد. (خدمتکار خدا)خدمتگر

) Baldauf, Scott The Khudai Khidmatgar Christian Science Monitor(  
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﹢د. ︻︪﹅ ︋︣ای ا︨﹑م،  ا﹡︡از︫︡ه ا︨️. ا﹟ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︪﹛ز﹝﹫﹠﹥ ︋︀﹨﹛ ︑︣﹋﹫︉  ︋﹩︀﹫﹡︀︐︣︋ ︡︲
ــ︣ـ﹝︀ـ﹥و︵﹟ ︣︋ـ︀﹡﹩ ﹋︣دن...  ︎︨︣ـــ︐﹩، ﹡﹀︣ت از ︨ـ داری، د︫ـــ﹞﹠﹩ ︋ـ︀ ︠︣اـ﹁︀ت، ︻︪ـــ﹅ ︋︣ای ﹇

  )٣١٠م:  ١٩٧٢︵﹙︊﹩ ︋︣ای ا﹡﹆﹑ب و ︫﹢ر و ︫﹢ق ︋︣ای ا﹡︖︀م ︗︀د ︋﹢د.)) (﹋︪﹞﹫︣ی، ︗︀ه
  ﹡﹢︧︡: ا﹁︱﹏ ﹅ ﹡﹫︤ در ﹝﹢رد ︑︣﹋﹫︉ ا︻︱︀ء ﹝︖﹙︦ ﹁﹢ق ﹝﹩

    ️ ﹥ ︠﹑ـ﹁ ︀ه ﹎︣وه ﹝︖︤ا   ((﹋﹞﹫ـ︐ ︀︠﹢دآـ﹎ ﹥ و ـ﹡ ـــ︐ ︀︠﹢ا︨ـ ️ ﹝︣﹋︤ی ︋﹢د، ـ﹡ ︀ب روح ﹨﹫ـ ︎﹠ـ︖
ــ︣ و  ــ️. ﹡︊﹍︀ن ﹝︓﹏ ︎︧ ــ︺﹫︿ دا︫ ﹑﹁️ ︎﹠︖︀ب ﹉ ︗﹠︀ح ﹡︊﹥ و ﹉ ︗﹠︀ح ︲ دا︫ــ︐﹠︡.︠ 

﹋︀ر﹨︀ی د︫ـ﹢ار ︋︣ دوش ︗﹠︀ح ︋︣د﹡︡ ︑﹞︀ما︨ـ︉ ﹉ ︑︀︗︣ ︑﹠︊﹏ ︋﹢ده و از ز﹡︡﹎﹩ آ︨ـ︀ن ﹜︢ت ﹝﹩
آ﹎︀ه ︋﹢د﹡︡    داد﹋﹥ آ﹡︀ن ازآ﹡︙﹥ رخ ﹝﹩  ︲ـ︺﹫︿ ︋﹢د. ﹡︊﹍︀ن ︑﹞︀︫︤ـ︀ن ︋︀ ︵︊﹆﹥ ︲ـ︺﹫︿ ا﹟ ︋﹢د

﹩﹛︀︪ـ﹩ از ﹋﹙﹫️ ﹝﹩در ︋ ︫ـ︐﹠︡ و ︠﹢د را ︺﹫︿ ﹠﹫﹟ در﹋﹩ ﹡︡ا ︧ـ︐﹠︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋﹥ ︵︊﹆﹥ ـ︲ دا﹡
﹫﹢﹡︡ ︠﹢د را ︋︀ ﹨﹫️ ﹝︣﹋︤ی ﹇︴︹ ﹡﹞﹢د، ﹡︊﹍︀ن ︨︀ز﹝︀ن ︠﹢د را ︋︀﹡︀م   ﹝︖﹙︦ ︠﹑﹁️ ︎﹠︖︀ب︎ 

︑︪﹊﹫﹏ داد﹡︡.)) (﹅،  ﹎︣ای ا︨﹑﹝﹩ ︑︪﹊﹫﹏ داد﹡︡ و ︗﹠︀ح ︲︺﹫︿ ﹝︖﹙︦ ا︣ار را︤ب ﹝﹙﹩
  )٧٠:م ١٩٦٨

︀ه ﹉ دوره ﹋﹢ـ︑ ︡د در ︵﹩ ـ ︀ و ﹝﹢ا﹡︹ ﹝︐ـ︺ ﹊﹩ از ﹝︖﹙︦ ا︣ار ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹋﹞︊﹢دـ﹨ ︋ـ﹥  ︡ت  ـ﹝
︫ـ︡؛﹇﹢ی  ﹏︡︊︑ ︀ب︖﹠ ︨ـ﹩ در︎  ︨ـ﹫︀ ︪ـ︀ر و ︵︊﹆︀ت ز︣ا ا﹨︡اف و ︋︣﹡︀﹝﹥  ︑︣﹟ ا︤اب  ﹨︀ی آن ا﹇

ــ︀︠ـ︐﹥ ︋﹢د ﹢د︨ـ ﹢دـ﹡︡ ﹝︐﹙︿ را ﹝ـ︖︢وب︠  ای آزادی از: ︑﹑ش ︋︣ ︋︣︠﹩ از ا﹟ اـ﹨︡اف ︻︊ـ︀رت︋ 
﹚ــ ــ﹙ـ﹞︀ـ﹡︀ن در ز﹝﹫ـ﹠﹥﹨ـ﹠︡ از ︵︣﹅ ︮ـ ــ︺ـ﹫️ ﹝︧ـ ـ﹨︀ی ـ﹝︢ـ﹨︉، آ﹝﹫︤، ︑﹑ش ︗ـ︋ ️︊﹢د و︲ـ

︀ن ــ︀زـ﹝ ــ︀د و... . ︨ـ ︀ر﹎︣ان. ︗﹠︊︩ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ ︑︭ـــ﹫﹑ت، ا﹇︐︭ـ ︀ن و ـ﹋ ︀ـ﹡ د﹨﹩ د﹨ـ﹆
ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠︡ راه︨ــ︀ز﹝︀ن ا﹡︡ازی ﹡﹞﹢د. ا﹟ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی ︋︣ای ا﹨︡اف ا﹇︐︭ــ︀دی در ﹝﹫︀ن ﹝︧

︨ـ﹀﹫︡ و ﹉ ︑︪ـ﹊﹏ ︎︦ از ︗﹙︉ و ︗︢ب ︵︣﹁︡ا ︧ـ﹫︀ر ︣︎ ﹉﹛ ﹇︣﹝︤ر﹡﹌ ︋︀ ﹉ ﹨﹑ل  ران ︋
) د﹜﹫﹏ ︎﹢︫ــ﹫︡ن ﹜︊︀س ٤/١٥٠م،   ١٩٧٢︨ــ︐︀ره در و︨ــ︳ آن ︋︣ای ︠﹢د ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢د.(﹝﹫︣زا،  

︀ران ﹝﹩ ︠ـ︀د﹝ـ﹍ ︠ـ︡ای  ﹥ ︠﹢︩ را  ــ︣ان ا︣ار ـ﹋ ﹥ ︠﹢﹡﹫﹠﹩  ﹇︣﹝︤ ︑﹢︨ـــ︳ ︨ـ ︋ـ﹥ وا﹇ـ︺  ︡ ︡ـ﹡ ︀﹝ـ﹫ ـ﹡
﹩﹞︣︋  ٢٣﹎︣دد ﹋﹥ در ︑︀ر   ﹏︪ـ︀ور رخ داد ﹋﹥    ١٩٣٠آور﹫ در ︵﹩ آن ︋︣︠﹩ از ︨ـ︣ان آن م در︎ 

.︡﹡︫︡ ﹤︐︪﹋ ︀﹫﹡︀︐︣︋ ︣و﹨︀ی﹫﹡ ︳︨﹢︑  ،﹟︡﹛١٠٥:م ٢٠٠١(︑﹆﹩ ا(  
﹜﹞ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن ﹩﹠︣ار آزادی داز آزادی ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ︋﹢د. ︋﹥ ︋︣ای ︻﹙﹞︀ی ا ︣︑

﹟دا︫ــ︐﹠︡. ازا ︩︪ــ︐︣ ﹎︣ا﹫ ﹨︀ را ︋﹥ رو ا﹟ و︥﹎﹩ آن﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ر﹨︀﹩ ﹨﹠︡ از ا︨ــ︐︺﹞︀ر︋ 
  ﹨﹠︡ ﹡︤د﹉ ︨︀︠️ ﹋﹥ در ﹎﹀︐︀ر ︋︺︡ ﹝﹀︭﹑ً ︋︡ان ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️.﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ 



 

 ٧١ ...رو﹊︣د ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ :نعمتی و کاظمی پور

  از ︨︀زش ︑︀ ︨︐﹫︤ ﹋﹠﹍︣ه ﹨﹠︡ و ﹝︖﹙︦ ا︣ار:

           ﹅﹑︻ دا﹜﹩ و﹢﹁ ︡ــ ــ︡ ا﹝︍︣ـ︀﹜﹫︧ـــ︐﹩ و ︲ـ ا︣ار از ︋ـ︡و ︸﹢ر دارای اـ︡﹢﹜﹢ژی ︲ـ
﹡︀︨ــ﹫﹢﹡︀﹜﹫︧ــ︐﹩ ︋﹢د. ا﹎︣﹥ ا ﹟︤ب ا﹁﹢﹜﹩ زودرس دا︫ــ️ و﹜﹩ ︑︃︔﹫︣ ︋︤ر﹎﹩ ︋︣ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن 

︨ـ﹫︀﹜﹊﹢ت، ﹝﹢﹜︐︀ن، ﹜︡﹨﹫︀﹡﹫﹥ و ﹎﹢ردا︨︍﹢ر  ︫ـ ︧ـ︣، ﹐﹨﹢ر،  ︣﹨︀ی ︋︤رگ ا︀﹜️ ︎﹠︖︀ب ﹝︀﹡﹠︡ ا﹝︣︑
م، ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋﹥  ﹉︤ب ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ﹝﹛ در ا︀﹜️   ١٩٣٠دا︫ــ️. در اوا﹏ د﹨﹥ 

ــ︡. ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ ︋ـ﹥ ــ︡    ﹎﹫︣ی ︋ـ﹥﹝︰ ︫ــــ﹊﹏︎﹠ـ︖︀ب ︑︊ـ︡ـ﹏ ︫ـ ︠ـ︀︵︣ اـ﹨︡اف ︲ـ
﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹞﹊︀ری ﹡︤د﹊﹩ دا︫ـ️. ر﹨︊︣ان ا︣ار ا︨ـ︐︺﹞︀ری و ︋︭ـ﹢ص ︻︪ـ﹅ ︋﹥ ﹨﹠︡ ︋︀ ﹋﹠

﹨︀ی آن را ﹋﹥ م ︑︣﹛ ﹡﹞﹢ده و ﹝︐︺︀﹇︊︀ً ︎﹫︪ـ﹠︀د  ١٩٢٨-١٩٢٧﹋﹞﹫︧ـ﹫﹢ن ︨ـ﹫﹞﹢ن را در ︨ـ︀ل 
﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︋︣ای ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋﹢د را رد  ︫︀﹝﹏ ﹉ ︨﹫︧︐﹛ ﹁︡رال ︋︣ای ﹨﹠︡ و ا﹡﹀﹊︀ک ﹨﹫️ ا﹡︐︀ب

︦ ︨ـ︳ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ د﹡﹞﹢د.︎  ︨ـ︐﹆﹑ل ︑﹢ ︨ـ︀ل  ازآن ﹋﹥ ﹇︴︺﹠︀﹝﹥ ا ︧ـ️ ﹐﹨﹢ر  ︪ـ م   ١٩٢٩ر ﹡
.︡︣د﹎ ︉﹢︭ـ ︑ )Verma and Bakshi, 2005: 24-5 (︉︨ـ ︨ـ︀ت ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹠︀ ︧ـ︀ ︫ـ︡ ا ︑︣ی ︗️ ر

﹉︣ار ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ و آن را ︋﹥ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ ﹡︤دــ︐﹩ در ﹝︖﹙︦ ا ︧﹫﹛︀︣︍﹞ــ︡ ا ــ︀︠️. ︲ ︨ ︣︑
︎︦ از رد ︑﹆︀︲ــ︀ی ا︨ــ︐﹆﹑ل ﹨﹠︡ ︑﹢︨ــ︳ ︣︋ ️﹞﹢﹊︐︀﹡﹫︀ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ ︗﹠︊︩ ﹡︀﹁︣﹝︀﹡﹩  

ــ︐﹫︊ـ︀﹡﹩  ـ﹝ ︡﹡﹩ ︠﹢د را آـ︾︀ز ﹡﹞﹢د، ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩ از آن ـ﹞︀ـ️ ﹋︣د و ︋ـ︀ ـ﹞︀ـ️ و ︎︪ـ
﹝︀︑﹞︀ ﹎︀﹡︡ی ﹁︺︀﹐﹡﹥ در ︗﹠︊︩ ︻︡م ﹨﹞﹊︀ری ︫ــ︣﹋️ ﹡﹞﹢د. او﹜﹫﹟ ا︗﹑س ﹝﹫︤﹎︣د در ﹡﹢ا﹝︊︣  

ــ﹫︡. (﹝﹫︣زا،  ١٩٣٠ ــ︐﹛ ﹁︡رال ︋︣ای ﹨﹠︡ ︋﹥ ا︗﹞︀ع ر︨ ــ﹫︧ ︨ ﹉ ١/١٨٦ م،  ١٩٧٥  م ︋︣ روی  (
﹟︣ار ا︋ـ︀ا︀ل ﹝︖﹙︦ اـ︐﹥ ـ︑︃﹋ـ﹫︡ ﹋︣د ـ﹋﹥   ١٩٣١︨ـــ﹑﹝﹩ در ا︗﹑س ︗﹢﹐ی  ـ﹊﹡ ﹟م ﹨ـ﹠︡ ︋︣ ا

ــ️. ︎︦ ــ︐﹆﹑ل ﹋︀﹝﹏ ︋︣ای ﹨﹠︡ ا︨ ــ﹢د ﹝︖﹙︦ ا︣ار، ا︨ ــ﹙﹩ و ﹝﹆︭ ازآن ﹋﹥ ﹝︀︑﹞︀  ﹨︡ف ا︮
︡ی از ︨ـــ﹢ی ا﹡﹍﹙﹫︧ـــ﹩ ︀ـ﹡ ︀ـ﹎ ــ︡  ـ﹨ ︡ان آزاد ︫ـ   ︋︣ای ︫ـــ︣ـ﹋️ در دو﹝﹫﹟ ا︗﹑س ﹝﹫︤﹎︣د از زـ﹡

︉︀﹡︀︖﹡︡ه ﹨﹠︡ ا﹠ا﹜︧﹙︴﹠﹥ ﹝︢ا﹋︣ا︑﹩ را ︋︀ وی در︋︀ره آ  ️﹁︀ ﹤﹞ادا ️︡︗ ︀︋ ︢ا﹋︣ات﹞ ﹟م داد. ا
﹟︣و︀ن او﹜﹫﹟ دور آن ︎﹫﹞︀﹡﹩ ︋﹫﹟ ﹎︀﹡︡ی و ا︀ م ︋﹥ ا﹝︱ــ︀ء    ١٩٣٣در ︎﹠︖﹛ ﹝︀رس   ١و ︎︦ از︎ 

ــ﹫︡. در﹡︐﹫︖﹥ ﹎︀﹡︡ی ︑︭ـــ﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️ در دو﹝﹫﹟ ا︗﹑س ﹝﹫︤﹎︣د در ﹜﹠︡ن ︫ـــ︣﹋️ ﹋﹠︡، ا﹝︀  ر︨ـ
︪ـ﹢رت ﹇︣ار  ︨ـ︳ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ ﹝﹢رد ﹝ ︧ـ︀س ﹋︣د ﹋﹥ ︑﹢ ︣ار اا ︦﹚︖﹞﹟︨ـ️ ازا رو  ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا

︫ـ︀ه ︋︀ری  ︨ـ﹫︡ ︻︴︀ء اً  از ر﹨︊︣ان ا︣ار) ︋﹥ ︋﹞︊﹩ ر﹁︐﹠︡ ︑︀ ﹎︀﹡︡ی  (﹝﹢﹐﹡︀ ︊﹫︉ ا﹜︣﹞﹟ و 
  ︡︀︊﹡ ︨ـ️ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان ﹝︣دم ︫ـ︣﹋️ ﹡﹊﹠︡ و در︠﹢ا ︨ـ︀ز﹡︡ ﹋﹥ در ا︗﹑س ﹝﹫︤﹎︣د  را ﹝︐﹆︀︻︡ 
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 ﹏﹝︻ ﹟︣ا﹋﹥ ا ن ا︨ــ︀︨ــ﹩ ︋︀ ا︨ــ︐︺﹞︀ر﹎︣ان ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡؛﹢﹡︀﹇ ︒︋ را از ︋﹫﹟ ا︻︐︊︀ر آندر ︀﹨
﹟︀ل آن︠﹢اـ﹨︡ ︋︣د. ︋ـ︀از﹝﹫ـ﹠﹥ ـ﹇︀﹡︹ ﹋﹠ـ﹠︡ و ︑︭ـــ﹞﹫﹛ او ︋︣ای ـ ﹟ــ︐ـ﹠︡ ـ﹎︀ـ﹡︡ی را در ا ـ﹨︀ ﹡︐﹢ا﹡︧ـ

︡ و ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ـــ﹑﹝﹩  ︡ا﹩ ︋﹫﹟ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨ـ﹠ ︋ـ﹥ ـ︗ ️ در ا︗﹑س ﹝﹫︤﹎︣د ﹝﹠︖︣  ︫ـــ︣ـ﹋
.︡٨م:  ١٩٤٤(﹨﹞︀ن؛ ﹋︪﹞﹫︣ی،  ﹎︣د(  

﹜﹞ از ︣﹍د ﹩﹊ ︡ــ ــ﹫︣ ﹋﹠﹍︣ه و ︤ب ا︣ار، ︑︣﹟ د﹜ـ︗︡ا ازآ﹡ـ︙﹥ ﹎﹀ـ︐﹥ ︫ـ ـ﹫﹏ ـ︗︡ا﹩ ﹝︧ـ
﹨︀ی ا﹡︐︀︋﹫﹥ و ︨﹢ء︸﹠﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︣ای ︵︣﹁﹫﹟ ︋﹥ و︗﹢د آورده ﹝﹢︲﹢ع ︗︡ا ﹩﹢زه

︡ا ﹩﹢زه ﹥ ︠﹑ـ﹁️ ︎﹠ـ︖︀ب، ︠﹢اـ﹨︀ن ـ︗ ︡ا ﹋﹞﹫ـ︐ ـ﹨︀ی ا﹡︐ـ︀︋ـ﹫﹥ ︋﹢د. ︋︣ ︵︊﹅ ︋﹢د. از ﹨ـ﹞︀ن ا︋ـ︐
﹥ ﹉ ﹝︣﹋︤ ـ︲︺﹫︿ ﹝﹩︵︣ح ︗︡ا ﹩﹢زه  ︋﹏︡︊︑ ️︐︀︎ ﹤﹫︋︀︐﹡︫ـ﹨︀ی ا  ︩︐﹞﹢﹊ ع﹢﹡ ﹤﹋ ︡
︨ـ︐︀ن﹁︡رال ︋﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ︨ـ︐﹆﹑ل ﹋︀﹝﹏ ا ︮ـ﹏ ﹝﹩︵﹢ر ا ︀ ︀﹨ ﹅ ،︩︫ـ ︫ـ︡. و﹇︐﹩ ﹡︣و در ﹎︤ار

︫ـ︡ ﹋﹥ رأی ︋︤رگ ﹑﹁️ ︎﹠︖︀ب ﹝︐﹢︗﹥  ︪ـ﹠︀د ﹡﹞﹢د ﹋﹞﹫︐﹥︠  ﹫ ︨ـ﹩ ﹨﹠︡︎  ︨ـ︀ ︨ـ︀﹐ن را ︋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ا
︦ ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︀ ﹝︣︑︊︳ ︋﹢دن  ﹨︡ف ا︮ـ﹙﹩ وی، ﹨﹛ را︨ـ︐︀ ︋︀ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︎﹠︖︀ب ا︨ـ️.︎ 

﹡﹞﹢د.  ه﹢ز ﹝﹢ا﹁﹆ــ️  ا﹡︐ــ︀︋﹫ــ﹥  ︋ــ﹥ )Nehru, 1936:60-150(﹨ــ︀ی  ﹡︣و  ﹎︤ارش  ︋ــ︀ ا﹝ــ︀  زودی 
︨ـ﹢ی د﹍︣ ا﹇﹙﹫️ ︪ـ﹊﹑︑﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹎︣د︡ و ︑︷︀﹨︣ا︑﹩ از  ﹨︀ ︋﹥ راه ا﹁︐︀د، در﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ﹎︤ارش  ﹝

.︡︀﹝﹡ ︉﹚︗ را ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د ﹩﹁︀﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ️︀﹝ ️︧﹡ا﹢︐﹡  
﹩﹞ ﹫ ︭ـ﹢ص ︗﹩.اس.﹎︣﹢ال ︑﹢ـ︲ ︠ ﹟︫ـ﹩    :د﹨︡در ا ︨ـ︳ ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥﹎︤ار ﹢︑ ﹤﹋  )  ﹤︐﹫﹝﹋

︡ا ﹩﹢زه ︀ن﹡︣و) ـ︗ ـــ︐ ﹥ را ︋︣ای ا︨ـ ︀︋ـ﹫ ︀ی ا﹡︐ـ ︋ـ﹥ـ﹨  ﹩︀ ــ﹫  ـ﹨ ︀ل ︑﹢︲ـ ︀ب و ︋﹠ـ﹍ ︾﹫︣از ︎﹠ـ︖
ــ️ ﹝︴︣ح ﹎︣دـ︡. ﹡ـ﹞︀ـ﹠︡ـ﹎︀ن ︨ــــ﹫﹉،  ﹝﹩ ﹡﹞﹢د، زـ﹝︀﹡﹩ ـ﹋﹥ ا﹟ ﹎︤ارش در ﹜﹊﹠﹢ در ـ﹝︀ه آ﹎﹢︨ـ

﹤﹚︧ـ ︨ـ︐︀ر ا ای را ﹝︣︋﹢ط ︋﹥﹝ ﹠︖︀ب ︻﹠﹢ان ﹋︣د﹡︡. ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ن ︠﹢ا ︪ـ︀ن در︎  ﹨︀﹍︀︗  ︡﹡︫︡ـ  ﹟
︦ ﹉ ا︮ـ﹏ ﹨︀ی ا︨ـ︐︀ن﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ار ا︨ـ️ ︋﹥ ﹡﹀︹ ا﹇﹙﹫️ ﹨︀ی د ︣﹍﹉ ا︮ـ﹏ ا︖︀د ︫ـ﹢د،︎ 

︫ـ︡︡اً ﹡﹍︣ان ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ﹝﹢رد   ︨ـ﹫﹉  ︪ـ︐︣ ر﹨︊︣ان  ︫ـ﹢د. ︋﹫ ︨ـ﹫﹉ ﹨︀ ﹨﹛ ا﹡︖︀م  ︪ـ︀︋﹥ ︋﹥ ﹡﹀︹  ﹞
﹤︋ ︀﹨ ﹉﹫︨ ﹅ ،رأی ﹅ .د﹢︪﹡ ️︀︻ان ا﹇﹙﹫️ ر﹢﹠︻)Grewal,1995:168(  

ــ﹙ـ︴﹥ ︣︋ـ︐︀﹡ـ﹫︀ ︋︣  ﹨ـ﹠︡ و اوج ﹎︣﹁︐﹟ ـ﹝︢ا﹋︣ات ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨ـ﹠︡ ︋ـ︀ ا﹟ ﹋︪ـــ﹢ر،  در دـ﹨﹥ آ︠︣ ︨ـ
﹢د را ﹡︪ــ︀ن داد. ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و  ا︠︐﹑ف و دود︨ــ︐﹍﹩ ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و ﹨﹠︡و﹨︀ ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹎︫︢ــ︐﹥︠ 

﹨︀ ︋﹥ ︫ـ︡ه و ﹡﹆︩ آن︋︭ـ﹢ص ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︧ـ︀س ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ دررو﹡︡ ﹎﹀︐︀ر﹨︀ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫ـ︐﹥
و ︑﹞︀︤ آن ︋︀ ا﹋︓︣️ ﹨﹠︡و ︑︃﹋﹫︡   رو ︋︣ ﹨﹢️ ا︨ـ﹑﹝﹩ ︠﹢د︫ـ﹢د، ازا﹟ر︨ـ﹞﹫️ ︫ـ﹠︀︠︐﹥ ﹡﹞﹩

︡ و ︋ـ﹥ ︀ ﹝ـ︀﹜ـ﹀️ ﹋︣دـ﹡ ︀﹡ـ﹫ ︡ و ︋ـ︀ ︋︣︠﹩ ﹝﹢اد ︑﹢ا﹁﹆﹩ ﹋﹠﹍︣ه و دوـ﹜️ ︣︋ـ︐ ︡ـ﹡ ورزـ﹟ـ﹫︉ ز﹝﹫ـ﹠﹥  ا︑︣︑
.︫︡ ﹤︐︨︣ز﹝﹫﹟ ر ﹟ت آ︑﹩ در ا﹐﹢︑  



 

 ٧٣ ...رو﹊︣د ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡ :نعمتی و کاظمی پور

﹏ ︀ن ︫ــــ﹊ ﹥ ﹝︖﹙︦ ا︣ار ︠﹢اـ﹨ ︀ن ︋﹢د  ا﹎︣ـ ︀ـ﹡ ــ﹙ـ﹞ ﹥ ︋︣ای ﹝︧ـ ︀ـ﹡ ︡اـ﹎ ️ ـ︗ ـ﹢﹨ ﹉ ︣ی ـ﹫﹎
ــ﹫﹢در︻﹫﹟ ︀︨ـ ︀ل ا ﹟︤ب دارای ︻﹑﹅ ـ﹡ ︋ـ﹥ـ ︀﹜﹫︧ـــ︐﹩ ︋﹢د  ﹥ـ﹡ ﹥ ﹎﹢ـ﹡ ︀﹜︿ ﹨︣﹎﹢ـ﹡ ـ﹞ ﹤ ـ﹋ ای 
  ︫﹠︀︠︐﹩ ︀ ا︠︐﹑﹁︀ت ﹡︥ادی ︋﹢د.ا︨︀س ﹝︀︧﹏ ز︋︀ن ︋﹠︡ی ︋︣︑﹆︧﹫﹛
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﹤︖﹫︐﹡  

﹑ل ﹉ ﹇︣ن ︎﹫︩ از ا︨ــ︐﹆﹑ل در              ︋︣ر︨ــ﹩ ﹁︣از و ﹁︣ود ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و ﹨﹠︡و﹨︀ در︠ 
︨ـ︣ز﹝﹫﹟ ﹨﹠︡ را از آ﹝﹫︐﹍﹩    ١٩٤٧︨ـ︀ل ( ︨ـ﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ︨ـ﹫︀  م) از ︵︣﹁﹩ ﹝﹆﹢﹜﹥ ای از ︑︀ر

︨ــ︀زد و از ︵︣﹁﹩ د﹍︣، ︫ــ︀﹜﹢ده ای ︗️ ا︨ــ︐﹠︊︀ط ا︋︀﹝︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹟ ︨ــ︣ز﹝﹫﹟  ︠︀رج ﹝﹩
︀ و︗﹢د ︋︣︠﹩ زورآز﹝︀﹩ ﹨︀ آورد. ﹡︊﹍﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︀ن و ︑︀︋︺︀ن ا﹟ دو ﹝︧﹙﹉، در ︻︡ ﹝︢﹋﹢ر،︋ 

ــ﹢﹝️ ــ﹩، ︋﹥ و︥ه در ﹝﹢ا︗︣︋ ︀︋ ﹤︐︀﹡﹫︀،و ﹎︀ه ︭︠ ــ﹫︀︨ ︋﹥ ﹨﹛   ﹨︀، در ا﹋︓︣  ﹝︡ود️ ﹨︀ی ︨
در ︨ـ︣︑︀︨ـ︣ ا︻ ﹟︡، ﹨﹛ ︨ـ﹫︀︨ـ️ ︑︪ـ︐️ آ﹝﹫︤   ﹡︤د﹉ ︫ـ︡ه و ﹎︀ه ︋﹥ ا︑︀د ﹝︐﹞︀﹏ ︫ـ︡﹡︡.

︀﹫﹡︀︐︣︋  ﹤﹡︀﹨ا﹢︠ ️﹢﹨ ︪ـــ︀ت︀ص و ا︗﹑س  و ﹨﹛ ﹎︣ا︀ی  و ︗︀﹡︉ دارا﹡﹥ ︫ـــ﹞︀ری از ا︫ـــ﹨
ــ﹙ـ﹞︀﹡︀ن و ﹨ـ﹠︡و﹨︀ ︋︣ای  ﹝﹠︧ـــ﹢ب ︋﹥ ا﹟ دو ︗︣︀ن، اذن اـ︖︀د و ︑︡اوم ︗︊ـ﹥ ای ـ﹍︀﹡﹥ از ﹝︧ـ

︨ـ﹩، ︨ـ﹫︀ ︫ـ﹢اری ﹨︀ی  ︪ـ﹩ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙﹩ ﹨﹠︡، از   ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ را ﹡︡اد.  ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ د ﹝︴︠
﹩ د︡ه ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن، ﹁︣︗︀﹝﹩ ︗︤ ︻︤﹜️ و ︨ــ︣ا﹡︖︀م ا︠︣اج آ﹡︀ن از ︻ ︣︮ــ﹥ ︨ــ﹫︀︨ــ﹩ ﹨﹠︡ را در︎ 

ــ︀﹜﹢ده ︑ـ﹊︀︎﹢ی ﹨﹢ـ️ ︠﹢اـ﹨︀ـ﹡﹥ ـ﹝︢﹨︊﹩ را در آـ﹡︀ن ︎ـ︡ـ︡ آورد ـ﹋﹥  ــ️ و ︋ـ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗ـ️ ︫ـ ـ﹡︡ا︫ـ
ــ﹑﹝﹩ ︋﹢د. ــ﹛ ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨ ــ﹙﹞︀﹡︀ن ︋︣ ا  ﹡︐﹫︖﹥ آن ︑︀︨ــ﹫︦ ﹡︀دی ︋﹥ ا︨ ︧﹞﹟  ﹋︃︑ ﹤︐﹊﹡ ﹫ ︡ 

︮ـ﹙ ︫ـ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹨︡ف ا ︨ـ︐﹆﹑ل ﹋︀﹝﹏ ︋︣ا  ️و ︾︀ ﹩دا ︨ـ️. ﹝︖﹙︦ ا︣ار   ی﹝︖﹙︦ ا︣ار، ا ﹨﹠︡ ا
︋﹢د    ﹩︧ـــ︐﹫﹢﹡︀﹜﹫﹡︀︨ـــ ﹅و ︻﹑  ﹩︧ـــ︐﹫︀﹜︲ـــ︡ ا﹝︍︣ ی︡﹢﹜﹢ژا ی︠﹢د، دارا ﹩︑︖﹙  یاز ا︋︐︡ا ﹋﹥

﹥ ︋︣ا  ️ـ﹨﹢  ﹉ـ  ی︣﹫﹎︠﹢اـ﹨︀ن ︫ــــ﹊﹏ ︀ـ﹡ ︡اـ﹎ ︀ن ︋﹢د و در ︻  یـ︗ ︀ـ﹡ ــ﹙ـ﹞ ﹥   ﹟﹫﹝︧ـ ﹝ـ︀﹜︿ ﹨︣﹎﹢ـ﹡
︧ـ︀﹏ ز︋︀ن ی︋﹠︡﹛﹫︧ـ︑﹆ ︨ـ︀س ﹝ ︨ـ︐︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥︋﹢د یا︠︐﹑﹁︀ت ﹡︥اد  ︀  ﹩︫ـ﹠︀︠︐︋︣ ا  . در ا﹟ را

در ﹜﹠︡ن ︫ـ︣﹋️ ﹋﹠︡، ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︧ـ︀س   ︤﹎︣د﹫ا︗﹑س ﹝ ﹟﹫﹎︣﹁️ در دو﹝ ﹛﹫︑︭ـ﹞  ی﹎︀﹡︡
︨ـ︳ ﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙ ︨ـ️ ازا ﹩﹋︣د ﹋﹥ ︑﹢ ︪ـ﹢رت ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا ا﹜︣﹞﹟ و  ︉﹫﹝﹢﹐﹡︀ ︊ رو﹟﹨﹠︡ ﹝﹢رد ﹝

︨ـ︀ز﹡︡ ﹋﹥ در   یر﹁︐﹠︡ ︑︀ ﹎︀﹡︡  ﹩(از ر﹨︊︣ان ا︣ار) ︋﹥ ︋﹞︊ ی︻︴︀ء اً ︫ـ︀ه ︋︀ر  ︡﹫︨ـ را ﹝︐﹆︀︻︡ 
︨  ︡ و در︠﹢ا︨️ ﹡﹞﹢د﹡︡ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان ﹝︣دم ﹡︊︀  ︫︣﹋️ ﹡﹊﹠︡  ︤﹎︣د﹫ا︗﹑س ﹝   ﹩در ︋︒ ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀

︣﹋️ ﹋﹠﹠︡؛ ︣ا﹋﹥ ا ︀ا ﹟﹫﹨︀ را از ︋︻﹞﹏ ا︻︐︊︀ر آن ﹟︋︀ ا︨︐︺﹞︀ر﹎︣ان︫  ﹨︀ آن  ︀ل﹟︠﹢ا﹨︡ ︋︣د.︋ 
︧ـ︐﹠︡ ﹎︀﹡︡ ︭ـ﹞  ﹠﹥﹫ز﹝ ﹟را در ا  ی﹡︐﹢ا﹡ ﹝﹠︖︣   ︤﹎︣د﹫︫ـ︣﹋️ در ا︗﹑س ﹝  یاو ︋︣ا  ﹛﹫﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ و ︑

︠﹢ا﹨︀ن  ﹝︖﹙︦ ا︣اردر ﹡︐﹫︖﹥   .︡﹎︣د  ﹩﹨﹠︡ و ﹝︖﹙︦ ا︣ار ا︨﹑﹝  ﹩﹋﹠﹍︣ه ﹝﹙ ﹟﹫︋  ﹩︋﹥ ︗︡ا
︨ـ﹩   ︨ـ﹫︀  ️﹢﹨ ︫ـ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︨ـ︊︉  ︫ـ︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢ـ︲﹢ع  ︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن  ︗︡ا ﹩﹢زه ا﹡︐︀︋︀︑﹩ ︋︣ای ﹝
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