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مقدمة �ل�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�سدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�سروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��سع ع�سر  ِ الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن  والع�سرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�سبق 
من�سبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�سي�ق 
اأ�س��ًس� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�سداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�س�سني، وذلك  الأ�س�تذة  كب�ر 
ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �س�ركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًس� - يف اإط�ر هذا امل�سروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبن�ء امل�سلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�س�س�ت �سن�عة  �ستتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت 
التي يل�سقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�سلمون يف جملتهم، خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الف��سي، والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�سول  وتي�سري  ب�لعربية  ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�ص  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�س�ين  الرتاث  اإ�سه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�ص �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف الع�م على امل�سروع



وجهة  عن  بال�شرورة  تعبرِّ  ل  الكتاب  هذا  يف  الواردة   الآراء 
موؤلفيها. نظر  وجهة  عن  فقط  تعبرِّ  اإمنا  الإ�شكندرية،  مكتبة  نظر 



تقدمي

منى أبو زيد

ومن  احلديث،  العربي  الفكر  ع�جله�  التي  الق�س�ي�  اأقدم  من  املراأة  ق�سية 
اأ�سح�به�  فيه�  تن�ول  ُكُتٌب  له�  ِرَدتنْ  ف�أُفنْ اأن�س�ره�،  للجدل بني  اإث�رًة  الق�س�ي�  اأكرث 
ب�لبحث مو�سوع املراأة ب�سفٍة ع�مة، اأو جوانب خم�سو�سة تتعلق به�، مثل: ال�سفور 

واحلج�ب والرتبية والتعليم، اإىل غري ذلك.

امليدان  اقتحمت  بل  املتفرج،  موقف  ال�سراع  هذا  يف  املراأة  تقف  ومل 
مداِفَعًة عن نف�سه�، ومر�سدًة بن�ت جن�سه� اإىل الطريق القومي، ومن هوؤلء ك�نت 
»نبوية مو�سى« )1303 - 1370هـ/ 1886 - 1951م( بكت�به� »املراأة والعمل« 

وبجهوده� يف الرتبية والتعليم.

تعليم  رائدات  واأُوىل  الن�س�ئية،  النه�سة  اأمه�ت  من  مو�سى«  »نبوية  ُتعد 
الفتي�ت يف م�سر احلديثة. ك�ن التعليم مبث�بة ق�سية عمره� التي ك�فحت يف �سبيله� 
امل�س�واة  اإىل حتقيق  التعليم طريًق�  وراأت يف  املختلفة،  مراحل حي�ته�  على مدى 
بني اجلن�سني، وال�سبيل للنهو�ص ب�ملراأة امل�سرية. وقد انعك�ص هذا على حي�ته�، 
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ا�ستكم�ل  بعد  و�َسَعتنْ  البك�لوري�.  �سه�دة  على  م�سرية حت�سل  فت�ة  اأول  فك�نت 
تعليمه� اإىل العمل يف جم�ل الرتبية والتعليم)1( واأفنت حي�ته� يف هذا العمل.

و»نبوية مو�سى« منوذج فريد لإرادة الفت�ة امل�سرية الق�درة على تغيري واقعه�؛ 
ِهم يف تغيري و�سع الفت�ة امل�سرية،  حيث ا�ستط�عت يف ظروف ب�لغة ال�سعوبة اأن ُت�سنْ
ويف حترره� من قيود التخلف والظلم الذي اأح�ط املراأة قرونً�، وو�سعت ق�سية تعليم 

املراأة على م�ستوى التطبيق، ب�عتب�ره� الق�سية الإ�سالحية الأوىل.

منت�سف  وحتى  ع�سر  الت��سع  القرن  اأواخر   - وتعليمه�  املراأة  و�سع  وك�ن 
�سبه ع�م بني  رف�ًس�  وتلقى  الآراء،  تتن�زع حوله�  تقريًب� - ق�سية  الع�سرين  القرن 
اأغلب املثقفني اإل من قّلٍة من امل�سلحني الذين ح�ولوا ت�سحيح هذا الو�سع: اإم� 
اأنهم قد وجدوا فيه تراجًع� عن املدنية احلديثة يف الغرب، اأو لأنهم وجدوا فيه فهًم� 

خ�طًئ� للدين.

تقدمّية،  جتديدية  دعوة  ك�نت  والعمل  العلم  اإىل  مو�سى«  »نبوية  ودعوة 
اأن هذه  لتبني  امل�سري والإ�سالمي،  الت�ريخ  اأن تبحث عن جذوره� يف  ح�ولت 
يف  املراأة،  من  وموقفه�  الأمم  تقدم  بني  وربطت  اأ�س�لتن�،  عن  بعيدة  غري  الدعوة 
حم�ولة لت�سحيح و�سع املراأة يف م�سر، ب�عتب�ره طريقه� للو�سول اإىل م�س�ف الأمم 

املتمدينة.
والذاكرة،  املراأة  ملتقى  ن�سر  مو�سى،  لنبوية  بقلمي،  ت�ريخي  كت�ب  مقدمة  كم�ل،  ه�لة  الرحمن،  عبد  راني�   )1(

الق�هرة، ط3، 1999، �ص12.
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�شرية حياة 

�سجلت »نبوية مو�سى« حي�ته� بقلمه�، كتبته� اأوًل يف �سورة مذكرات ن�سرته� 
يف جملة »الفت�ة« ابتداًء من )رجب 1356هـ/ اأكتوبر 1937م(، ثم جمعته� بعد 
ذلك يف كت�ب حمل عنوان »ت�ريخي بقلمي«. ق�مت فيه ب�سرد ذكري�ته� ح�سب 
تعليمه�  �سبيل  م�س�ق وم�س�عب يف  َدتنْه من  َتَكبَّ فيه عم�  ت  ت�ريخ حدوثه�، عربَّ

وعمله�.

ذكري�ته�،  لت�سجيل  ك�إط�ر  الذاتية  ال�سرية  اإىل  مو�سى«  »نبوية  اجتهت  وقد 
وا�ستعرا�ص حلظ�ت املع�ن�ة والن�س�ل والنت�س�ر يف حي�ته� من اأجل انتزاع حقه� 
ّن به على الفت�ة، وت�أكيد ذاته� يف  يف التعليم، ذلك احلق الذي ك�ن املجتمع َي�سِ

جم�ل العمل)1(.

ُولدت »نبوية مو�سى« يف )20 ربيع الأول 1304هـ / 17 دي�سمرب 1886م(. 
�سوي يف  وهي نف�ص ال�سنة التي ُولدت فيه� رائدت�ن اأخري�ن من رائدات الفكر النِّ
امل�سرق العربي، »ملك حفني ن��سف« )فرباير( و»مي زي�دة« )دي�سمرب(. وك�نت 
ر�س�لة  حتقيق  اأجل  من  �َسَعنينْ  الالتي  املج�هدات  هوؤلء  اإحدى  مو�سى«  »نبوية 

تعليم املراأة واملن�داة بعمله�.

ن�دية بدر الدين اأبو غ�زي، ق�س�ي� التحرر يف م�سر خالل القرن الع�سرين، درا�سة يف اإبداع ثالث من رائدات   )1(
التحرر يف م�سر، �سمن كت�ب اأبح�ث موؤمتر »م�ئة ع�م على حترير املراأة« ج2، املجل�ص الأعلى للثق�فة، م�سر، 

1999م، �ص494.
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ُولدت »نبوية مو�سى« بن�حية كفر »احلكم�« ببندر »الزق�زيق«. ك�ن والده� 
�س�بًط� ب�جلي�ص امل�سري. وقد �س�فر الأب قبل ميالد »نبوية« ب�سهرين اإىل »ال�سودان« 
َيُعد من هن�ك؛ فن�س�أت نبوية يتيمة الأب، وع��ست مع  اإب�ن الثورة املهدية، ومل 

�سقيقه� »حممد مو�سى« الذي يكربه� بع�سر �سنوات يف رع�ية والدتهم�.

بتعليم  تهتم  التي  امل�سرية  البيوت  ك�س�ئر  بيت  يف  مو�سى«  »نبوية  ن�س�أت 
اأبن�ئه� من الذكور فقط، وتوؤمن ب�أن ل قيمة لتعليم الفتي�ت لأن م�سريهن الزواج، 
الذي  �سقيقه�  مب�س�عدة  والكت�بة  القراءة  تتعلم  جعله�  للعلم،  نبوية  حب  ولكن 

اأر�سلته الع�ئلة ليتعلم يف الق�هرة.

تطلعت  حتى  عمره�  من  ع�سرة  الث�لثة  مو�سى«  »نبوية  بلغت  اأننْ  وم� 
لاللتح�ق  اأ�سرته�  من  ال�سديدة  املع�ر�سة  رغم  فتقدمت  تعليمه�،  ل�ستكم�ل 
 مبدر�سة »ال�سنية« للبن�ت، وك�ن �سبب املع�ر�سة هو م� اأُ�سيع - يف ذلك الوقت - 
عند الطبق�ت املتو�سطة والعلي� اأن خروج الفتي�ت للتعليم »ُيعد خروًج� عن قواعد 
الأدب واحلي�ء، ومروًق� من الرتبية والدين«)1(. فك�نت الأُ�َسر الراقية - اإل القليل 

الن�در منه� - ترى اأنَّ التعليم والعمل مم� يحط من مك�نة املراأة وكرامته�)2(.

بوجه  الأ�سرة  وهم�  له�،  متع�ر�ستني  قوتني  مواجهة  ب�لت�يل  عليه�  وك�ن 
خ��ص، واملجتمع بوجه ع�م. وجنحت »نبوية مو�سى« يف اللتح�ق ب�ل�سف الث�لث 

نبوية مو�سى، ت�ريخي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص32.  )1(
اإبراهيم عبده، تطور النه�سة الن�س�ئية يف م�سر، مكتبة كلية الآداب، الق�هرة، 1945م، �ص15.  )2(
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البتدائي �سنة )1319هـ/ 1901م( وك�ن هذا الع�م هو الع�م الذي ح�سلت فيه 
الفت�ة امل�سرية - ولأول مرة - على ال�سه�دة البتدائية، وك�ن هذا ممثاًل يف »ملك 

حفني ن��سف« و»فكتوري� عو�ص«.

وا�ستط�عت »نبوية مو�سى« بعد ع�مني من الدرا�سة اأننْ حت�سل على ال�سه�دة 
بق�سم  ذلك  بعد  درا�سته�  وا�ستكملت  1903م(،  )1321هـ/  �سنة  البتدائية 
وُعينت  1906م(،  )1324هـ/  �سنة  درا�سته�  اأمتت  حيث  ال�سنية«  »معلم�ت 
�َسًة مبدر�سة »عب��ص البتدائية« للبن�ت ب�لق�هرة، مبرتب خم�سة جنيه�ت حتت  ُمَدرِّ

الختب�ر ملدة ع�مني.

الرغم  »نبوية مو�سى« بعدم م�س�واته� للرجل يف العمل على  وقد �سعرت 
علُّم؛ حيث ك�ن املجتمع مييز بني اجلن�سني يف الراتب)1(،  من م�س�واته� له يف التَّ
وتعقب  الرجل.  اأجر  ن�سف  املراأة  يعطي  اأي  الوراثة«  »مع�ملة  املوظفني  ويع�مل 
�ُص الفتى، ومل يكن  �ُص كم� ُيَدرِّ »نبوية مو�سى« على ذلك ق�ئلة: »لقد كنت اأَُدرِّ
�ص للمدار�ص البتدائية، فلم�ذا  للحكومة مدار�ص ث�نوية كثرية، فكن� جميًع� ندرِّ
املراأة  ت�س�وى  اأن  ج�هدة  اأعمل  كنت  لقد  مرتبي؟  ب�سعف  عني  الوزارة  متيزه 

ب�لرجل يف الوظ�ئف ويف كل �سيء«)2(.

لعل هذا اخلالف يف الأجر ك�ن ل�سي�دة الثق�فة الإجنليزية التي ل ت�سوي بني املراأة والرجل يف الأجر.  )1(
نبوية مو�سى، ت�ريخي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص82.  )2(
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وا�ستمرت »نبوية مو�سى« يف التعليم حتى ح�سلت على �سه�دة »البك�لوري�« 
�سنة )1325هـ/ 1907م(، فك�نت اأول فت�ة حت�سل على ال�سه�دة، ف�أث�رت �سجة 
ك�ن  التي  ال�سه�دة  لهذه  التقدم  على  جتروؤ  م�سر  يف  فت�ة  اأول  ب�عتب�ره�  كبرية 
ح�ملوه� يحظون مبك�نة اجتم�عية مرموقة. وتعلق على هذا احلدث يف مذكراته� 
بقوله�: »ولو اأين اإذ ذاك فتحت فرن�س� مل� ك�ن ل�سمي رنة اأ�سد مم� ك�ن له على اإثر 

نيل تلك ال�سه�دة العظيمة، اأي �سه�دة البك�لوري�«)1(.

ثم ح�سلت »نبوية مو�سى« بعد ذلك على دبلوم املعلم�ت �سنة )1326هـ/ 
1908م(، وق�ست �سنتني حتت التمرين يف التدري�ص، وُعينت يف وظيفة معلمة.

ال�سحف،  يف  املق�لت  تكتب  الفرتة  تلك  يف  مو�سى«  »نبوية  بداأت  وقد 
مثل �سحيفة »م�سر الفت�ة« و»الأهرام« و»البالغ« و»اجلريدة« وغريه�، تن�ولت فيه� 

ق�س�ي� تعليمية واجتم�عية واأدبية.

انتدبت »نبوية  اأي�ًس� مت افتت�ح اجل�معة الأهلية، وبعد فرتة  ويف هذه ال�سنة 
ك�نت  حم��سرات  لإلق�ء  ه��سم)2(«  و»لبيبة  ن��سف«  حفني  »ملك  مع  مو�سى« 
تنظمه� اجل�معة لتثقيف �سيدات الطبقة الراقية كل يوم جمعة، وعملت يف الفرع 
الن�س�ئي م� بني ع�مي )1328 - 1329هـ/ 1910 - 1911م(، وق�مت بتدري�ص 

م�دة العلوم الع�سرية وم�دة ت�ريخ م�سر القدمي واحلديث.

املرجع ال�س�بق، �ص85.  )1(
ك�نت لبيبة ه��سم رئي�ص حترير جملة الفت�ة تقوم بتدري�ص الرتبية و�سدرت حم��سراته� يف كت�ب.   )2(
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ثم ا�ستط�ع »حممد ب��س� حممود« مدير مديرية الفيوم - اآنذاك - اأن يقنع 
لتتوىل  املع�رف  اأن ترتك خدمة وزارة  »نبوية مو�سى« �سنة )1327هـ/ 1909م( 
وَقِبَلت  الفيوم.  مديرية  جمل�ص  اأن�س�أه�  التي  للبن�ت  املحمدية«  »املدر�سة  ِنَظ�رة 
وجنحت  للبن�ت،  ابتدائية  ملدر�سة  م�سرية  ن�ظرة  اأول  فك�نت  املهمة  هذه  »نبوية« 
خالل عمله� يف ن�سر تعليم البن�ت يف الفيوم، فزاد الإقب�ل على املدر�سة، وارتفع 

عدد تلميذاته� اإىل اأكرث من ال�سعف يف مدة اأربعة �سهور.

حه� الأ�ست�ذ »اأحمد لطفي ال�سيد« ن�ظرة ملدر�سة معلم�ت املن�سورة  ثم ر�سَّ
التي اأن�س�أه� اآنذاك جمل�ص مديرية الدقهلية، فتولت اإدارته� منذ �سنة )1328هـ/ 
1910م( ونه�ست به� نه�سة كبرية، حتى ح�زت املركز الأول يف كف�ءة املعلم�ت.

واأثن�ء العمل يف التدري�ص، انتقدت »نبوية مو�سى« بع�ص من�هج التعليم، 
والكتب املدر�سية املقررة على الطالب، ومن هذه الكتب كت�ب »الفوائد الفكرية« 
لـ»عبد اهلل ب��س� فكري«. وك�ن يدر�ص يف املرحلة البتدائية. وراأت يف هذا الكت�ب 
خ��سة  درا�سية  من�هج  ت�أليف  اإىل  فلج�أت  التعليمية)1(.  للعملية  مالءمته  عدم 
بتلميذاته� بعنوان »ثمرة احلي�ة يف تعليم الفت�ة« قررته نظ�رة املع�رف »وزارة الرتبية 
العربية يف مدار�سه� �سنة )1329هـ/ 1911م(، ويف مقدمة  والتعليم« للمط�لعة 

الكت�ب تو�سح اأهمية التعليم الق�ئم على الختي�ر ل الأمر، والنهي، والإجبـ�ر.

نبوية مو�سى، ت�ريخي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص108.  )1(
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وك�ن هذا الكت�ب اإ�سه�ًم� من »نبوية مو�سى« يف تطوير كتب اللغة العربية، 
ال�سرعي)1(،  الق�س�ء  مبدر�سة  املدر�ص  اإبراهيم«،  »اأحمد  الأ�ست�ذ  بت�سحيحه  عني 

حح مبعرفة ال�سيخ »حمزة فتح اهلل« مفت�ص اأول اللغة العربية. وقد �سُ

اللغة  تعليم  اإنَّ  فيه�:  تقول  بُخطبٍة  الكت�ب  هذا  مو�سى«  »نبوية  وتفتتح 
ل اأزمًة؛ لأن الأطف�ل يتكلمون اللغ�ت مبجرد تعودهم �سم�عه�، ف�إذا  العربية ُي�َسكِّ
تعودوا �سم�ع الكالم ال�سحيح، ثبت ذلك يف اأذه�نهم. ف�ملهم - يف نظره� - هو 
تعويد الأطف�ل على النطق ال�سحيح، ولذا اهتمت ب�لرتكيز على اأدب اللغة؛ لأن 
الغر�ص هو تعويد الطفل كيف يعرّب عن مكنون �سدره بعب�رٍة ف�سيحة. فقد نرى 
ي�ستطيع  ل  ولكنه  والإبدال،  الإعالل  يعرف  وال�سرف  النحو  يف  »ن�بغة  تلميًذا 
ومع�نيه�،  ب�أ�س�ليبه�  وجهله  م�دته،  لقلة  ال�سحيحة  العربية  ب�للغة  التعبري  ُح�سن 

وُبعده عنه�«)2(.

ورغبت »نبوية مو�سى« يف درا�سة احلقوق، فتقدمت بطلب اإىل نظ�رة املع�رف؛ 
اإدارة مدر�سة  انتقلت  ُرف�ص، فلم�  تتبعه� هذه املدر�سة، لكن طلبه�  حيث ك�نت 
احلقوق بعد ذلك اإىل نظ�رة احلق�نية »وزارة العدل« �سنة )1330هـ/ 1912م(، 
وك�ن ن�ظره� »حممد ب��س� �سكري« على معرفة بـ »نبوية مو�سى« واحرتاٍم له�، َقِبل 
امل�ست�س�ر  فتدخل  النه�ئية،  ال�سنة  اإىل  وو�سلت  منت�سبة،  كط�لبة  التح�قه�  طلب 
وقد اأ�سبح اأحمد اإبراهيم اأ�سهر اأ�س�تذة ال�سريعة الإ�سالمية يف م�سر، واأ�سبح وكياًل لكلية احلقوق - ج�معة   )1(

الق�هرة.
نبوية مو�سى، املراأة والعمل، الطبعة احل�لية، �ص86.  )2(
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الإجنليزي »دنلوب« واأقنعه� بعدم دخول المتح�ن النه�ئي للحقوق، وقد ظهرت 
ثق�فته� الق�نونية يف كت�ب�ته�.

احلرب  اإِبَّ�ن  م�سر  ت�ريخ  يف  قلقة  �سي��سية  فرتة  مو�سى«  »نبوية  وع��سرت 
الع�ملية الأوىل �سنة )1332هـ/ 1914م(، وعزل اخلديوي »عب��ص حلمي الث�ين«، 
»نبوية مو�سى«  الربيط�نية. وواجهت  وتولية »ح�سني ك�مل« �سلط�نً� حتت احلم�ية 
اأن�س�ر اخلديوي ال�س�بق  اإىل املع�ر�سة ال�سي��سية، واأنه� من  ب�نتم�ئه�  دعوى ب�طلة 
واملن�ه�سني للعهد اجلديد، واأنَّ بق�ءه� يف املن�سورة خطٌر على الأمن وال�ستقرار. 
فق�م »دنلوب« بنقله� اإىل الق�هرة، واأع�د تعيينه� يف وزارة املع�رف وكيلة معلم�ت 
»معلم�ت  ملدر�سة  ن�ظرة  1916م(  ين�ير  1334هـ/  )�سفر  يف  �ه�  َرقَّ ثم  بولق، 
الوردي�ن« ب�لإ�سكندرية، وظلت يف هذه الوظيفة حتى �سنة )1338هـ/ 1920م(.

وتنفي »نبوية مو�سى« انتم�ءه� اإىل املع�ر�سة ال�سي��سية، وتراه ادع�ًء ب�طاًل؛ 
وزارة  مع�داة  واأنَّ  والأحزاب،  ال�سي��سة  عن  بعيدة  الفرتة  تلك  يف  ك�نت  حيث 
املع�رف له� اإمن� تعود اإىل اعرتا�ص الحتالل الإجنليزي على وجود ن�ظرة م�سرية 

َر�َسُته� مدار�َص الن�ظرات الإجنليزي�ت. تن�ف�ص َمدنْ

والدليل على هذا اأنه عندم� ق�مت ثورة 1919م، واأعلنت املدار�ص الإ�سراب 
عن الدرا�سة رف�ست »نبوية مو�سى« امل�س�ركة يف الإ�سراب، واأعلنت اأن التعليم هو 
اأعظم تعبري عن العمل الوطني، واأقنعت املعلمني واملعلم�ت يف مدر�سته� بوجهة 
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نظره�، وتذكر هذه الواقعة يف مذكراته� بقوله�: »ل�ست ممن يعتقدون اأن الإ�سراب 
يف املدار�ص مم� يفيد البالد بل اأن� اأعلم اأن البالد على ح�جة �سديدة اإىل التعليم، 
واأن املعلمني يجب اأن يكونوا بعيدين عن احلركة الوطنية؛ لأنهم يقومون بعمل 
اآخر مهم� جّل، وذلك العمل  اأن ل ين�سرفوا عنه اإىل عمل  وطني جميد يجب 

ة«)1(. تثقيف اأمة اأُميَّ

ويف �سنة )1338هـ/ 1920م( راأى الإجنليز - ولأ�سب�ب �سي��سية - ترقية 
�، فراحت  »نبوية مو�سى« مفت�سة للتعليم الأويل ب�لوزارة، اإل اأنه مل يكن عماًل فعليًّ
تكتب يف ال�سحف مق�لت تنتقد فيه� ُنُظم التعليم يف وزارة املع�رف، الأمر الذي 
اأث�ر ث�ئرة »ب�تر�سون« امل�ست�س�ر الإجنليزي اجلديد للمع�رف، فمنحه� اإج�زة مفتوحة 

ب�لأجر.

وا�ستثمرت »نبوية مو�سى« هذه الإج�زة املفتوحة و�س�فرت اإىل الإ�سكندرية، 
خ��سة  ابتدائية  مدر�سة  ت�أ�سي�ص  يف  الفت�ة«  »ترقية  جمعية  مع  ب�لتف�ق  وجنحت 

للبن�ت، تولت اإدارته�، واأثبتت يف ذلك كف�ءة وجن�ًح� كبرًيا.

»املراأة  »نبوية مو�سى« كت�به�  ن�سرت  الع�م )1338هـ/ 1920م(  ويف هذا 
والعمل« ط�لبت فيه بحق املراأة املطلق يف العلم والعمل، ومب�س�واته� الك�ملة مع 
ال�سيدة  تزعمته�  التي  الن�س�ئية  احلركة  �س�ركت يف  الوقت  ذلك  ومنذ  الرجل. 

نبوية مو�سى، ت�ريخي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص235.  )1(
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»هدى �سعراوي« و�س�فرت �سمن وفد »الحت�د الن�س�ئي امل�سري« اإىل موؤمتر املراأة 
»هدى  الوفد  هذا  وقد �سم  �سنة )1341هـ/ 1923م(،  روم�  املنعقد يف  الع�ملي 
ج�نب  اإىل  وا�سف«  »وي�س�  ومدام  خي�ط«  و»ريجين�  نرباوي«  و»�سيزا  �سعراوي« 

َفة للمراأة امل�سرية اأم�م الغرب. »نبوية مو�سى«، وُكنَّ من�ذج ُم�َسرِّ

وقد اأث�ر هذا الن�س�ط الن�س�ئي خ�سوم »نبوية مو�سى« وخ�سوم حركة حترير 
اإىل  مو�سى«  »نبوية  بنقل  قراًرا  املع�رف  وزير  ب��س�«  �سعيد  »حممد  ف�أ�سدر  املراأة، 

الق�هرة يف وظيفة كبرية مفت�س�ت �سنة )1342هـ/ 1924م(.

نوع  �سوى  م�سطرة  مو�سى«  »نبوية  تولته�  التي  الوظيفة  تلك  تكن  ومل 
من العتق�ل للحد من ن�س�طه� يف جم�ل احلركة الن�س�ئية، مم� اأث�ر عليه� خ�سوم 
حترير املراأة ودع�ة التم�سك ب�لقدمي، ولذا لقت مع�ملة �سيئة من كب�ر امل�سئولني 
ب�لوزارة، وتقدمت بعدة �سك�وى اإىل وزير املع�رف عن �سوء مع�ملته� وا�سطه�ده� 

و�َسلنْب �سلط�نه�، ومتييز الرج�ل عليه�.

الراأي  اإىل  امل�س�ألة  ت�سعيد  قررت  ل�سكواه�  الوزارة  ت�ستجب  مل  وعندم� 
الع�م، واأث�رته� على �سفح�ت اجلرائد، فكتبت يف جريدة »ال�سي��سة« اليومية التي 
الأوىل 1344هـ/  )22 جم�دى  الد�ستوريِّني« يف  »الأحرار  ِدُره� حزب  ُي�سنْ ك�ن 
لفتت  اإجنلرتا وم�سر«  البن�ت يف  تعليم  »نظ�م  بعنوان  8 دي�سمرب 1925م( مق�ًل 
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النتب�ه فيه اإىل �سرورة تغيري نظ�م تعليم البن�ت يف م�سر، ونزع املراقبة والتفتي�ص 
من اأيدي الرج�ل.

واأكدت يف خت�م مق�له� اإ�سراره� على القت�ل يف هذه املعركة حتى النه�ية، 
اأدي�نهم  اختالف  على  الع�مل  مدار�ص  جميع  يف  �َسٌة  مقدَّ الأخالق  م�س�ألة  لأن 
تكره  وراحته�؛ لأنه�  ب�سع�دته�  للت�سحية  ا�ستعداد  اأنه� على  واأعلنت  وع�داتهم، 

الرذيلة لذاته�، ل خوًف� من عق�ب الدين، اأو رج�ء ثوابه.

م�هر«  »علي  اأ�سرع  حتى  »ال�سي��سة«  جريدة  يف  املق�ل  هذا  ُن�سر  اأن  وم� 
وزير املع�رف - اآنذاك - بتوجيه اإنذار موؤرخ يف )14 جم�دى الآخرة 1344هـ/ 
اأبدت مالحظ�ت �سخ�سية  29 دي�سمرب 1925م( لل�سيدة »نبوية مو�سى«؛ لأنه� 
لل�سوابط  البن�ت يف جريدة علنية، مع خم�لفة ذلك خم�لفة �سريحة  تعليم  عن 

ِفي احلكومة بعدم ن�سر مالحظ�ت �سخ�سية بوا�سطة اجلرائد. املفرو�سة على ُمَوظَّ

�سد  امل�سري�ت  �َس�ت  املَُدرِّ »حركة  قي�م  عن  امل�سئولية  اإليه�  ن�سبوا  ثم 
�َس�ت  املَُدرِّ بني  جم�عية  �سبه  حركة  هن�ك  ك�نت  حيث  الأجنبي�ت«؛  الن�ظرات 
امل�سري�ت تط�لب ب��ستبدال ن�ظرات املدار�ص الأجنبي�ت بن�ظرات م�سري�ت بعد 
اأننْ ُيثنِْبتنْ كف�ءتهن يف العمل، حتى يكون ال�ستقالل الذي ح�سلت عليه البالد 

اآنذاك متحقًق� يف جم�ل التعليم.
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�سعب�ن 1344هـ/  اخلدمة يف)24  من  مو�سى«  »نبوية  بف�سل  قرار   و�سدر 
يف  التعليم  ب�أمور  الهتم�م  اإىل  احلني  ذلك  منذ  ف�ن�سرفت  1926م(،  م�ر�ص   8
ى  مدار�سه� اخل��سة، التي ك�ن له� فرع ب�لإ�سكندرية، واآخر ب�لق�هرة، وك�نت ُت�سمَّ

مدر�سة »بن�ت الأ�سراف«.

وتعترب الفرتة فيم� بني �سنة )1356هـ/ 1937م( حتى �سنة )1362هـ/ 
ن�س�ًط�  واأكرثه�  وتنوًع�،  عماًل  مو�سى«  »نبوية  حي�ة  فرتات  اأكرث  هي  1943م( 
الرتبوية.  الأن�سطة  يف  ب�مل�س�ركة  مدار�سه�  اإدارة  ج�نب  اإىل  ق�مت  فقد  وحيوية. 
وق�مت ب�إن�س�ء مطبعة وجملة اأ�سبوعية ن�س�ئية ب��سم »الفت�ة« �سدر العدد الأول منه� 
ا له� مببنى  يوم الأربع�ء )15 �سعب�ن 1356هـ/ 20 اأكتوبر 1937م(، واتخذت مقرًّ
�سدر  �سنوات،  خم�ص  ملدة  ت�سدر  املجلة  وا�ستمرت  ب�لق�هرة،  الك�ئنة  مدر�سته� 
الآخرة 1362هـ/ )2 جم�دى  ال�سبت  بت�ريخ  اآخره�  ك�ن  عدًدا،   خالله� 229 
5 يونية 1943م(. وك�نت »نبوية« تكتب فيه� مق�لت تربوية وتعليمية واجتم�عية.

وقد اأّلفت »نبوية مو�سى« رواية ت�ريخية بعنوان »توب حتب« اأو »الف�سيلة 
اأ�سب�ب  وتتن�ول  الأول«  »اأحم�ص  ع�سر  اإىل  الرواية  اأحداث  وترجع  امل�سَطَهَدة« 
طرد  لهم  تهي�أ  حتى  الهك�سو�ص  �سد  امل�سريون  به�  ق�م  التي  ال�ستقالل  حرب 

الهك�سو�ص على يد امللك »اأحم�ص«.
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وت�سمنت الرواية كثرًيا من ع�دات امل�سريني القدم�ء ومعتقداتهم، وطرق 
حم�كم�تهم وت�سريع�تهم. كم� ت�سمنت كثرًيا من احلوادث ال�سهرية التي حدثت 
يف م�سر يف عهده� الأخري، فهي �سورة لأخالق بع�ص املع��سرين، وت�أثري التطورات 
من  م�أخوذة  احلديث)1(  الع�سر  يف  مل�سر  ت�ريخية  �سورة  م  فُتَقدِّ فيهم.  ال�سي��سية 
اإىل  مو�سى«  »نبوية  به�  وترمز  حتب«  »توب  هي  الرواية  وبطلة  امل�سريني،  قدم�ء 
نف�سه�، وهي رئي�سة اإحدى دور النظ�م الت�بعة لدير »اأمون« ح�سب اأحداث الرواية.

كم� ن�سرت »نبوية مو�سى« ديوانً� لل�سعر، فقد ك�نت �سديدة امليل لالأدب 
�ِص ال�سعر منذ ك�نت تلميذة ب�ملدر�سة البتدائية. ثم ان�سرفت عن ال�سعر اإىل  وَقرنْ
ِر�ُص ال�سعر كلم� دعته� احل�جة اإىل ذلك. وظهر  التعليم. ولكنه� مع ذلك ك�نت َتقنْ
ال�سعر عنده� على هيئة مقطوع�ت متفرقة ق�لته� ال�س�عرة يف من��سب�ت متب�ينة منذ 
�سنة )1322هـ/ 1904م( حتى �سنة )1353هـ/ 1934م(، وقد ذكرت موقفه� 
من ال�سعر ق�ئلة »ل�ست كغريي ممن يقولون ال�سعر اأو النظم، وهم متفرغون له، بل 
َمٌة، �سغلني حب التعليم عم� �سواه من الفنون اجلميلة، وم� قلت �سعًرا اإل  اأن� ُمَعلِّ

حل�جة التعليم.. فقلَّم� تخلو ق�سيدٌة من ق�س�ئدي من الإ�س�رة اإليه«)2(.

ت�ريخ  �سل�سلة  للكت�ب،  الع�مة  امل�سرية  الهيئة  امل�سرية،  احلي�ة  يف  ودوره�  مو�سى  نبوية  الإ�سع�د،  اأبو  حممد   )1(
امل�سريني رقم )69(، الق�هرة، 1994م، �ص24.

ديوان ال�سيدة نبوية مو�سى، مطبعة الفت�ة، الق�هرة، 1938م، وهن�ك طبعة حديثة للديوان، حتقيق ودرا�سة عف�ف   )2(
عبد املعطي، املجل�ص الأعلى للثق�فة، الق�هرة، 2002م.
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له�  وك�ن  ال�سي��سية،  احلي�ة  يف  كذلك  الفرتة  تلك  يف  »نبوية«  و�س�ركت 
دور مع »الأحرار الد�ستوريِّني«، فك�نت تن��سرهم، وعلى عداء �سديد مع حزب 
حتى  1942م(  فرباير  1361هـ/  )املحرم  يف  احلكم  توىل  اإن  م�  الذي  »الوفد« 

�س�رع ب�لنتق�م من »نبوية مو�سى« ف�أغلق مدار�سه� وجملته�.

ويف �سنة )1365هـ/ 1946م( اأوقفت »نبوية مو�سى« مبنى مدر�سة »بن�ت 
�، و�سلمته� اإىل وزارة املع�رف التي اأع�دت  الأ�سراف« يف الإ�سكندرية وقًف� خرييًّ
تعيينه� من جديد يف وظيفة مفت�سة ع�مة للتعليم احلر، واأم�ست يف هذه الوظيفة 

عدة �سهور حتى اأُحيلت اإىل املع��ص يف )املحرم 1366هـ/ دي�سمرب 1946م(.

ُتوفَيت، وهي يف  املع��ص حتى  الب�قية يف  �سنواته�  مو�سى«  »نبوية  وق�ست 
نحو اخل�م�سة وال�ستني من عمره�، وذلك يف )جم�دى الآخرة 1370هـ/ اأبريل 
يف  امل�سرية  املراأة  كف�ح  �سفح�ت  من  خ�لدة  �سفحة  بذلك  لتطوي  1951م( 
احل�سول على التعليم والعمل. وك�نت »نبوية مو�سى« بكت�به� »املراأة والعمل« يف 
مقدمة الداعني اإىل هذا احلق، وانتهت حي�ُة رائدٍة من رائدات العمل الن�س�ئي 

ممن اتخذن من ق�سية تعليم الفتي�ت ق�سية وطنية.

»نبوية مو�سى« ا�سم له رنني يف ت�ريخ العمل الن�س�ئي، �سهدت بداية ع�سر 
تع�لت فيه الأ�سوات ُمَط�ِلبًة بفك القيود عن املراأة، واحل�سول على حقوقه� ك�ملة 
مب� فيه� حق العمل، والذي هو ب�لطبع بعد حق التعليم. هذا احلق الذي جعلته 
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والتعليم  م�سر.  يف  الفتي�ت  تربية  فيه  تن�ولت  الكت�ب.  هذا  حوله  يدور  حموًرا 
الأهلي. وكذلك احتي�ج املجتمع لدور املراأة و�سغله� العديد من الأدوار. واأي�ًس� 
تن�ولت بع�ص ال�سلوكي�ت التي تنتج عن الفراغ واجلهل، مثل الزار والإ�سراف يف 

الأفراح واملهور، هذا اإىل ج�نب مقدمة عن اأحوال املراأة يف الأمم املختلفة.

الكتاب يف �شياقه التاريخي 

� ب�لق�س�ي� الجتم�عية يف ال�سرق  ىَل املفكرون املحدثون اهتم�ًم� خ��سًّ لقد اأَونْ
يف نه�ية القرن الت��سع ع�سر والن�سف الأول من القرن الع�سرين. ولعل من اأهم 
هذه امل�س�ئل التي دار حوله� النق��ص بني هوؤلء العلم�ء يف تلك الفرتة، م�س�ألة 
من  ُتعد  املراأة  م�س�ألة  ك�نت  اإذ  الجتم�عي؛  ورقيه�  واإ�سالحه�،  حتريره�  »املراأة« 
اأخطر هذه امل�س�ئل؛ لأنه� لي�ست م�س�ألة زمنية ع�ر�سة، واإمن� هي دائمة وم�ستمرة، 

َتَظُر اإجن�زه يف م�ستقبل قريب)1(. ٍع وواقع اجتم�عي يومي، ل ُيننْ ذات َوقنْ

ففي الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر، اأ�سدر بع�ص املفكرين العرب 
 كتًب� تع�لج م�س�ألة املراأة واملجتمع، وك�ن اأهمه� كت�ب »املر�سد الأمني للبن�ت والبنني« 
ملوؤلفه رف�عة رافع الطهط�وي )1216 - 1290هـ/ 1801 - 1873م( وذلك �سنة 

)1289هـ/ 1872م( ع�لج فيه �سرورة تعليم البن�ت.

فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم يف الع�مل العربي احلديث، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت   )1(
والن�سر - بريوت، ط2، 1981م، �ص460.
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ويف �سنة )1307هـ/ 1890م( ن�سر حمزة فتح اهلل )1265 - 1336هـ/ 
1849 - 1918م( ب�لق�هرة كت�بً� بعنوان »ب�كورة الكالم على حقوق الن�س�ء يف 

الإ�سالم« وهو كت�ب نقلي ت�ريخي اأدبي فقهي خط�بي.

ويف نه�ية القرن )1315هـ/ 1897م( ن�سر ق��سم اأمني )1280 - 1326هـ/ 
يف  كربى  ة  جَّ �سَ اأث�ر  والذي  املراأة«  »حترير  املعروف  كت�به  1908م(   -  1863

الأو�س�ط الفكرية والعملية.

ويف ع�م )1318هـ/ 1900م( ن�سر كت�به الث�ين »املراأة اجلديدة«. وبعد وف�ة 
ق��سم اأمني ظهر �س�ب من التعليم الث�نوي ا�سمه »عبد احلميد حمدي« جعل من 
قلمه حم�مًي� ومدافًع� عن حقوق املراأة، ووا�سل هذا ال�س�ب م�سرية ق��سم اأمني بن�سر 
مق�لته حول املراأة )منذ 1324هـ/ 1906م( بت�أييد من »اأحمد لطفي ال�سيد«. ويف 
ع�م )1333هـ/ 1915م( ق�م عبد احلميد حمدي بت�أ�سي�ص جملة اأ�سبوعية اأ�سم�ه� 
»ال�سفور«، ومن بني الذين �س�هموا يف حترير هذه املجلة الأ�سبوعية مبق�لتهم حول 
 و�سعية املراأة: »حممد ح�سني هيكل« )1305 - 1375هـ/ 1888 - 1956م(، 
»من�سور فهمي)1(«، »م�سطفى عبد الرازق«، و»طه ح�سني« )1306 - 1393هـ/ 

1889 - 1973م(.

وك�ن قد كتب اأطروحته للدكتوراه » املراأة يف الإ�سالم« واأث�رت �سجة كبرية.  )1(



منى اأبو زيد
3030

ر�س�«  ر�سيد  »حممد  ال�سيخ  ن�سر  الع�سرين،  القرن  من  الثالثيني�ت  ويف 
جمموعًة من املق�لت حول مو�سوع املراأة؛ حيث ق�م ع�م )1351هـ/ 1932م( 
بعنوان  ن�سر  كم�  اللطيف«  اجلن�ص  اإىل  »نداء  بعنوان  كت�ب  يف  ون�سره�  بجمعه� 

»حقوق املراأة يف الإ�سالم«.

من  ريه�  ُمَفكِّ من  فظهر  ال�س�م.  بالد  يف  اأن�س�ره�  الدعوة  لهذه  ُوجد  كم� 
يدافع عن حقوق املراأة، منهم »اأحمد ف�ر�ص ال�سدي�ق« الذي اأّلف كت�بً� يف هذا 
املو�سوع، هو »ال�س�ق على ال�س�ق« الذي �سدر ع�م )1271هـ/ 1855م(. وتن�ول 
فيه ق�سية تعليم املراأة. وكذلك فعل »عبد الرحمن الكواكبي« الذي عر�ص ق�سية 

املراأة يف كت�به »اأم القرى« وحتدث فيه عن املراأة ودوره� يف الرتبية واملجتمع.

اأم� يف املغرب العربي فقد برز يف هذا املج�ل »حممد بن م�سطفى اخلوجه 
حول  كت�بني  األَّف  الذي  1917م(   -  1865 1335هـ/   -  1282( اجلزائري« 
املراأة، اأ�سدر الأول منهم� يف اجلزائر الع��سمة يف ع�م )1313هـ/ 1895م( حتت 
عنوان »الكرتاث يف حقوق الإن�ث« واأ�سدر الث�ين يف ع�م )1325هـ/ 1907م( 
حتت عنوان »اللب�ب يف اأحك�م الزينة واللب��ص« ط�لب يف هذين الكت�بني برتبية 

� �سحيًح�، ودع� اإىل حم�ربة اجلهل. املراأة وتعليمه� تعليًم� اإ�سالميًّ

 -  1293( الثع�لبي«  العزيز  »عبد  امل�سلح  التون�سي  الزعيم  اهتم  كم� 
وجه  على  والتون�سية  ع�مة،  املراأة  حترير  مب�س�ألة  1944م(   -  1876 1363هـ/ 
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اخل�سو�ص؛ حيث اأفرد له� ق�سًم� من كت�به »روح التحرير يف القراآن« ب�لإ�س�فة اإىل 
م� َحِظَيتنْ به من اهتم�م يف كت�ب�ته الأخرى، ويف اأح�ديثه وُخَطِبه.

ويف ع�م )1349هـ/ 1930م( ن�سر »الط�هر احلداد« )1317 - 1354هـ/ 
يف  »امراأتن�  عنوان  حتت  املو�سوع  نف�ص  حول  كت�بً�  بتون�ص  1935م(   -  1899
ال�سريعة واملجتمع« دع� فيه اإىل تعليم املراأة العربية عموًم�، واملراأة التون�سية على 

وجه اخل�سو�ص.

ون�س�ء يف �سحف  التي كتبه� رج�ل  املق�لت  اإىل ع�سرات  ب�لإ�س�فة  هذا 
املراأة، وكتب  يهم  م�  اأغلب مو�سوع�ته� لكل  ت  �سَ ُخ�سِّ ن�س�ئية  اأو �سحف  ع�مة 

فيه� ن�س�ء من م�سر وال�س�م.

وُيعد كت�ب »املراأة والعمل« اأحد الكتب التي ح�ولت ت�سحيح و�سع املراأة 
التعليم  ب�سبب احلجر عليه�، ومنعه� من  التخلف واجلمود  اأ�س�به�  التي  امل�سرية 
والعمل بدعوى اأن عمله� يخ�لف الدين، واأن خروجه� من املنزل يخ�لف ع�داتن� 

ال�سرقية. وُكتب على املراأة النزواء يف املنزل، وحجبه� عن كل مظ�هر احلي�ة.

وقد ظهرت هذه الكتب بدعواته� الإ�سالحية التي تن�دي بت�سحيح و�سع 
املراأة، منذ احتك�ك ال�سرق ب�لغرب، اإم� عن طريق البعث�ت الأجنبية التي ذهبت 

اإىل اأوروب�، واإم� عن طريق ال�سراع ال�سي��سي والع�سكري.
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ة التي تف�سله عن الغرب، ومن اأبرز هذه املالمح  و�سعر ال�سرق مبدى الُهوَّ
َفه،  ال�سلبية تدين و�سع املراأة يف ال�سرق. بل اأخذ الغرب َيِعيب على ال�سرق َتَخلُّ
واأرجع هذا التخلف اإىل احتق�ر الرجل ال�سرقي للمراأة، واأرجع بع�سهم هذا الأمر 
امل�سرية  املراأة  اإنه��ص  حم�ولة  فك�نت  الدين،  اإىل  اأو  الرجل،  ا�ستبداد  اإىل  اإم� 
املراأة  الغربية، والآخر ت�سحيح �سورة  ِب احل�س�رة  بَركنْ اللح�ق  اأحدهم�  لع�ملني: 

َه� الدين الإ�سالمي ال�سحيح. ِلمة كم� اأََقرَّ املُ�سنْ

مو�سى«  »نبوية  وك�نت  املراأة،  عن  للدف�ع  العديدة  الكت�ب�ت  َعت  وُو�سِ
التعليم والعمل.  املراأة يف  اإحدى امل�س�هم�ت يف هذه احلركة، املدافعة عن حق 
احل�س�ر  وفكِّ  وتعليمه�،  املراأة  لرتقية  والعمل« دعوة �سريحة  »املراأة  كت�به�  وك�ن 

عنه�، واإعط�ئه� حقوقه� املدنية والجتم�عية.

حمـاور الكـتاب 

ي�ستمل كت�ب »املراأة والعمل« على عدة حم�ور اأ�س��سية، هي:

احملور األول: املرأة وتقدم األمم 

تبداأ »نبوية مو�سى« كت�به� ب�حلديث عن و�سع املراأة يف جميع الأمم، وتربط 
ِفه� بو�سع املراأة فيه�. فهي ترى يف انحط�ط الن�س�ء انحط�ًط�  بني تقدم الأمم اأو تخلُّ
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لالأمم)1(. ولالهتم�م ب�س�أن املراأة دخل عظيم يف تقدم الأمة«)2(. فم� َيلنَْحُق املراأة ل 
يلحقه� يف ذاته�، بل هو يلحق الأمة كله�، لدخول ن�سفه� احلي�ة احلقيقية بعد اأن 

ك�نت ك�لع�سو الأَ�َسـّل.

اتفقوا  الذين  ع�سر،  الت��سع  القرن  مفكري  عند  الدعوة  هذه  بداأت  وقد 
ٌ رئي�سُيٌُ من اأ�سب�ب تخلف جمتمع�تهم. يقول »�سليم  على اأن تخلف املراأة �سبُبُ
الب�ست�ين«: »الوطن ب�أهله، والن�س�ء ن�سفهم، فال ت�ستقيم اأموره ول تنتظم اأحواله، 
الن�سف على الكم�ل  يبلغ الدرجة الق�سوى من املدنية م� مل يح�سل هذا  ول 
املدين، وال�سعب الذي يح�ول ذكوره التقدم دون الن�س�ء ك�لرجل الذي يح�ول 

ٍل واحدة«)3(. ال�سفر م��سًي� على ِرجنْ

واأكدت »زينب فواز« )1260 - 1332هـ/ 1844 - 1914م( هذا الأمر 
وربطت بني حترير املراأة وتقدم الأمم، فرتى اأنه م� من اأمٍة انبعثت فيه� اأ�سعة التمدن 
اأن  اأعظم، فتقول: »ل يخفى  اإل وك�ن للن�س�ء فيه يد طوىل وف�سل  اأي زم�ن  يف 
ارتق�ء اأي اأمة ك�نت ل يكون اإل ب�رتق�ء اأفراده� وتهذيبهم«)4( جميعهم الرج�ل 

منهم والن�س�ء.

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص7.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص7.  )2(

�سليم الب�ست�ين، املقتطف، م8، ج1، حزيران 1883م، �ص9.  )3(
زينب فواز، مق�لة »تقدم املراأة«، جريدة املوؤيد امل�سرية، العدد )686( ال�س�در يف 12 �سوال 1309هـ. ومن�سورة   )4(

اأي�ًس� يف: الر�س�ئل الزينبية، ج1، املطبعة املتو�سطة، م�سر، �ص7.
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»ق��سم  ومنهم  املراأة،  لتحرير  الداعني  املفكرين  اأغلب  راآه  م�  نف�ص  وهو 
اأمني« الذي راأى اأن تقدم م�سر احلقيقي يف الن�حيتني الأدبية وامل�دية اإمن� يكون 

ب�لنهو�ص ب�ملراأة)1(.

وتعطي »نبوية مو�سى« اأمثلة من ت�ريخ الأمم تبني فيه اأن تقدم الأمم وازده�ر 
ُتِهَنتنْ فيه� املراأة،  احل�س�رة ارتبط دائًم� ب�لهتم�م ب�س�أن املراأة، اأم� الدول التي امنْ
�ِمه� على رج�له�، ف��ستعبدوا  ة وم�ستعبدة، ف�نعك�ص ا�ستبداد ُحكَّ َتِبدَّ فهي بالد ُم�سنْ
ا�ستعب�د  وقع من  مل�  نتيجة  هو  املراأة  الرجل على  وقع من ظلم من  فم�  الرج�ل. 

للرج�ل ا�ستبد بهم الأعداء ف��ستبدوا هم بن�س�ئهم)2(.

ُمه »نبوية مو�سى« مب� قدمه من قبل »ق��سم  ُرنَ� هذا التحليل الذي ُتَقدِّ وُيَذكِّ
اأمني« عندم� ربط بني ال�ستبداد ال�سي��سي وو�سعية املراأة، ق�ئاًل: ك�ن من اأََثِر هذه 

ته اأخذ يحتقر املراأة يف �سعفه�)3(. احلكوم�ت ال�ستبدادية اأن الرجل يف قوَّ

اأول من انتحل تلك  اأمني«  اأن »ق��سم  اأن جند  ولذلك فلي�ص من الغريب 
الفكرة امل�أثورة عن »�س�رل فوربيه« )1772 - 1837م( - الفيل�سوف الجتم�عي 

ن�سر جلنة  الرازق،  تقدمي م�سطفى عبد  ترجمة عب��ص حممود،  والتجديد يف م�سر،  الإ�سالم  اآدم�ص،  ت�س�رلز   )1(
ترجمة دائرة املع�رف الإ�سالمية - م�سر، 1935م، �ص224.

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص14.  )2(
ق��سم اأمني، حترير املراأة - �سمن الأعم�ل الك�ملة، درا�سة وحتقيق حممد عم�رة، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت   )3(

والن�سر، بريوت، ط1، 1976م، �ص16.
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الفرن�سي - وهي فكرة موؤداه� اأن و�سعية املراأة يف جمتمٍع م� هي املعي�ر الدقيق 
لتحديد درجة تقدمه اأو تخلفه.

ا  احملور الثاني: مقارنة املرأة العربية باألوروبية قدميًا وحديًثً

تعقد »نبوية مو�سى« مق�رنة بني املراأة العربية واملراأة الأوروبية قدميً� وحديًث�؛ 
عليه�؟  َتَجّد  ُم�سنْ اأمر  اأم  قدمي  هو  امل�سلمة  املراأة  اأ�س�ب  الذي  التخلف  لرتى هل 
منه� يف  اأََحطَّ  الإ�سالم - ك�ن  اأوروب� - زمن ظهور  املراأة يف  اأن ح�ل  اإىل  فت�سري 
جزيرة العرب. فك�نت حتت �سلطة الرجل، ل تت�سرف يف �سيء مدى حي�ته حتى 
بعد موت  اأولده�  ب�لو�س�ية على  الق�نون  له�  اأمواله� اخل�سو�سية، ول ي�سرح  يف 

زوجه�، فك�نت خ��سعة له بحكم الق�نون.

ثم التفتت اأوروب� منذ قرنني - القرن الث�من ع�سر والت��سع ع�سر - اإىل حترير 
ي اأعم�ًل ن�فعة  املراأة، وتعليمه� التعليم ال�سحيح الذي ت�سعر معه اأنه� اإن�س�ٌن يوؤدِّ

يف هذه احلي�ة، ف�سبقت غريه� بخطى وا�سعة)1(.

ن  عنْ ُي�َسجِّ ن�س�ء العرب ق�ئدات  َمًة، وظهر من  ُمَكرَّ العربية فك�نت  املراأة  اأم� 
منهن  وك�ن  اجلرحى،  مبع�جلة  َتِغلنْن  وَي�سنْ احلرب،  اأثن�ء  الإقدام  على  اجليو�ص 

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص12.  )1(
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ال�س�عرات واملح�رب�ت والت�جرات؛ ك�ل�سيدة خديجة - ر�سي اهلل عنه� - وغريه�، 
وك�ن منهن امللك�ت، ومن اأ�سهرهن »الزبـ�ء«.

ى بينه�  � على رقيه�، و�سوَّ وج�ء الإ�سالم واأكرم املراأة ب�سورة اأكرب، فزاده� رقيًّ
ب اخلن�س�ء يف  وبني الرجل يف كثري من احلقوق والواجب�ت، وك�ن النبي  يقرِّ

ه� من �سح�بته. جمل�سه، وي�ستمع ل�سعره�، وَيُعدُّ

وقد �س�ركت املراأة امل�سلمة يف الأمور ال�سي��سية واحلربية، فك�ن له� دور يف 
التي ق�مت بني علّي ومع�وية، وك�ن منهن من يتطوعن ملع�جلة اجلرحى  احلرب 
»مم� يدل على اأن الإ�سالم مل يحّرم عليهن العمل، ول التدخل حتى يف الأمور 
ال�سي��سية، فك�نت الأمة بتم�مه� متيل اإىل العمل وال�سعي وراء م� يرفع �س�أنه�«)1(.

فك�ن  العمل،  يف  كبرية  طفرة  على  الأندل�ص  يف  امل�سلمة  املراأة  وح�سلت 
اأوروب� يف زمن  اإليه  ت�سعى  م� ك�نت  العملي�ت اجلراحية، وهو  منهن من يجرين 

»نبوية مو�سى«.

فقبل  وبعده،  الإ�سالم  قبل  اأي�ًس�  و�سعه�  له�  ك�ن  امل�سرية  املراأة  وكذلك 
مثل  م�سري�ت،  ملك�ت  هن�ك  وك�ن  امللك،  �سلك  يف  املراأة  �سلكت  الإ�سالم 

»جوريق والزلق�« من ملوك العم�لقة و»دلوكة«، ومن ملوك اليون�ن »كليوب�ترا«.

املرجع ال�س�بق، �ص14.  )1(
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اأم� املراأة امل�سرية الآن، فقد َتَدنَّى و�سعه�، واأ�سبحت يف مك�نه� اأََحطَّ من 
اأ�سالفه�، �سواء انت�سبت اإىل العرب اأو اإىل فراعنة م�سر.

املراأة يف م�سر؟  و�سع  تدهور  �سبب  �سوؤاًل عن  مو�سى«  »نبوية  تطرح  وهن� 
وترى اأّن هذا النحط�ط يرجع اإىل �سببني:

�ُمهم، ف��ستبدوا هم بن�س�ئهم. يقول  الأول: اأنَّ الرج�ل قد ا�ستبد بهم ُحكَّ
دنْ اأن املراأة يف رق الرجل، والرجل يف رّق  »ق��سم اأمني«: »انظر اإىل البالد ال�سرقية جَتِ

احل�كم، فهو ظ�مل يف بيته، مظلوم اإذا خرج منه«.

لوه مب� �س�ءوا ت�أوياًل  ال�شبب الثاين: اأنَّ الرج�ل قد اأخط�أوا يف فهم القراآن، َف�أَوَّ
بعيًدا عن ال�سواب، على الرغم اأنه مل ي�أِت يف القراآن ن�صٌّ بحرم�ن املراأة من العلم 

والعمل، ومن العبث بعد ذلك اأن يق�ل اإن ع�داتن� ال�سرقية ل ت�سمح بذلك)1(.

داخل  ف�سجنوه�  التعليم،  يف  حقه�  من  املراأة  حرم�ن  يف  الرج�ل  ف�ندفع 
�َسَدة، واأن حم�يته� ت�ستوجب املح�فظة  عني اأن خروجه� للتعليم فيه َمفنْ املنزل مدَّ
عليه� وراء اجلدران، وحجبه� عن مم�ر�سة حقه� يف احلي�ة والتعليم. فقدمت »نبوية 

مو�سى« مفهومه� احلقيقي جت�ه احلج�ب، وهل يعني الحتج�ب اأم الحت�س�م؟

املرجع ال�س�بق، �ص17.  )1(
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احملور الثالث: السفور واحلجاب 

هذه  اأن يف  وترى  املنزل،  يف  املراأة  احتج�ب  دعوة  مو�سى«  »نبوية  ترف�ص 
ين الإ�سالمي، والع�دات ال�سحيحة، ف�إن الدين  الدعوة خم�لفة �سريحة لتع�ليم الدِّ
يدعو اإىل اخلروج يف املن��سب�ت الجتم�عية والدينية ك�أي�م اجلمع والجتم�ع يف 
احلج، وقد حّث الإ�سالم على مثل هذه الجتم�ع�ت كم� ح�ّص على الجتم�ع 
يف الأعي�د واملوا�سم لنف�ص الغر�ص، وَحتَّم كذلك ك�سف وجه املراأة يف احلج، ومنه 
نعلم اأن املراأة له� م� للرجل من احلقوق الجتم�عية، وتن�زع هذه امل�س�ألة تي�ران 

فكري�ن:

الأول: تي�ر تقليدي حم�فظ، ك�نت مواقف اأ�سح�به من املراأة متف�وتة من 
حيث درجة التع�سب والتفتح. من اأبرز ممثليه: »حممد بريم اخل�م�ص« الذي راأى 
اأن كل بلد ح�فظت على احلج�ب قّلت فيه� الف�ح�سة حتى ك�دت األ تقع، وكل 
بلد ت�س�هلت يف خروج الن�س�ء مك�سوف�ت الوجوه يف الأ�سواق واملج�مع َف�َستنْ فيه� 

الف�ح�سة)1(.

وهو م� يذهب اإليه »حممد طلعت حرب« يف كت�به »ف�سل اخلط�ب يف املراأة 
املراأة  احتج�ب  �سرورة  ويوؤيد  واحلج�ب«  املراأة  »تربية  كت�به  وكذلك  واحلج�ب« 

ج3،  1885م،  م�سر،  الإعالمية،  املطبعة  والأقط�ر،  الأم�س�ر  مب�ستودع  العتب�ر  �سفوة  اخل�م�ص،  بريم  حممد   )1(
�ص47.
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متفق  ال�سح�بة  واإجم�ع  عليه،  حثت  وال�سنة  ب�حلج�ب،  اأمرن�  القراآن  اأن  مدعًي� 
عليه)1(.

اإل اأنَّ اأ�سح�ب هذا التي�ر مل يكونوا على درجة واحدة، فك�ن منهم من 
يرى احلج�ب، ولكنه يدعو اإىل التدرج يف اخلروج منه عندم� توؤهل املراأة ب�لعلم 
لهذا، وعندم� ي�ستطيع املجتمع اأن ي�ستقبل �سفور املراأة، وهو م� ذهبت اإليه »ملك 

حفني ن��سف« يف كت�به� »الن�س�ئي�ت«.

املراأة،  اآمن بوجوب تغيري ح�لة  الليربايل الذي  الجتاه الثاين: هو الجت�ه 
الع�مة،  والأم�كن  العمل  مواطن  يف  ب�لرجل  ب�لختالط  له�  ب�ل�سم�ح  وذلك 
وتعليمه� تعليًم� يوؤهله� ل للقي�م بواجب�ته� املنزلية فح�سب، واإمن� ال�سطالع بدور 

اأ�س��سي يف املجتمع.

بداأ هذا التي�ر بـ »رف�عة الطهط�وي« و»ق��سم اأمني« و»اأحمد لطفي ال�سيد« 
حمدي«  احلميد  و»عبد  الدين«  زين  و»نظرية  احلداد«  و»الط�هر  ح�سني«  و»طه 

و»عبد العزيز ج�وي�ص« وغريهم.

ذهب الطهط�وي يف كت�به »تخلي�ص الإبريز« )1250هـ/ 1834م( اإىل اأنه 
فور)2(، ول عالقة بني احلج�ب والعفة، ويقول: »اإن  ل حرج على الن�س�ء من ال�سُّ

حممد طلعت حرب، تربية املراأة واحلج�ب، مطبعة املن�ر، الق�هرة، ط2، 1905م، �ص100.  )1(
ال�سفور عند الطهط�وي وق��سم اأمني هو رفع النق�ب فقط ول �سلة له ب�حلج�ب ال�سرعي.  )2(
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هن، بل من�س�أ  ِ وقع اللخبطة ب�لن�سبة اإىل عفة الن�س�ء ل ي�أتي من ك�سفهن اأو �ِسرتنْ
ذلك الرتبية اجليدة اأو اخل�سي�سة«)1(.

وقد ك�ن »الأفغ�ين« على هذا الراأي حني ق�ل يف »اخل�طرات«: »وعندي ل 
َخذنْ مطية للفجور«)2(. م�نع من ال�سفور اإذا مل ُيتَّ

كم� ك�ن »جميل �سدقي الزه�وي« من دع�ة نبذ احلج�ب. فقد ن�سر مق�لة 
ّم، وه�جم  يف جريدة »املوؤيد« بعنوان »دف�ًع� عن املراأة« ا�ستعر�ص فيه� دور املراأة َك�أُ
اأمور، منه� ع�دة احلج�ب)3(، وط�لب  اإىل عدة  ت�سلط الرجل على املراأة، واأرجعه 

برفع احلج�ب عن املراأة يف مق�لة ث�نية بعنوان »م�س�وئ احلج�ب«.

ت�َبينْه  ِكَ اأمني« يف  »ق��سم  املراأة هو  رفع احلج�ب عن  اإىل  اأكرث من دع�  ك�ن 
اأطوار حي�ة  ٌر من  َطونْ اإل  اأن احلج�ب م� هو  املراأة« و»املراأة اجلديدة«. وبنيَّ  »حترير 
املراأة، واأنه تال�سى يف كثري من الأمم املتقدمة. واحلج�ب عنده ل يعني احلج�ب 
يف امللب�ص مبعنى حجب اجل�سد، فهو ل مينع هذا، واإمن� احلج�ب الذي يرف�سه هو 
احتج�ب املراأة يف منزله�، و�سرت وجهه� اإذا خرجت؛ لذا ف�إن دعوته اإىل رفع احلج�ب 
ك�نت مرتبطة اإىل حد كبري ب�لدعوة اإىل م�س�ركة املراأة يف احلي�ة الجتم�عية، فهو 

الطهط�وي، تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص ب�ريز، �سمن كت�ب »اأ�سول الفكر العربي احلديث عند الطهط�وي«،   )1(
ن�سر حممود فهمي حج�زي، الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، 1974م، �ص404.

جم�ل الدين الأفغ�ين، اخل�طرات، جمعه� وحققه� حممد ب��س� املخزومي، بريوت، 1931م، �ص112.  )2(
املوؤيد، 1910/7/1.  )3(
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اأن يكون منطبًق� على م� ج�ء يف ال�سريعة  ب�إزالة احلج�ب، بل يط�لب  ل يط�لب 
الإ�سالمية)1(.

 وقد ع��سرت »نبوية مو�سى« الهجمة ال�سر�سة التي تعر�ص له� »ق��سم اأمني« - 
� وميًت� - عندم� اأعلن راأيه يف �سفور املراأة من خالل كت�بيه. ووجدت اأن الكت�بة  حيًّ
ال�سفور عماًل  مت�ر�ص  اأن  اأمني« فف�سلت  »ق��سم  املت�عب على  ال�سفور جرت  عن 
ل قوًل. وتذكر هذا يف �سريته� ق�ئلة: اأردت ال�سفور فلم اأكتب ب�لقول.. ولو اأين 
قمت فن�ديت مب� ن�دى به املرحوم »ق��سم اأمني« لتُّهمُت مب� اتُِّهم، بل اأمّر منه. لهذا 

لنُْت على اأن اأدعو اإىل ال�سفور ب�لعمل ل ب�لقول)2(. َعوَّ

ف »نبوية مو�سى« احلج�ب ب�لحت�س�م، فرتى اأن احلج�ب هو اأن تبتعد  وُتعرِّ
ت  الن�س�ء عن الرج�ل م� دام لي�ص هن�ك دافٌع قهرّي اإىل الختالط بهم، ف�إذا ا�سُطرَّ
الن�س�ء اإىل اخلروج خرجن ويف ِزيِّهّن وَملنَْب�ِسهّن م� يكفي لهدم مط�مع الرج�ل)3(.

وك�نت »نبوية مو�سى« بنف�سه� مث�ًل لهذا الحت�س�م. وقد اأعلنت راأيه� يف 
احلج�ب �سنة )1328هـ/ 1910م( يف وقت ك�ن احلج�ب - النق�ب الذي يغطي 
ثنَْر  الوجه - م� زال هو ال�س�ئد قبل اأن تندفع »هدى �سعراوي« ورفيق�ته� اإىل َخلنِْعه اإِ

عودتهن من موؤمتر املراأة الع�ملي يف روم� �سنة )1341هـ/ 1923م(.

ق��سم اأمني، حترير املراأة، مرجع �س�بق، �ص43.  )1(
نبوية مو�سى، حي�تي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص78.  )2(

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص4.  )3(
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وتوؤكد »نبوية مو�سى« على اأن القراآن مل ي�أمرن� ب�لحتج�ب، بل اأمرن� ب�لبتع�د 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ژک  تع�ىل:  ق�ل  الزينة،  عن 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻژ]النور/ 31[.

ر ل ب�سرت الوجه، وهو مو�سوع احُللي يف اجل�هلية، وقد  دنْ ف�أمر اهلل ب�سرتنْ ال�سَّ
َبة  اأمر الدين الإ�سالمي اأمًرا �سريًح� بك�سف وجه املراأة يف ثالثة اأمور: احلج واخِلطنْ
وال�سه�دة. ومل ي�أمره� �سراحة ب�سرته، فال معنى اإذن ل�سرت الوجه، وفيه م�س�يقة 

كبرية ملن يردن العمل)1(.

ترى  لذا  مو�سى«،  »نبوية  عليه  م� حتث  هو  والوق�ر  مع الحت�س�م  ف�خلروج 
ِقُد  يف الفاّلحة ال�س�فرة الوجه وق�ًرا يفوق م� هو موجود عند املراأة يف املدينة. وَتعنْ
املراأة  اأن  وتبني  املدينة،  يف  املراأة  وح�ل  الب�سيطة  الريفية  املراأة  ح�ل  بني  مق�رنة 
النق�ب   - املدن  املعروف يف  احلج�ب  ترتدي  ول  العمل،  اإىل  تخرج  الريف   يف 

الأبي�ص - فال اأحد يرف�ص عمله�، ول اأحد يتهمه� ب�ل�سفور)2(.

وتدعو »نبوية مو�سى« اإىل ال�سفور مع الحت�س�م التزاًم� مب� ج�ء به الدين، 
�س�فرة  لعمله�  اأرادته. فهي تخرج  الذي  لل�سفور  لتلميذاته�  مث�ًل �س�دًق�  وك�نت 
ت�أدية ذلك العمل، ولكن تظهر يف ملب�سه�  َيُعوقه� احلج�ب عن ح�سن  حتى ل 
توجهه�  بن�سيحة  احلج�ب  من  موقفه�  وتختم  ول تربج.  زينة  بال  اجلد  مبظهر 

نبوية مو�سى، حي�تي بقلمي، مرجع �س�بق، �ص80.  )1(
نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص4.  )2(
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الراقي  العلم  اأقول علموه�  لب�ص ك�ن، ولكن  ب�أيِّ  الفت�ة  اأن�سح  ق�ئلة:  الفت�ة  اإىل 
احل�سمة  مبظهر  فتظهر  اأُلنُْعوبة،  تكون  اأن  وترتفَع  والزينة،  ُرِف  خنْ الزُّ عن  لتن�سرف 
والوق�ر، ول يهمن� على اأي �سكل هيئته� م� دام على هيئة تدل على رفع الأدب، 

واتب�ع الدين احلنيف من �سر الزينة فقط.

احملور الرابع: مساواة املرأة بالرجل 

اأول اته�م ا�ستند اإليه من مينع املراأة عن التعليم والعمل هو اأنه� ل ت�س�وي 
الرجل عقاًل اأو ذك�ًء، ول ت�سلح مل� ي�سلح له الرجل. واعتمد اأ�سح�ب هذا الراأي 
على عر�ص التب�ين والختالف بني طبيعة املراأة وطبيعة الرجل، وبنوا على هذه 

الفروق اجل�سدية اختالف�ت عقلية.

التكوين  يف  الرجل  وبني  بينه�  فرق  ل  اأنه  فراأوا  املراأة  حترير  دع�ة  اأم� 
الف�سيولوجي والقدرة العقلية، واعتمدوا على اأبح�ث البيولوجي� »علم الأحي�ء« 
والأنرثبولوجي� »علم الإن�س�ن« التي اأحرزت تقدًم� ملمو�ًس� يف القرن الت��سع ع�سر.

ونتج عن هذا ال�سراع اجت�ه�ن:

اإىل اعتب�ر املراأة دون الرجل عقاًل ومقدرة،  اأ�سح�به  الجتاه الأول: ذهب 
ومنهم »د. �سبلي �سميل« - وهو الداعية اإىل نظرية دارون - الذي اعتمد على بع�ص 
اأبح�ث ِعلنَْمي احليوان والإن�س�ن، وق�ل: ذهبت ط�ئفة من اأهل النظر اإىل اأن املراأة 
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م�س�وية للرجل يف العقل. ويف اعتق�دن� اأن املبحث طبيعي حم�ص. واأنه من مب�حث 
علم احليوان. اأو ب�لأحرى من مب�حث علم الإن�س�ن. ول ي�سح اأن ُينظر اإليه من غري 

َطع فيه حكم بدونه. هذا الوجه، اأو ُيقنْ

املراأة  ُتع�مل  اأن  على  اتفقت  قد  ال�سرائع  جميع  اأن  اإىل  »�سميل«  وانتهى 
ينْ�ص، وو�سف علم�ء  ي، و�سببه م� به� من اخلفة والطَّ مع�ملة الق��سر املحت�ج اإىل َو�سِ

الأخالق املراأة ب�أنه� لهية متقلبة مفرطة اأكرث من الرجل)1(.

دون  املراأة  اأن  راأى  الذي  حرب«  طلعت  »حممد  الراأي  هذا  يف  ودعمه 
الرجل من الن�حية اجل�سدية، م�ست�سهًدا بح�ل اإن�ث احليوان�ت كله�. التي تدل 
على اأن اخل�لق جل �س�أنه خلق الإن�ث اأ�سعف من الذكور يف كلِّ الأنواع احلية 

حلكمة ب�لغة ومق�سد عظيم)2(.

عن  نقل  الذي  وجدي«  فريد  »حممد  كذلك  الراأي  هذا  اأ�سح�ب  ومن 
لإكث�ر  ُجِعَل  �سريف  ك�ئن  املراأة  اأن  مف�ده:  للمراأة  تعريًف�  لرو�ص  مع�رف  دائرة 

النوع الإن�س�ين، ل ي�ستطيع الرجل اأن يب�ريه� يف ذلك.

الجتاه الثاين: يرى اأ�سح�ب هذا الجت�ه اأن الختالف�ت البيولوجية لي�ص 
له� اأدنى انعك��ص على القدرات العقلية للجن�سني. واأن م� يق�ل عن �سعف املراأة يف 
�سبلي �سميل، املقتطف، م11، ج6، اآذار/ م�ر�ص 1887، �ص360. نقاًل عن علي املح�فظة، الجت�ه�ت الفكرية   )1(

عند العرب، الدار الأهلية للن�سر والتوزيع، بريوت، 1987م، �ص187، 188.
حممد طلعت حرب، تربية املراأة واحلج�ب، مرجع �س�بق، �ص22.  )2(
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� مالزًم� جلن�ص الن�س�ء يف كل زم�ن ومك�ن،  قدراته� العقلية واحل�سية لي�ص اأمًرا طبيعيًّ
بل هو ثمرة لأو�س�ع بيئية واجتم�عية وتربوية من املمكن تغيريه�.

وقد مّثل هذا الجت�ه رج�ل ون�س�ء، على راأ�سهم »رف�عة الطهط�وي« الذي 
الرجل  مثل  املراأة  اأن  يرى  فهو  والقدرات،  ال�سف�ت  يف  اجلن�سني  م�س�واة  راأى 
»�سواء ب�سواء، اأع�س�وؤه� ك�أع�س�ئه، وح�جته� كح�جته، وحوا�سه� الظ�هرة والب�طنة 

كحوا�سه، و�سف�ته� ك�سف�ته حتى ك�دت اأن تنتظم الأنثى يف �سلك الرج�ل«)1(.

وي�س�نده يف هذا الراأي »�سليم الب�ست�ين« الذي اأعلن اأن العقل واحد يف 
الذكور والإن�ث، ول اأهمية لثبوت التف�وت اجلن�سي يف قوته يف الن�سبة العقلية 

بني اجلن�سني. وقد َيُفوق بع�ص الن�س�ء بع�ص الذكور عقاًل وقوة)2(.

الرجل  ت�س�وي  املراأة  اأنَّ  ويرى  الأمر،  هذا  حداد«  اإلي��ص  »نيقول  ويوؤكد 
ُبل)3(. َدت له� ال�سُّ عقاًل، وميكن اأن ت�س�ويه عماًل اإن ُمهِّ

كم� ك�ن الإم�م »حممد عبده« واأن�س�ره من املعربين عن هذا الجت�ه. وراأوا 
اأكرث مم�  اأُنزل للن��ص ك�فة يف �سيء  اأن الإ�سالم ل تتجلى حم��سنه ب�عتب�ره ديًن� 

الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص37.  )1(
املقتطف، م7، ج12، متوز/ يوليو 1883، �ص712. نقاًل عن: علي املح�فظة، الجت�ه�ت الفكرية، مرجع �س�بق،   )2(

�ص187.
نيقول اإلي��ص حداد، مق�لة »منزلة املراأة«، جريدة »ل�س�ن احل�ل«. ع1412. نقاًل عن الر�س�ئل الزينبية، مرجع   )3(

�س�بق، �ص44.
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يتجلى يف تكرميه للمراأة، والعرتاف مب� له� من مق�م. ف�لإ�سالم يقرر م�س�واة املراأة 
ب�لرجل يف جميع الأمور اجلوهرية.

للرجل يف كت�به »حترير  املراأة غري م�س�وية  اأن  اأمني« دعوى  »ق��سم  وينتقد 
املراأة« معترًبا اأن املراأة اإن�س�ن مثل الرجل، ل تختلف عنه يف الأع�س�ء والوظ�ئف 
اللهم اإل بقدر م� ي�ستدعيه اختالفهم� يف ال�سنف. على اأنه يقر ب�أن املراأة اأ�سعف 
َيًة وعقاًل، وُيرجع ذلك اإىل م� تعر�ست اإليه يف ت�ريخه� الطويل من  من الرجل ِبننْ
املراأة  الرجل  ف�ق  ف�إذا  الرجل)1(.  به�  ينفرد  التي ك�ن  العملية  اإق�س�ء عن احلي�ة 
يف القوة البدنية والعقلية فذلك لأنه ا�ستغل ب�لعمل والفكر اأجي�ًل طويلة. بينم� 

ك�نت املراأة حمرومة من ا�ستعم�ل ه�تني القوتني.

اأم� يف كت�به الث�ين »املراأة اجلديدة« فقد اعتمد »ق��سم اأمني« املنهج العلمي 
مثل  املراأة،  عن  امل�سلمني  عند  ال�س�ئعة  املُ�َسلََّم�ت  من  العديد  فن�ق�ص  احلديث، 
الزعم ب�أنه� خملوق ن�ق�ص العقل والتفكري، ق�ئاًل: اإن الف�سيولوجي� احلديثة اأثبتت 

اأن املراأة م�س�وية للرجل يف مواهبه وقدراته)2(.

والرجل  املراأة  بني  اجل�سدية  الفروق  اأن  يدعي  مو�سى« من  »نبوية  وتنتقد 
: َتنينْ توؤدي اإىل فروق يف املواهب العقلية، وتدلل على هذا بُحجَّ

ق��سم اأمني، حترير املراأة، مرجع �س�بق، �ص19.  )1(
ق��سم اأمني، املراأة اجلديدة، �سمن الأعم�ل الك�ملة، مرجع �س�بق، �ص47، 48.  )2(
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احلجة الأوىل: اأن الرجل اأقوى ج�سًم� من املراأة يف الغ�لب، لكن هذه �ُسّنة 
ه� ذك�ًء  الطبيعة يف جميع املخلوق�ت، ف�لثور اأكرب ج�سًم� من البقرة، ولكنه مل َيُفقنْ
فال �سحة مل� يظن اأن الرجل اأكرث ذك�ًء ِلِكرَبِ حجم ج�سده، ولو �سح ذلك لك�ن 

نبغ�ء الأمم وفال�سفته� من اأكرب الن��ص حجًم�.

م�  له� من الأع�س�ء  الرجل، لكن  اأقل ج�سًم� وقوة من  واإن ك�نت  ف�ملراأة 
يوؤهله� لق�س�ء جميع ح�ج�ته�، فهي م�ستقلة عنه، ل حتت�ج اإليه اأكرث مم� يحت�ج هو 
اإليه�، فهي تقوم بكل م� ميكنه عمله، ف�لقول ب�أن الطبيعة اأعدته� للمنزل ل�سعفه� 

عن الرجل قول ل �سحة له.

احلجة الثانية: ي�ستدل اأ�سح�ب الجت�ه الأول ب�أن ذك�ء الرجل يفوق ذك�ء 
املراأة والدليل كرثة النبوغ يف الرج�ل عنه يف الن�س�ء.

وترد »نبوية مو�سى« على هذه احلجة ب�أن الإن�س�ن ل ينبغ يف �سيء اإل اإذا 
تعلمه ثم انقطع اإليه، فكيف ننتظر من املراأة نبوًغ� بعد اأن اقت�سر اأغلب الن�س�ء على 
َتَه�ن به يف البالد التي  اأعم�ل املنزل والتفرغ له، ومع ذلك فقد نبغ عدد ل ُي�سنْ
اعتنت برتبيتهن، مم� يدل على ح�سن ا�ستعدادهن، واأنهن ل ينق�سن عن الرج�ل 
يف ذلك ال�ستعداد الفطري، ولي�ص بينهن وبني الرج�ل اأي فروق يف املواهب)1(.

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص24.  )1(
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وت�سرب مث�ًل على هذا الت�س�وي بني عقل الرجل واملراأة بعقد مق�رنة بني 
الفالح امل�سري الفقري وامراأته؛ حيث ن�ل كل منهم� من التجربة والعلم ب�أحوال 
احلي�ة م� ن�له الآخر؛ ولذلك جند الرجل كثرًيا م� يعرتف بتفوق امراأته عليه يف 

حق الراأي، ويج�هر ب�أنه ل يعمل �سيًئ� اإل ب��ست�س�رته�، وهي ت�س�طره العمل.

اأم� املق�رنة بني عقل املدين وعقل امراأته فهي مغ�لطة بعيدة عن ال�سواب، 
و�سببه� اأن عقل الرجل املدين هو عقل هذبته العلوم واملع�رف، وعقل املراأة اأُهمل 

َداأُ الك�سل والبط�لة، ف�أفقده رونقه الطبعي)1(. منذ ال�سغر فرتاكم على عقله� �سَ

اختالف  اإىل  واإمن�  الطبيعة،  اإىل  يرجع  ل  والرجل  املراأة  ذك�ء  بني  ف�لفرق 
الرتبية والتعليم والتثقيف، واإت�حة الفر�سة لكل منهم� ليطور من خرباته يف احلي�ة 
والعمل، فال حُتب�ص املراأة، ومُتنع من مم�ر�سة احلي�ة الجتم�عية ثم ندعي اأنه� اأقل 

من الرجل ذك�ًء ونبــوًغ�.

وهذا م� اأكده من قبل »ق��سم اأمني« عندم� اأكد اأن الختالف�ت بني املراأة 
والرجل ل تعني األبتة اأن الرجل اأف�سل من املراأة، فال يرجع هذا الختالف اإىل 
الفوارق الطبيعية، واإمن� اإىل الختالف يف الرتبية مم� تراكمت اآث�ره عرب الأجي�ل، 
الظروف  الأ�س��ص  يف  َمتنْه�  خَّ �سَ فروق  فهي  اجلن�سني،  بني  التب�ين  اإىل  ت  ف�أدَّ

ُته)2(. الجتم�عية، وهو و�سع ميكن اأن يزول اإذا زالت ِعلَّ

املرجع ال�س�بق، �ص26.  )1(
الأ�سل اأن هذه ق�سية علمية ل �سرعية ي�س�أل عنه� الأطب�ء ورج�ل العلم الطبيعي.  )2(



تقدمي
4949

َثمَّ توجهت »نبوية مو�سى« اإىل املن�داة بتوحيد التعليم بينهم�، لكي  ومن 
يت�س�وي� يف املواهب العقلية، ولكي ُتَت�ح لهم� مًع� فر�سة العمل، وقد حر�ست على 
بي�ن هذا التعليم، وبي�ن مالحمه بو�سع مقررات تعليمية ت�ستطيع اأن ت�ستفيد منه� 

الفت�ة اإذا تزوجت، وت�ستفيد منه� اأي�ًس� اإذا نزلت اإىل ميدان العمل.

احملور اخلامس: تعـليم املـرأة 

مل تكن »نبوية مو�سى« اأول من ن�دى بتعليم املراأة يف م�سر، بل ك�ن للنداء 
جذوٌر �س�بقة عليه�. ولكن ميكنن� القول اإنه� اأكرث من اهتمت ب�أمر تعليم الفتي�ت، 
�َستنْ حي�ته� كله�، وكل م� كتبته وم�ر�ست عمله ك�ن من اأجل حتقيق هذا  بل َكرَّ

الهدف الذي �سغل قلبه� وعقله�، حتى ي�سح اأن ن�سميه� »راهبة العلم«.

احلديثة،  م�سر  البن�ت يف  بتعليم  ن�دى  اأول من  الطهط�وي«  »رف�عة  يعترب 
بل يف ال�سرق كله، فقد ذكر »يعقوب ارتني« يف كت�به عن »التعليم يف م�سر« اأن 
جلنة تنظيم التعليم �سنة )1252هـ/ 1836م( اقرتحت العمل لتعليم البن�ت يف 
م�سر، وك�ن رف�عة ع�سًوا من اأع�س�ء تلك اللجنة غري اأن هذا القرتاح مل ُينفذ؛ 

َتَذاك لَقبول هذه الفكرة. لأن املجتمع امل�سري مل يكن على ا�ستعداد َوقنْ

)1250هـ/  �سنة  املن�سور  الإبريز«  »تخلي�ص  كت�به  »الطهط�وي« يف  ون�دى 
1834م( بتعليم املراأة ِبَن�ًء على اعتق�ده اأن التعليم �سرط اأ�س��سي لُرقي الإن�س�ن 
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وتطور املجتمع، واأن اجلهل يوؤدي اإىل التخلف، وهذا م� اأكده يف كت�ب »املر�سد 
خ�س�سه  الذي  1872م(  )1289هـ/  �سنة  املن�سور  والبنني«  للبن�ت  الأمني 
للحديث عن الت�س�وي بني املراأة والرجل يف حق التعليم، وجعل الف�سل الث�لث 
والتعليم وك�سب  التعلم  ال�سبي�ن يف  البن�ت مع  »ت�سريك  الث�لث يف  الب�ب  من 
العرف�ن«)1( وراأى اأن نفع تعليم البن�ت اأكرث من �سرره، بل اإنه ل �سرر فيه اأ�ساًل.

وقد بداأ تعليم الفت�ة يف م�سر منذ عهد حممد علي )1220 - 1264هـ/ 
�سنة   - املولدات   - للق�بالت  مدر�سة  اأول  افتتح  الذي  1848م(   -  1805
)1248هـ/ 1832م()2(. كم� ُوجدت بع�ص املدار�ص اخل��سة الت�بعة لالإر�س�لي�ت 
للبن�ت يف  اأول مدر�سة  املر�سلني الأمريكيني  اأن�س�أت بع�ص بعث�ت  اإذ  الأجنبية. 
�سنة  للبن�ت  اأول مدر�سة حكومية  ثم ظهرت  �سنة )1282هـ/ 1865م(.  م�سر 
)1290هـ/ 1873م(، اأق�مته� زوجة اخلديوي اإ�سم�عيل، وهي مدر�سة »ال�سيوفية« 
ّم بعد ذلك يف مدر�سة واحدة. وك�ن عدد  البتدائية، ثم مدر�سة »ال�سنية«، لُت�سَ
مدر�سة  مدر�ستني:  1909م(  )1327هـ/  �سنة  حتى  م�سر  يف  البن�ت  مدار�ص 

ال�سنية، ومدر�سة عب��ص البتدائية.

الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص66. العرف�ن: العلم.  )1(
ك�نت املدر�سة مو�سع ده�سة امل�س�فرين الق�دمني من اأوروب� الذين توقعوا وجود امل�سري�ت حبي�س�ت يف احلرمي.   )2(
ولكنهم فوجئوا بهن يعملن يف املوؤ�س�س�ت الطبية الع�سرية. انظر: احلركة الن�سوية والتطور يف ال�سرق الأو�سط. 
ليلى اأبو لغد، ترجمة نخبة من املرتجمني، امل�سروع القومي للرتجمة رقم )120(، املجل�ص الأعلى للثق�فة - 

م�سر، 1999م، �ص40.



تقدمي
5151

 - املديري�ت  جميع  يف  له�  ت�بعة  مدار�ص  املديري�ت  جم�ل�ص  اأن�س�أ  ثم 
املح�فظ�ت - م� عدا »اأ�سوان«، وقد عملت »نبوية مو�سى« يف بع�ص هذه املدار�ص. 
اأُن�سئت  وبعده�  )1334هـ/ 1916م(،  �سنة  الراقية  الأولية  املدار�ص  اأُقيمت  ثم 

اأول مدر�سة ث�نوية للبن�ت �سنة )1338هـ/ 1920م(، وهي مدر�سة احللمية)1(.

اجلهل،  من  املراأة  حترير  اإىل  َدَعوا  ُجُدد  مفكرون  »الطهط�وي«  بعد  وظهر 
�سنة  املن�سور  ال�س�ق«  على  »ال�س�ق  كت�به  يف  ذكر  الذي  »ال�سدي�ق«  هوؤلء  من 
َمَدة ب�سرط ا�ستعم�له  )1271هـ/ 1855م( اأنَّ »تعليم الن�س�ء القراءة والكت�بة حَمنْ
ف�إن  الإمالء.  وحت�سن  الأخالق،  تهذب  التي  الكتب  مط�لعة  وهو  �سروطه،  على 
املراأة اإذا ا�ستغلت ب�لعلم ك�ن له� به �س�غٌل عن ا�ستنب�ط املك�يد واخرتاع احليل«، 

وك�نت دعوته مبث�بة ثورة يف جمتمع ل يعرتف للمراأة بحق التعليم.

تعليم  اإىل  دع�  فقد  امل�سهور،  احلرية  داعية  الكواكبي«  الرحمن  »عبد  اأم� 
� يتعلق ب�لن�س�ء،  املراأة يف كت�به »اأم القرى«، وراأى اأن لنحالل اأخالقن� �سبًب� مهمًّ
اأ�سالفن�؛ حيث ك�ن يوجد يف  وهو تركهن ج�هالت، على خالف م� ك�ن عليه 
مِّ املوؤمنني ع�ئ�سة التي اأخذن� عنه� ن�سف علوم نبين�، وك�نت ال�سح�بي�ت  ن�س�ئن� َك�أُ
وال�س�عرات  الع�مالت  عن  ف�ساًل  واملتفقه�ت،  احلديث،  راوي�ت  والت�بعي�ت 

الع�مة  امل�سرية  الهيئة  1952م،   -  1919 الثورتني  بني  م�  م�سر  يف  الن�س�ئية  احلركة  ال�سبكي،  بيومي  اآم�ل   )1(
للكت�ب، الق�هرة، 1986م، �ص195.



منى اأبو زيد
5252

اأنف  ترغم  دامغة  »حجة  هذا  ويف  اإنك�ر.  بدون  الأول  العهد  يف  ُوجدن  الالئي 
الذين يزعمون اأنَّ جهل الن�س�ء اأحفظ لعفتهن«)1(.

واأخذت الأ�سوات تتع�ىل من اأجل الدعوة اإىل تعليم الفت�ة، ولكن اأغلب 
هذه الأ�سوات توقفت ب�لتعليم عند املرحلة البتدائية. ومن هوؤلء »ق��سم اأمني« 
التعليم  تتلقى  اأن  ق�ئاًل: يجب  املرحلة البتدائية  الفت�ة عند  تعليم  اأوقف  الذي 
البتدائي يف بع�ص العلوم، حتى ت�ستطيع موا�سلة درا�سته� على انفراد يف اأي علم 

منه� اإذا اأرادت ذلك فيم� بعد.

املرحلة  على  الفتي�ت  تعليم  ر  �سِ يقنْ من  على  ن��سف«  حفني  »ملك  وترد 
البتدائية فقط بحجة اأنه� لن حتت�ج اإىل قدر اأكرَب من التعليم يف اإدارة �سئون منزله� 
�ص فكرة وجود املراأة  وتربية اأولده�، وترف�ص »ملك« هذا املنظور النفعي الذي ُيَكرِّ
خلدمة الرجل، بل طرحت فكرة التعليم كقيمة ُتطَلب لذاته�. فتقول: »العلم منور 
للعقل على اأية ح�ٍل �سواء ُعمل به اأو مل ُيعمل«)2(، ولو مل يكن للعلم لذة يف ذاته 

َتَغَل بتح�سيله امللوك. مل� ا�سنْ

الكواكبي، اأم القرى، �ص157. نقاًل عن: علي املح�فظة: الجت�ه�ت الفكرية، مرجع �س�بق، �ص187.  )1(
ملك حفني، الن�س�ئي�ت، تقدمي اأحمد لطفي ال�سيد، ط2، مطبعة التقدم، الق�هرة، �ص111.  )2(
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اأم� »حممد عبده« فقد دافع عن تعليم املراأة بوازٍع ديني، فق�ل: »نحن نتمنى 
 تربية بن�تن�، ف�إن اهلل تع�ىل يقول: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]البقرة/ 228[،

 فك�ن ترك البن�ت يفرت�سهن اجلهل من اجُلرم العظيم)1(.

اأم� »نبوية مو�سى« فرتف�ص من�هج التدري�ص التي ُو�سعت من اأجل تعليم 
التدبري  بج�نب  والكت�بة  القراءة  تعليمه�  على  اأغلبه�  اقت�سرت يف  والتي  الفت�ة، 
املنزيل وفنون التطريز. وتنتقد هذه املع�رف ق�ئلة: »اأ�سبح م� يوؤملني اأ�سد الإيالم 
اأم�  اأعم�له«)2(،  التدبري ومب��سرة  بن�تهم لدر�ص علم  بتخ�سي�ص  الن��ص  يفتخر  اأن 
َدَمتنْ اأهميته� الآلت البخ�رية، فم� ف�ئدة التطريز؟ هل  اأَعنْ التطريز ف�سنعة قدمية 

ينمي عقل الفت�ة؟ كال اإنه مييت مواهبه� ويعلمه� الك�سل)3(.

اآمنت »نبوية مو�سى« اأن ب��ستط�عة الفت�ة اأن تتلقى نف�ص العلوم التي يتلق�ه� 
�سويَّة الأ�س��سية، واأن هذا التعليم لن يوؤخره�  الفتى، ب�لإ�س�فة اإىل بع�ص املواد النِّ
يف  ترغب  مل  اإن  الع�لية  درا�سته�  ت�ستكمل  اأن  اأي�ًس�  ت�ستطيع  بل  الزواج،  عن 

تكوين اأ�سرة.

حممد عبده، الأعم�ل الك�ملة، حتقيق حممد عم�رة، ج2، الكت�ب�ت الجتم�عية، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت   )1(
والن�سر، بريوت، ط1، 1972م، �ص158.

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص75.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص77.  )3(
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واقرتحت اأن يت�أخر �سن زواج الرجل اإىل �سن الثالثني حتى ُيِتمَّ درا�سته. 
اأم� الفت�ة فقد راأت اأن ال�سن املن��سب لزواجه� هو �سن الع�سرين)1( على الأقل، 
وعليه� اأن تدخل املدر�سة البتدائية يف �سن ال�س�بعة لتبقى به� �ست �سنوات، ثم 
تنتقل اإىل املدار�ص الث�نوية يف �سن الث�لثة ع�سرة لتم�سي به� خم�ص �سنوات تن�ل 
فيه� الث�نوية، ويف خالل تلك الفرتة تتعلم اأي�ًس� التدبري املنزيل واحلي�كة، وعندم� 
له�، ويف ح�لة عدم  توفرت  اإن  الزوجية  للحي�ة  ت�ستعد  والع�سرين  احل�دية  ت�سل 

الزواج ت�ستطيع اللتح�ق ب�أحد املع�هد.

َرت »نبوية مو�سى« يف اإن�س�ء كلية وطنية راقية تقوم برتبية الفت�ة امل�سرية  وَفكَّ
�، وك�ن ذلك اأثن�ء عمله� كمفت�سة بوزارة املع�رف. وبداأ العمل ب�ملعهد  � وعلميًّ اأدبيًّ
يف )10 ربيع الآخر 1338هـ/ اأول ين�ير 1920م(. وك�نت اأهم املواد التي ُتدر�ص 
اإىل  ب�لإ�س�فة  وال�سحة،  املنزيل  والتدبري  واحل�س�ب،  العربية،  واللغة  الدين،  به: 
والتطريز.  واخلي�طة  واجلغرافي�  والنق�ص  والر�سم  الأجنبية  اللغ�ت  بع�ص  تعليم 
�َص فرع لتعليم املو�سيقى لتخريج مدر�س�ت لهذا الفن، وخ�س�ص فرع  كم� ُخ�سِّ
وقد  وطني�ت.  وخي�ط�ت  للخي�طة،  معلم�ت  على  للح�سول  اخلي�طة  لتعليم  اآخر 
ا�ستط�عت اأن تدبر الأموال الالزمة لالإنف�ق على الكلية من امل�سروف�ت الكبرية 
التي تعهد بدفعه� الفتي�ت املُو�ِسَرات، لكي تغطي نفق�ت وم�سروف�ت زميالتهن 
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الفقريات واليتيم�ت، ولذا ن�دت ب�سرورة التعليم ق�ئلة: »من العدل واحلكمة اأن 
تهتم ال�سيدات بتعليم البن�ت كم� اهتم الرج�ل بتعليم البنني«)1(.

وك�أنه� بهذه العب�رة قد �سبقت »د. طه ح�سني« بعدة �سنواٍت عندم� اأعلن يف 
كت�به »م�ستقبل الثق�فة يف م�سر« بحق امل�سريني جميًع� يف التعليم، واأعلن دعوته 

امل�سهورة اأن التعليم ك�مل�ء والهواء.

اجلمعي�ت  اجت�ه  ون��سرت  الفقريات،  تعليم  مو�سى«  »نبوية  �سجعت  وقد 
اخلريية التي ت�ستهدف اإن�س�ء مدر�سة لتعليم الفقريات، ودعت ال�سيدات املو�سرات 
اإىل التربع لإن�س�ء مدار�ص لتعليم الفتي�ت بدًل من التربع ملدار�ص تعليم الفتي�ن.

وراأت اأن تعليم الفتي�ت اأهمُّ من الفتي�ن؛ لأنه يحميه� من الزلل، وي�أخذ 
بيده� يوم ل جتد ن�سرًيا من زوجه�، ول تع�سيًدا من ذويه�، ف�لعلم �سالٌح تتذرع 

به؛ ليقيه� من الفقر واحل�جة.

وانتقدت »نبوية مو�سى« يف كت�به� هذا نظ�م التعليم يف م�سر، وك�ن نقده� 
� اإىل حد كبري؛ حيث اختربت هذا النظ�م عن قرب وعن جتربة، ف�أ�س�رت  مو�سوعيًّ
الراقي،  التعليم  تقدم  ل  اأغلبه�  يف  واأنه�  زمنه�،  املوجودة يف  املدار�ص  اأمن�ط  اإىل 

وهذه املدار�ص هي:

املرجع ال�س�بق، �ص60.  )1(
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• المدار�ص الأميرية: ل ي�سح اأن ُيعتمد عليه� في التعليم الراقي، وقد �ُسوهد 	
في جميع البالد الراقية اأن التعليم الع�لي يقوم به الأه�لي اأنف�سهم، واأن 

مدار�ص الحكومة ُجعلت للفقراء.

• مدار�ص 	 واإم�  ب�لمرة،  فيه�  تعليم  ل  كت�تيب  اإم�  وهي  الأهلية:  المدار�ص 
اأرقى من هذه ق�مت به� جمعي�ت خيرية تقلد الحكومة في من�هجه� وفي 

اإ�سن�د رئ��سته� لالأجنبي�ت.

• ِيَرة كلية للتدري�ص، 	 مدار�ص الراهب�ت: هي جزء من الدير، ولم تكن الأدنْ
َم�ٍت م�هرات، ول تهتم بتعليم لغة البالد ول اآدابه� القومية  ول لتخريج ُمَعلِّ

ول اأدي�نه�.

• وهي 	 البالد،  ولغة  الوطنية  المب�دئ  تهمل  مدار�ص  الأمريكـ�ن:  مدار�ص 
الآن  يعرف  م�  اأو   - الدينية  التع�ليم  انت�س�ر  به�  يراد  دينية  بعث�ت  اأي�ًس� 

ب�لتب�سير الديني.

الت�م،  الرف�ص  موقف  المدار�ص  هذه  مثل  من  مو�سى«  »نبوية  تقف  ولذا 
ق�ئلة:
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الدينية،  الأمور  فيه  ين�ق�ص  ل  اأن  يجب  وعرف�ن  علم  ع�سر  الآن  »ع�سرن� 
بل يح�سن ُبكلِّ اأن��ص اتب�ع دينهم دون مع�ر�سة فيه، اأو مق�رنة بينه وبني الأدي�ن 
الأخرى، ف�إن الدين هلل، ولي�ص لن� اأن نتدخل يف اعتق�د غرين�، ويكفين� اأن ننتقد 

اأعم�ل الن��ص الظ�هرة ح�سنة ك�نت اأو رديئة«)1(.

هذه هي ح�ل مدار�ص البن�ت - يف وقت »نبوية مو�سى« - وقد ط�لبت اأن 
ُت�سند مهمة اإدارة املدار�ص امل�سرية للم�سري�ت املتعلم�ت، وفتح كلية وطنية لتعليم 

الفتي�ت تعليًم� راقًي�، ف�إذا جنحت الفت�ة وتفوقت تلتحق بتعليم اأعلى.

وعلى الرغم من هذه الدعوة اإىل التعليم الع�م جلميع الطبق�ت دون متييز بني 
غني وفقري، اأو بني رجل وامراأة، ف�إن التن�ق�ص يظهر يف بع�ص مواقف »نبوية مو�سى« 
بـ»ال�سوقة«، فهي  ت�سميهم  م�  اأو  واخَلَدم  العم�ل  اأبن�ء  تعليم  عندم� تتحدث عن 
 ترف�ص تعليمهم يف هذه الفرتة املبكرة من ت�ريخ م�سر �سنة )1338هـ/ 1920م(، 
اإل القليل من  اأنَّ هذه املرحلة ل يجب التفكري فيه� الآن؛ لأنن� ل منلك  وترى 
اأن اجلهل منت�سر يف م�سر  اأو  املي�ه،  �س��سعة ل تكفيه� هذه  امل�ء، ولدين� �سحراء 
اأبن�ء الطبقة العلي� واملتو�سطة،  َفلنُْنَعلِّم  يف هذا الوقت، واملت�ح من املدار�ص قليل، 
والفقراء، ثم نلتفت اإىل بقية الطبق�ت؛ حيث اإنَّ اأبن�ء العم�ل واخلدم ي�ستطيعون 
اأن ميتهنوا مهنة اآب�ئهم، بل اإنه� تطلق هذه الدعوة اأي�ًس� يف تعليم الفالحني، وترى 
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اأنه اأمر ل يفيد الفالح يف عمله؛ فهي تنظر اإىل التعليم نظرة نخبوية. ويقع على 
ع�تق النخبة تقدم البالد.

وتبني على تعليم الفت�ة ف�ئدة ه�مة، حتى واإن مل ت�ستعمله يف العمل، اأن 
العلم يح�رب اخلراف�ت واخلزعبالت، وترى اأن انت�س�ر هذه اخلراف�ت بني الن�س�ء 
احلي�ة  معرتك  عن  ِزٍل  َمعنْ وجعلهن يف  والفكر،  العلم  لذة  من حرمهن  على  يقع 
هذا  مثل  يف  الرج�ل  ع��ص  ولو  واأوه�ًم�،  خي�ًل  كله�  حي�تهن  فك�نت  احلقيقية، 
الو�سط لراأين� من خزعبالتهم م� هو فوق ذلك)1(.. فهل ملثل هذه اخلراف�ت من 

عالج ي�ست�أ�سله� من نفو�ص ال�سيدات اإل ب�لعلم ثم العمل الن�فع)2(.

ولذا حت�رب »نبوية مو�سى« جهل املراأة، وهي ل تق�سر اجلهل على من ل 
عماًل،  اأو  يفقد خربة  من  اجلهل يف كل  ترى  بل  فقط،  والكت�بة  القراءة  تعرف 
فتقول: »ل�ست اأق�سد بكلمة ج�هلة من مل تذهب اإىل املدار�ص فقط، بل اأريد اأنه� 
جتهل كل �سيء يف اأعم�ل هذه احلي�ة ببعده� عن العمل.. ف�إن كل عمل يعرفه 

الإن�س�ن ُيَعّد معرفة وعلًم�«)3(.

الواعية  الفت�ة  العلم والعمل يف تكوين �سخ�سية  ومن هن� فهي تربط بني 
الق�درة على مواجهة احلي�ة.

املرجع ال�س�بق، �ص95.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص101.  )2(
املرجع ال�س�بق، �ص100  )3(
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ال�سحف له  تبني بع�ص  التع�ظم، وظهر بو�سوح يف  واأخذ هذا الجت�ه يف 
من خالل الرتكيز على اأهمية تعليم املراأة، ويف مقدمة هذه ال�سحف »اجلريدة«، 
و»ال�سفور« و»ال�سي��سة«، وكتب »توفيق دي�ب« مق�ًل حتت عنوان »احرتام املراأة« 
ق�ل فيه: اإن »املراأة امل�سرية قد اأ�سبحت ذات مط�مح �سي��سية يف حي�ته� املنزلية 
وحي�ته� القومية، وقد بداأت تدرك املك�نة التي يجب اأن حتظى به� ن�س�ء م�سر.. 

ن تعميم الرتبية والتعليم«)1(. فهن ُيِردنْ

احملور السادس: عمل املـرأة 

ُتعد ق�سية عمل املراأة من الق�س�ي� امل�ستحدثة يف الَع�مَلنَينْ الغربي والعربي 
على حد �سواء، فلم ُتطرح هذه الق�سية يف الغرب اإل يف الع�سر احلديث. اأم� يف 
م�سر، فلم يتقبل املجتمع امل�سري احلديث نزول املراأة ميدان العمل يف املدينة، اإل 
اإذا ا�ستثنين� امراأة الطبقة الدني� التي ُكتب عليه� اأن تواجه ظروف احلي�ة الق��سية، 
واأعب�ءه� مبم�ر�سة امِلَهن الب�سيطة؛ ف�قرتن خروج املراأة امل�سرية للعمل منذ بدايته 

ب�لحتي�ج والعوز، ونظر اإليه على اأنه م�سدر لإع�لة من ل ع�ئل لهن.

توفيق دي�ب، مق�لة »احرتام املراأة«، جريدة ال�سي��سة، العدد ال�س�در يف 25 يونية 1925م. واأي�ًس�: يون�ن لبيب   )1(
رزق، املتمرد النبيل، توفيق دي�ب، الق�هرة، ط 2003م، �ص104.
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�سنة )1245هـ/ 1830م(  اأُن�سئت  اأول مدر�سة  العمل يف  انتظم يف  فقد 
- وهي مدر�سة املولدات - عدد من الأغوات واجلواري واحَلَب�ِسيَّ�ت، ثم من بني 

الفقريات من ال�سغريات اليتيم�ت الالئي ل ع�ئل لهن)1(.

»رف�عة  ك�ن  ال�سرق  يف  املراأة  بعمل  ن�دت  التي  الأ�سوات  اأول  ومن 
بني  ق�رن  عندم�   .� تقدميًّ موقًف�  املراأة  عمل  ق�سية  من  وقف  الذي  الطهط�وي«، 
اإىل  نزوله�  واأعجبه  اأعجبته،  التي  الب�ري�سية  املراأة  وو�سع  ال�سرق  يف  املراأة  و�سع 

جم�ل العمل)2(. ونقل هذه ال�سورة يف اأول كتبه.

ولكن املجتمع مل يكن موؤهاًل يف تلك الفرتة لنزول املراأة للعمل؛ حيث 
يَّة على  ِ ارتبط العمل ب�لحتي�ج والَعوز. وحت�يلت الفتي�ت املنتمي�ت اإىل الأ�سر الرثَّ

تلك احلواجز التي متنعهن من العمل ب�لتوجه اإىل الأعم�ل اخلريية.

القت�س�دية،  املعوق�ت  الع�ملة مل حتكمه�  املراأة  اإىل  املتدنية  النظرة  اأن  اإل 
واأيديولوجية  ثق�فة  هيمنة  تتمثل يف  ودينية  ثق�فية  معوق�ت  اإليه�  ولكنه� �سمت 
ذات ط�بع تقليدي تك�تفت مًع� خالل القرن الت��سع ع�سر وبداي�ت القرن الع�سرين 

لتوؤدي اإىل حتجيم وتهمي�ص املراأة امل�سرية.

ع�دل لطفي، املراأة امل�سرية و�سوق العمل، �سمن كت�ب »ه�جر« كت�ب املراأة رقم )2(، �سين� للن�سر، الق�هرة،   )1(
ط1، 1994م، �ص17.

الطهط�وي، تخلي�ص الإبريز، مرجع �س�بق، �ص187.  )2(



تقدمي
6161

ال�سح�فة  ظهور  يف  املتمثل  والقت�س�دي  الثق�يف  املن�خ  تغري  مع  ولكن 
الن�س�ئية التي كتبت فيه� اأقالم تدافع عن حق املراأة يف العمل، وانفت�ح اقت�س�دي 
اأت�ح العديد من الفر�ص املن��سبة لعمل املراأة اأكرث مم� ك�ن مت�ًح� يف م�سر من قبل؛ 

بداأ الهتم�م بنزول املراأة اإىل العمـل.

ومع هذا التغيري بداأت تظهر الدعوة اإىل خروج املراأة للعمل، وانح�سر عمل 
ًة بعد  التدري�ص خ��سّ املراأة بدايًة يف املج�ل الطبي ك�لتوليد وخالفه، ويف حقل 
تتوقف حلظة عن  التي مل  الريفية  املراأة  املعلم�ت، هذا بخالف  اإن�س�ء مدر�ستي 

العمل)1(.

عمل  �سد  تك�فح  تزال  م�  ك�نت  املراأة  لعمل  املع�ر�سة  الأ�سوات  اأن  اإل 
الفرن�سية  ثق�فته  رغم  »ح�فظ عفيفي« -  الأ�سوات ك�ن �سوت  املراأة، ومن هذه 
الوا�سعة - الذي ن�سر كت�بً� بعنوان »تغذية الطفل« كتب فيه راأيه املع�ر�ص لعمل 
املراأة، وو�سف احلركة التي تدعو لعمل املراأة ب�أنه� حركٌة ط�ئ�سة، الأمر الذي اأث�ر 

َدًة ُحَجَجه)2(. اأن�س�ر املراأة، وردت عليه جريدة »ال�سفور« ُمَفنِّ

لطيفة �س�مل، املراأة امل�سرية والتغيري الجتم�عي: 1919 - 1945م، الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، الق�هرة،   )1(
1984م، �ص20.

ح�فظ عفيفي، راأي طبيب، ال�سفور، ال�سنة الث�نية، العدد )100(، اجلمعة 13 رجب 1335هـ املوافق 4 م�يو   )2(
1917م.
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وتعر�ص »نبوية« حجج املع�ر�سني لعمل املراأة، وتق�سم دوافعهم اإىل دوافع 
دينية واقت�س�دية واجتم�عية:

الدوافع واحلجج الدينية 

ِجي هذه الدع�وى اإىل ا�ستخدام الدين الإ�سالمي لإ�سف�ء �سفة  جل�أ بع�ص ُمَروِّ
ُهل الت�أثري على اجلم�هري، غري اأنَّ كلَّ  القد�سية على دعوى عدم عمل املراأة، لَي�سنْ
ٍف لت�ريخ الإ�سالم يعرف اأنه يقر امل�س�واة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجب�ت،  ُمن�سِ
وكم�  ]البقرة/ 228[،  تع�ىل:ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  قوله  ج�ء يف   كم� 

ج�ء يف احلديث النبوي »الن�س�ء �سق�ئق الرج�ل«.

وي�سهد الت�ريخ الإ�سالمي اأي�ًس� بق�س�ص الن�س�ء الالئي خرجن مع الر�سول 
ب�لر�سول واخللف�ء  ُكنَّ يجتمعن  ب�لتج�رة والطب. كم�  ا�ستغلن  للحرب والالئي 

الرا�سدين وين�ق�سن يف امل�س�ئل الع�مة.

� يرتبط دائًم� بفرتات  ومن املعروف اأن تف�سري الدين تف�سرًيا �سعيًف� وغ�ئيًّ
اأداة  الدين  امل�ستنري الذي يجعل  التف�سري  اأم�  الأزم�ت الجتم�عية وال�سي��سية. 

من اأدوات التقدم فيكون يف فرتات الزده�ر والنمو)1(.

الق�هرة، ط1،  للن�سر،  �سين�  املراأة، ج2،  ه�جر،  كت�ب  ا�سرتاتيجية،  روؤية  م�سر،  املراأة يف  عم�لة  الب�ز،  �سهيدة   )1(
1994م، �ص30.
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وترف�ص »نبوية مو�سى« دعوى اأن الدين الإ�سالمي يعوق عمل املراأة. وترى 
اأنه »من اجلهل اأن نقول اإن الدين الإ�سالمي ل يبيح العمل للن�س�ء، ونحن نرى 
اأن فقراء املدنيني، وفقراء الفالحني، بل متو�سطي الرثوة منهم ت�س�طرهم ن�س�وؤهم 
َن� على هوؤلء ب�لكفر، وهو م� ل ي�سمح لن� به الدين.. اإنه خلري  العمل.. فهل َحَكمنْ

لن� األ ندخل الدين يف ذلك، بل نقول هي الع�دة التي من�سوؤه� اجلهل«)1(.

املراأة عن العمل  »نبوية مو�سى« مبه�جمة هوؤلء الذين مينعون  ول تكتفي 
ومينعون  اهلل،  حدود  يف  يته�ونون  الذين  الدين  علم�ء  ته�جم  بل  الدين،  ب��سم 
الرج�ل  َداأُب  هذا  فتقول:  العمل،  يف  للرجل  املراأة  م�س�واة  وهو  اهلل،  اأب�حه  م� 
اأداء م� فر�ص اهلل عليهم، ويغفلون عنه،  �س�حمهم اهلل، فم� اأكرث م� يت�س�هلون يف 
وينتقدون اأي اإهم�ل يف ج�نب املراأة. واأو�سح مث�ل لذلك اأعم�ل علم�ء الإ�سالم 
ال�س�رق، ومل يروا يف ذلك خروًج� عن  اإهم�ل م� ُفر�ص عليهم من قطع يد  من 
اأمر بذلك بعب�رة �سريحة ل حتتمل التف�سري والت�أويل.  اأنه  الدين الإ�سالمي مع 
ا يف خروج الن�س�ء للعمل الن�فع م� يخ�لف الدين، فنهوا عنه، ولي�ص  ولكنهم َراأَونْ

م ذلك)2(. هن�ك اآيٌة حُتَرِّ

نبوية مو�سى، املراأة والعمل، مرجع �س�بق، �ص32.  )1(
املرجع ال�س�بق، �ص94-93.  )2(
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وتختم »نبوية مو�سى« دف�عه� عن عمل املراأة من الن�حية الدينية بقوله�: 
من اجلهل اأن يق�ل اإن الدين يحجر علين� تع�طي الأعم�ل ال�سريفة فيدفعن� ذلك 
اإىل تلك الأعم�ل الدنيئة. ودينن� دين ت�س�مح وكم�ل م� ُجعل اإل لنفع الب�سر)1(.

الدوافع واحلجج القت�شادية 

اأق�م الجت�ه الراف�ص لعمل املراأة حججه على عدم وجود َعوٍز م�دي يدفع 
ثم  اأبيه�،  نفقته� على  قد كفل  الإ�سالمي  الدين  واأن  العمل.  اإىل  امل�سلمة  املراأة 
اأق�ربه�، ف�إذا تزوجت انتقلت كف�لته� اإىل زوجه�. ف�إذا م�ت الزوج ومل يرتك م�ًل 
كت�به  »فريد وجدي« يف  قدمه�  امل�سلمني، وهي حجة  م�ل  بيت  نفقته�  اأمر  توىل 

»املراأة امل�سلمة«.

اأن الواقع يكذبه�؛  َع�ءات. وتقرر  وترد »نبوية مو�سى« على مثل هذه الدِّ
لأن املراأة امل�سرية تعمل ب�لفعل، ولكنه� تعمل يف اأعم�ل �س�قة. وتت�س�ءل: اأين 
روح  يختطف  ب�أن ل  عهًدا  املوت  على  اأخذن�  هل  للمراأة؟  املكفولة  النفقة  هذه 
بفت�ة  يغدر  ل  اأنه  فعلمن�  ذلك  بعد  الدهر   � اأَِمنَّ ثم  ابنته،  تزوجت  اإذا  اإل  م�سلم 
فُتَطلَّق بعد الزواج وت�سبح بال ع�ئل؟ اأو ميوت الزوج واأولده� �سغ�ر يحت�جون اإىل 
من َيُعوُلهم. ثم اأين بيت م�ل امل�سلمني الذي يكفل نفقة املراأة اإذا ك�نت خرجت 
ا�ستط�عة كل  »اإين لو وجدت يف  ق�ئلة:  نفقته�. وت�سرخ  ال�س�قة لتجد  لالأعم�ل 

املرجع ال�س�بق، �ص66-65.  )1(
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امراأة اأن جتد دائًم� من يعوله�.. فال حتت�ج اإىل العمل مطلًق� لكنت اأول من يقول 
ب�إبع�د الن�س�ء عن الأعم�ل«)1(.

وهن�ك حجة اأخرى يعر�سه� »فريد وجدي« مف�ده� اأن تقليد املراأة امل�سرية 
الأوروبية  املراأة  تع�نيه�  التي  املع�ن�ة  نف�ص  مالق�ة  اإىل  �سيدفعه�  الأوروبية  للمراأة 
التي ت�سقى بعمله� لنخراطه� يف اأعم�ل �س�قة، مثل ع�مالت امل�س�نع، ومنع املراأة 

امل�سرية من العمل حم�ية له�.

اأن منع املراأة امل�سرية من العمل ل يتفق مع الواقع؛  وترد »نبوية مو�سى« 
اإىل العمل  �أَة احل�جة والفقر -  َوطنْ ب�لفعل - حتت  لأن املراأة امل�سرية قد خرجت 
البيوت،  يف  اخل�دم�ت  اأو  الأ�سواق،  يف  ك�لب�ئع�ت  كرامته�،  تنتهك  اأعم�ل  يف 
ح�لت  يف  عليه�  فر�ص  والواقع  والإجنليزية.  امل�سرية  اجليو�ص  مع�سكرات   ويف 
كثرية - خ��سة عند غي�ب الع�ئل - العمل ال�س�ق املتعب الذي ل ك�سب فيه اإل 
الكف�ف)2(؛ لأنه� حمرومة من مزاولة الأعم�ل الراقية التي حتت�ج اإىل خربة ودراية 

وتعليم؛ ولذا وجب علين� تعليمه� تعليًم� راقًي� يرفع من �س�أن عمله�.

وقد ن�دت بع�ص الن�س�ء - قبل »نبوية مو�سى« - ب�إت�حة الفر�سة لعمل املراأة، 
وك�ن يف مقدمة هوؤلء »زينب فواز« التي تفتح املج�ل اأم�م املراأة مل�س�ركة الرجل 
يف الأعم�ل ال�سي��سية، ق�ئلة: اإن الرجل واملراأة مت�س�وي�ن ب�ملنزلة العقلية فم� امل�نع 

املرجع ال�س�بق، �ص29.  )1(
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اإًذا من ا�سرتاك املراأة يف اأعم�ل الرج�ل، وتع�طيه� الأ�سغ�ل يف الدوائر ال�سي��سية 
وغريه� متى ك�نت جديرًة لأن توؤدي م� ُندبت اإليه)1(.

الفرو�سية  الن�س�ء وكف�يتهن حتى يف  اأم� »ملك حفني« فقد بينت مقدرة 
ُي�سمح  ب�أن  وط�لبت  الفر�سة،  لهن  اأُتيحت  اإذا  ذلك،  وغري  وال�سي��سة  واحلرب 
للن�س�ء ب�ل�ستغ�ل ب�أي عمل من الأعم�ل املفيدة يف اأوق�ت فراغهن. واأن يكون 

لهن احلق يف مم�ر�سة املح�م�ة والطب وغري ذلك من املهن)2(.

 ،� وتن�دي »نبوية مو�سى« ب�سرورة عمل املراأة لأنه لبنة يف بن�ء الأمة اقت�س�ديًّ
والأمة ل تنجح اإل اإذا ك�نت ن�سيطة ع�ملة، ول تكون ن�سيطة م� دام ن�سفه� اأَ�َسّل 
ل حي�ة فيه. »ف�إن مل نعمل - نحن الن�س�ء - ك�ن ن�سف الأمة امل�سرية مهماًل ل 

ذكر له، مع اأنن� يف اأ�سد احل�جة اإىل العمل«)3(.

وت�ستدل على ذلك مبق�رنة م�سر ب�أوروب� املتقدمة، وُترجع تقدمه� اإىل ا�سرتاك 
الن�س�ء مع الرج�ل يف الأعم�ل ال�س�مية. وك�ن نتيجة هذا ال�سرتاك �سالح الأمة.

وتربط »نبوية مو�سى« بني عمل املراأة وال�ستقالل القت�س�دي للبالد؛ حيث 
ترى اأنه بلجوئن� اإىل الأجنبي�ت تت�سرب اأموالن� اإىل جيوبهن. وتخرج الرثوة امل�سرية 
من اأيدي اأ�سح�به�. اأم� اإذا ق�مت امل�سري�ت بكل الأعم�ل التي تقوم الأجنبي�ت به� 

زينب فواز، الر�س�لة اخل�م�سة )الإن�س�ف( من الر�س�ئل الزينبية، مرجع �س�بق، �ص21.  )1(
ملك حفني ن��سف، الن�س�ئي�ت، مرجع �س�بق، �ص95.  )2(
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حل�سلن� على ا�ستقاللن� امل�دي. وتقول: »ق��سين� اأ�سد الآلم للح�سول على ا�ستقاللن� 
الإداري مع ُوُعورة ال�سبيل، فم� ب�لن� ن�سكت عن ا�ستقاللن� القت�س�دي، وهو �سهل 
ومي�سور«)1(؛ ولذا تدعو اإىل اإت�حة كل الوظ�ئف اأم�م املراأة بعد اأن يتم تعليمه� التعليم 

الالئق حتى يتحقق للبالد ا�ستقالله� القت�س�دي.

الدوافع واحلجج الجتماعية 

ترد »نبوية مو�سى« على من يدعي اأن عمل املراأة اأمر ل يتفق مع تق�ليدن� 
ال�سرقية، ب�أن هذا الدع�ء غري �سحيح؛ لأن الكثريات يعملن، ولكن يعملن يف 

مهن دنيئة واأعم�ل �س�قة.

كم� اأن الع�دات الجتم�عية ل متنع املراأة الفالحة من اأن ت�س�رك الرجل 
يف كل الأعم�ل يف الريف، فهي تعمل داخل املنزل وخ�رجه، ومل يعرت�ص على 

عمله� اأنه ين�يف الع�دات والتق�ليد.

وخي�ط�ت  طبيب�ت  لدين�  يكون  اأن  علين�  حتتم  ال�سرقية  الع�دات  اإن  بل 
الن�س�ء،  من  نفو�سهن  ولقرب  الن�س�ء،  مع  التع�مل  حل�سن  وحم�مي�ت  ومعلم�ت 
وتدلل »نبوية مو�سى« على اأن وجود �سيدات يف هذه الوظ�ئف هو الأف�سل من 

ن�حية الع�دات ال�سرقية:

املرجع ال�س�بق، �ص61.  )1(
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• اأولى بمع�لجة ال�سيدات من 	 اإلى طبيب�ت ب�رع�ت، وهن  اإن م�سر تحت�ج 
ب�ل�سيدات،  ُف  اأَ اأَرنْ والطبيبة  الآداب،  مراع�ة  من  ذلك  في  لم�  الرج�ل؛ 
الن�بغ�ت فئة تخ�لط الأطب�ء  اأن تنتخب من متعلم�ته�  اأف�سل للبالد  واأنه 

لتخت�ص بعد ذلك بمع�لجة الن�س�ء... ودينن� دين عدل وم�س�واة)1(.

• الخي�ط�ت 	 اإلى خي�ط�ت م�سري�ت، فقد �سلبت  ونحن في ح�جة �سديدة 
الأجنبي�ت ن�سف اأموالن�، فلو عّلمن� بن�ت الوطن هذه الحرفة لأمكن اأن 

يقل اأجر الخي�طة علين�، ويتحول الم�ل اإلى جيوب وطنية.

• ن اللغ�ت الأجنبية والبي�نو بدًل 	 نحن في ح�جة اإلى ُمَعلِّم�ٍت م�هرات ُيَعلِّمنْ
من المعلم�ت الأجنبي�ت، وهذا ينتج عنه عدة فوائد: منه� اأننْ َيِقلَّ اأجر 
ث�لثه� وهو  الوطنية،  الجيوب  اإلى  الأموال  تتحول هذه  اأن  ث�نيه�  التعليم، 
به�، كحب  َتَه�ن  ُي�سنْ طب�ًع� ل  معلم�تهم  يك�سبون من  الأطف�ل  »اأن  اأهمه� 

الوطن والغيرة على منفعته، ول يكون هذا في الأجنبي�ت«)2(.

• اإلى 	 ال�سيدات  من  كثير  ت�سطر  حيث  مح�مي�ت؛  اإلى  ح�جة  في  نحن 
رفع الدع�وى المدنية، وت�سطر ال�سيدات حينئٍذ اإلى مخ�لطة المح�مين. 
ف�لمح�مية هن� اأف�سل لل�سيدات؛ لأنه� ت�سعر ب�سعور ال�سيدات، فهي اأقرب 

للدف�ع عنهن وتمثيلهن.

املرجع ال�س�بق، �ص62-61.  )1(
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ال�سيدات،  تم�ر�سه�  اأن  يمكن  �سريفة  اأعم�ل  هي  الأعم�ل  هذه  وكل 
ال�سرقية،  ع�داتن�  ويخ�لف  المراأة،  كرامة  من  يقلل  مم�  العمل  ب�أن  الدع�ء  اأم� 
َبه الواقع؛ لأن المراأة الم�سرية تعمل في مج�لت متعددة، ولكنه�  فهذا م� َكذَّ
كله� مج�لت �س�قة دنيئة فكيف ُنحّرم عليهن العمل بم� هو اأرقى واأ�سرف، وقد 

�سمحت الع�دات ال�سرقية بذلك، واأج�زه الدين لحتي�ج الفت�ة اإليه.

املراأة هي حجج واهية. ومن هن� دعت  التي ادع�ه� خ�سوم  فكل احلجج 
»نبوية مو�سى« الفتي�ت اإىل ال�ستغ�ل ب�لعلم ال�سحيح والعمل الن�فع. والقول ب�أنه� 
لن تكون ق��سًي� اأو رئي�ص م�سلحة اأوه�م ذهب به� الدهر واأ�سبحت قدمية ب�ليًة ت�سر 
ول تنفع. وهو م� حتقق يف م�ستقبل الأي�م بعد �سنوات عديدة من رحيل »نبوية 
مو�سى«، ولكنن� م� زلن� على الطريق نطلب املزيد واملزيد من متكني املراأة، ونتخذ 
من قول »نبوية مو�سى« �سع�ًرا، فهي الق�ئلة: »ي�سرين اأن اأقول: اإن املراأة امل�سرية 
�س�ئرة اإىل الأم�م بخطى وا�سعة«. وم� يزال اأم�م املراأة خطوات وخطوات يف طريق 

التقدم والرقي.
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مقدمة

مواهبه�  وعن  الأمم  بع�ض  يف  املراأة  ت�ريخ  عن  هذا  كت�بي  يف  بحثت  قد 
الفطرية، وم� ينجع))) يف تعليمه�، خ�صو�ًص� م� يتعلق ب�لفت�ة امل�صرية، ثم اأظهرت م� 
يعوز م�صر من ذلك التعليم، وطرقت بع�ض موا�صيع اأخرى له� م�ص��ٌض))) بعالقة 
املراأة ب�لرجل، م�صت�صهدة بذلك كله على احتي�ج املراأة اإىل العمل لك�صب ُقوِته�؛ 
ف�إنن� ل ن�صمن لكل امراأٍة وجود من َيُعوله�))) من الرج�ل كم� يقول بع�ض الن��ض: 
على  اأخذن�  هل  �صعري  فليت  فولده�.  فزوجه�  والده�  يعوله�  امل�صلمة  املراأة  اإن 
اإذا تزوجت  اأنه ل يختطف روح م�صلم اإل  املوت عهًدا بذلك ف�أغلظ لن� امليث�ق 
ابنته، ثم اأمن� الدهر بعد ذلك فعلمن� اأنه ل يغدر بفت�ة فتطلق بعد الزواج وت�صبح 
يعولهم؟  من  اإىل  يحت�جون  �صغ�ر  اأطف�ل  واأولده�  الزوج  ميوت  اأو  له�،  ع�ئل  ل 
الدني� على خالف م� زعم  اأن  اإىل الأمور بعني احلقيقة والّرِويَّة))) علم  ومن نظر 
هوؤلء الق�ئلون �صواء يف ذلك امل�صلم وغريه؛ لهذا ك�ن يف انحط�ط الن�ص�ء انحط�ط 

ينجع: ينفع، يفلح.  (((
م�ص��ض: �صلة وعالقة.  (((

يعوله�: يقوم مب� حتت�جه من طع�م وك�ص�ء وغريهم�.  (((
الّرِويَّة: التفكري وبعد النظر.  (((



املراأة والعمل
(4

لالأمم. ومل� كنت كغريي من اأبن�ء الأمة امل�صرية يهمني م� يعود عليه� ب�خلري فقد 
بحثت يف جميع املوا�صيع التي تتعلق بن� - نحن امل�صري�ت - اإل اأّن مل اأت�صدَّ 
اإىل البحث فيم� ي�صمونه الآن ب�ل�صفور))) واحلج�ب؛ لأن اأعتقد اأن هذه الت�صمية 
�ه، فل�صت اأ�صتطيع اأن اأ�صمي الفالحة  ا�صطالحية فكالهم� ا�صم نك�د جنهل ُم�َصمَّ
�ص�فرة لأنه� ل تلب�ض ذلك النق�ب ال�صف�ف املعروف عندن� نحن املدني�ت، مع اأنه� 
ت�صري يف طريقه� متح�صمة ل يك�د يرى الإن�ص�ن منه� اإل جزًءا ب�صيًط� من وجهه�؛ 
فرياه� الرج�ل دون اأن ُيعرَيه�))) اأحد منهم نظرة اأو التف�تة اأو يتبعه� خطوة ليتمتع 
بجم�له� الطبعي. كم� اأن ل اأ�صمي بع�ض املدني�ت حمتجب�ت مع اأنهن يكرثن 
ة، وعلى وجوههن  اخلروج متربج�ت وعليهن من الزينة واحللي م� يلفت اأنظ�ر امل�رَّ
وليتهن مع ذلك مل يظهرن �صدورهن و�صواعدهن)))  اإل احلي�ء،  ي�صرت  نق�ب ل 
َعة التي ترباأ منه� الآداب براءة ت�مة؛  نَّ و�صيق�نهن، هذا ف�صاًل عن تلك امِل�ْصَية املَُت�صَ
لهذا مل اأر من ح�جة اإىل التعر�ض لل�صفور اأو احلج�ب م� دمت ل اأفهم معن�هم� 
اأن� فهو اأن تبتعد الن�ص�ء عن الرج�ل م� دام  اأفهمه  اأم� احلج�ب الذي  اإىل الآن. 
لي�ض هن�ك داٍع قهري اإىل الختالط بهم، اأو اخلروج اأم�مهم، ف�إذا ا�صطرت الن�ص�ء 
اإىل اخلروج خرجن ويف زيهن وملب�صهن وم�صيتهن م� يكفي لهدم مط�مع الرج�ل 
فيهن و اإبع�دهم عنهن، وهذا م� اأ�صميه ب�حلج�ب؛ ول يكون ذلك يف الن�ص�ء اإل 
بتعليمهن التعليم الراقي الذي ي�صعرن معه مبك�نتهن احلقيقية؛ فيرتفعن عن تلك 

ال�صفور: �صفرت املراأة وجهه� اإذا ك�صفت النق�ب عن وجهه� ت�صفر �صفوًرا.  (((
ه� نظرة: ينظر اإليه� ب�هتم�م واإعج�ب. ُيعرِيَ  (((

�صواعد: جمع، مفرده� »�ص�عد«: وهو م� بني املرفق والكف من اأعلى.  (((
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ال�صف��صف))) ال�صغرية، ويلتفنت اإىل العمل الن�فع؛ في�صغلهن هذا عن التفنن يف 
يِّ ونكون قد اأتين� البيوت من اأبوابه�. الزِّ

قلت هذا منذ �صنة 0)9) - اأي واأن� ل اأزال يف عهد ال�صب�ب الن��صج - 
وك�ن احلج�ب الذي ذكرته ب�لطبع موجوًدا، وه� هو الآن قد ذهب كم� توقعت، 
ولكن مل يحل حمله ال�صفور الذي كنت اأريده، بل حل حمله �صفور م�جن)))، 
ينحط ب�لأخالق بدًل عن اأن يرقى به�، وم� دمن�  قد انتقلن� من احلج�ب اإىل ال�صفور 
فقد يكون يف امل�صتقبل م� يبعث يف عظيم الأمل ب�ل�صفور الك�مل املحت�صم الذي 

ط�مل� دعوت اإليه.

اأف�صل  اأن  راأيت  لهذا  والفراغ؛  اجلهل  من  الأخالق  على  اأ�صر  ولي�ض 
م لهذا الوطن املفّدى هي لفت الن�ص�ء اإىل العلم والعمل، ودفعني هذا  خدمة ُتَقدَّ
العتق�د اإىل اإبراز كت�بي هذا رج�ء اأن يكون له على �صعفه ولو بع�ض الأثر فيم� 
اأروم)))، ول�صت اأ�صل اإىل الغ�ية املطلوبة منه اإل اإذا اأقبل اأدب�ء امل�صريني وعقالوؤهم 
على ترويجه، فع�صى اأن األقى منهم م� اأرجوه من ذلك الإقب�ل، وفقن� اهلل جميًع� 

اإىل م� فيه نفع البالد. 

نبوية موسى

ال�صف��صف: الأمور احلقرية والرديئة من كل �صيء.  (((
م�جن: قبيح، ف��صح.  (((

اأروم: اأطلب.  (((





 املراأة يف جميع الأمم واتباع الأمة لها يف 
الرقي والنحطاط

�أ�شرح  ثم  ا،  �إجماليًّ �خلالية  �لع�شور  يف  �ملر�أة  تاريخ  عن  �لآن  �أتكلم  �إين 
�ملر�أة دخل عظيم يف  ب�شاأن  �لأمم؛ لرنى كيف كان لالهتمام  بع�ض  �أحو�لها يف 
تقدم �لأمة ولرنى �أننا نحن �مل�شريات مق�شر�ت فيما يجب علينا يف ترقية �شاأننا، 
ولو �أن هذه �لرتقية قا�شرة علينا ل تفيد غرينا لتقاعدنا عنها حتى ل ُيْن�َشَب �إلينا 
حب �لذ�ت، ولكنها ترقية َتُعّم �لأمة باأ�شرها؛ لدخول ن�شفها يف �حلياة �حلقيقية 
بعد �أن كان كالع�شو �لأ�شلِّ يف ج�شمها، قد يعوق غريه عن �لإ�شالح، فتقاُعدنا 
�أبنائنا، جهل مبا لوطننا علينا من �لو�جبات،  عنها جهل بحقوقنا، جهل بحقوق 
ولقد قال �ل�شري هرني مني Henry Maine �لإجنليزي �ل�شهري: �إن �لفرق �لعظيم بني 
مدنية �لرومان ومدنية �لهنود �لفا�شدة يرجع �إىل �أن �لرومانيني كانو� يهتمون ب�شاأن 
و�لت�شييق  ��شتعبادها  يف  يبالغون  فكانو�  �لهنود  �أما  حتريرها،  يف  وي�شعون  �ملر�أة، 
عليها. ول عار علينا ملا نحن فيه �لآن من �جلهل و�خلمول؛ فقد كان كل �لن�شاء 
ونتاأخر، حتى  فيتقدمن  ونك�شل،  �لن�شاء  يعمل غرينا من  �أن  �لعار  و�إمنا  كذلك، 
�أ�شو�أ  �أوروبا منذ قرنني تقريًبا  بيننا وبينهن. ولقد كان ن�شاء  �مل�شافة  لقد �ت�شعت 



املراأة والعمل
88

منا حاًل وما زلن يعملن حتى �أ�شبحن على ما نعلمه من حالهن �لآن. �أّما نحن 
فقد تاأخرنا عن �أ�شالفنا �إل �أننا وهلل �حلمد قد �أفقنا من ذلك �ل�شبات))) �لطويل، 
فاأ�شبحنا �أح�شن من �أمهاتنا حاًل، وهذ� ما يجعلني �آمل فيما �أرجوه من �لإ�شالح 

لنا يف �مل�شتقبل.

كانت �ملر�أة يف �لأزمان �لغابرة))) ُمْهَمَلًة خاملة ل �شاأن لها، فكانت حتت �شلطة 
ير�ها  �أن  ويغار عليها  بها  فيلهو  �ملتاع  ها من  َيُعدُّ �شاء، وكان  ما  فيها  يتحكم  �لرجل 
غريه �أو يلم�شها �لهو�ء، فلم يكن يعتربها �شخ�ًشا كاماًل، ولو �عتربها كذلك لوثق بها 
ثقة �ل�شديق ب�شديقه، وكان لها من نف�شها على نف�شها رقيب)))، ولكنه كان يطعن 
�أْن مي�شها غريه،  �ل�شبي على لعبته من  يف ذمتها ويغار عليها غريًة عمياء كما يغار 
ولهذ� �جتهد �لرجل يف �إخفائها عن �لعيون فانكم�شت))) يف زو�يا �لبيت، ومل تتعد 
�أعماله حتى �إذ� خرجت منه تردت))) مبا ي�شرتها عن �لأنظار. فهذ� �حلجاب �أو �ل�شرت 
مل يكن قا�شًر� علينا نحن �مل�شلمات بل كان ماألوًفا يف كثرٍي من �ملمالك �لأوروبية 

وغريها، �إل �أنه مل يكن على هذ� �ل�شكل �ملعروف عندنا �لآن.

جعلتها  �لتي  �لأ�شباب  �شمن  من  �ملر�أة  زي  باإخفاء  �لرجل  �هتمام  كان 
تبالغ يف حت�شني �شكلها، وتناف�ض يف ذلك غريها لعلمها �أنه مطمح �أنظار �لرجال، 

�ل�شبات: �لنوم، �لر�حة.  (((
�لأزمان �لغابرة: �لأزمان �ملا�شية.  (((

رقيب: حافظ، حار�ض.  (((
�نكم�شت: �نقب�شت و�نزوت على نف�شها.  (((

تردت: �رتدت، �أي لب�شت �لرد�ء.  (((
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ولقد علمت من مثل هذه �ملعاملة �أنَّ �لرجل يقدر �شكلها فوق كل �شيء؛ ولذ� 
�جتهدت يف �إخفائه عن �لعيون فمالت �إىل �لزينة، وتغالت يف حت�شني هذ� �لزي 
�أنف�ض ما يحر�ض عليه �لرجل فيها �شعًيا منها يف �إر�شائه، وقد �شغلتها  �لذي هو 
ه))) �ملر�أة  هذه �لزينة عن �لنجاح يف �أمور كثرية حتى �أدى ذلك �أحيانًا �إىل �أن ُت�َشوِّ
باختالف  �لنظر  هذ�  ويختلف  لها،  زينة  تظنه  ما  ور�ء  �شعًيا  �لطبيعية  ِخْلَقَتَها))) 

�لبالد.

�أنها تغري �شكل �أ�شنانها  فاملر�أة �ل�شينية تهتم بالزينة �أكرث من غريها حتى 
�لطبعي، كما تتلف �أقد�مها بلب�ض حذ�ء �شغري من �خل�شب منذ طفولتها لي�شغط 
ا منها �أن �ملر�أة ل ُتَعّد جميلة لطيفة �إل �إذ� كانت �شغرية  على �أقد�مها فال تنمو ظنًّ
�لأقد�م؛ ولهذ� نرى �أن �ل�شينية قد ل ت�شتطيع �مل�شي ل�شغر �أقد�مها فهي عاجزة 
�لتي  �لأ�شباب  �شاأنها. وهذ� على ظني من �شمن  و�إ�شالح  عن ق�شاء حاجاتها 
�لعامل  عن  بعيدة  �لو��شع  �ملْلِك  هذ�  مع  لأنها  �ل�شني؛  خمول  على  �شاعدت 
�شادت  قد  �ليابان  �أختها  �أن  مع  بالدها،  ذكرها حدود  يتعدى  يكاد  ل  �حلديث 
جميع �لأمم �ل�شرقية وطبق ذكرها �لآفاق، فقهرت �لرو�شيا على فخامتها، و�أخذت 
�لأ�شل  �ل�شني يف  �أخت  �ل�شني من�شوريا، وهي  �أخذت من  �أرثر، كما  بور  منها 
�ليابان  �أما  للزينة،  �إل  تعدهن  ومل  �لن�شاء  �شاأن  �ل�شني  �أهملت  و�إمنا  و�ل�شناعة، 
فهي على �شيق �أمالكها �أمة ن�شيطة قد �قتدت باأوروبا يف تعليم �لن�شاء و�إعد�دهن 

ه: تقبح �ملنظر. ُت�َشوِّ  (((
ِخْلَقَتَها: هيئتها و�شكلها.  (((
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�لرجال يف دور  زينتها وز�حمت  �ليابانية من  �ملر�أة  لقد خّففت  لالأعمال، حتى 
�لعلم ومعامل �ل�شناعة.

مما  �أ�شد�غهن)))  يخرقن)))  و�أو��شطها  �أفريقيا  جنوب  يف  �لزجنيات  وبع�ض 
على  �لري�ض  هذ�  ي�شعن  كما  للزينة،  ري�ًشا  �لثقوب  هذه  لي�شعن يف  �لفم؛  يلي 
يف�شل  �لذي  �لأنفي  �حلاجز  يثقنب  �أي�ًشا  وبع�شهن  �ل�شعر،  خالل  يف  رءو�شهن 
فتحتي �لأنف لي�شعن فيه قطعًة من �ملعدن يف �ُشْمِك �لقلم، وتبلغ يف �لطول من 
خم�شة �شنتمرت�ت �إىل ع�شرة، وليخفى ما يف هذ� من �مل�شايقة للمر�أة، ورمبا �أَثَّر 

يف حا�شة �ل�شم ف�شاًل عن ت�شويهه للِخْلَقِة �لطبيعية.

وكل منا تعلم ما كانت ول تز�ل تتحمله �لعربيات و�لقرويات يف م�شر من 
�لآلم �ل�شديدة يف عملية �لو�شم، �إذ يدخلن يف م�شام �جللد مادة خ�شر�ء بو��شطة 
باللون �لأخ�شر، كما تفعل هذ�  �إىل بع�ض؛ لي�شبغن �جللد  �إبر من�شم بع�شها  عدة 
�حلب�شيات بلثة �أ�شنانهن. تتحمل �لن�شاء كل هذه �لآلم مع �ل�شرب ول ي�شتفدن منها 
�إل ت�شويه منظر �جللد، كل هذ� ت�شحيه �ملر�أة يف �شبيل �لزينة لتفرغها فهي م�شكينة 
عاجزة. �أقول عاجزة ل بالفطرة، ولكن �لعادة �أ�شعفتها وقد �شعى �لرجال يف �إ�شعافها 

طمًعا يف �متالكها، وكان يف هذ� �ل�شعي تاأخرهم من حيث ل ي�شعرون.

يخرقن: ي�شققن ويثقنب.  (((
دغ« وهو ما بني �لعني و�لأذن. �أ�شد�غهن: جمع، مفرده »�شُ  (((
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فلما  �ليوم،  عندنا  �ملعروف  باملعنى  يلب�شن �حلجاب  �لرو�شيا  ن�شاء  وكانت 
توىل �مللك �لإمرب�طور بطر�ض �لأكرب �أمر برتك هذه �لعادة، فرفعت �لن�شاء �حلجاب 
وترك �لرجال �ملالب�ض �ل�شرقية، ومن ثم �أخذت �لرو�شيا يف �لنمو و�لت�شاع �إىل �أْن 
و�شلت �إىل ما هي عليه �لآن! وقد توىل �مللك بعد بطر�ض �لأكرب عدد من �لن�شاء، 

ويف �أيامهن �ن�شم �إىل �لرو�شيا كثري من �لوليات �ل�شغرية.

من  كان  حتى  بعيد،  حدٍّ  �إىل  �ملر�أة  ��شرتقاق  يف  يبالغون  فكانو�  �لهنود  �أما 
جملة))) عاد�تهم �لوح�شية �أن �ملر�أة �إذ� مات زوجها �أَْحَرَقت نف�شها يوم وفاته، وهذ� 
مما يدل على �أنهم كانو� يعتقدون �أن �ملر�أة �إمنا خلقت ليتمتع بها �لرجل حتى �إذ� مات 
وجب �أن تفارق �حلياة على �إِْثِره، وهو نهاية حب �لذ�ت و�ل�شتبد�د)))، وكانت نتيجة 
هذ� �نحطاط �أمم �لهنود و��شتعباد �لأمم �لغربية لهم. فلم ينتج تغيري �حلال �لجتماعية 
�أنتجه حمافظة �لهنود على ��شتعباد �لن�شاء من �شوء �لعاقبة))).  يف �لرو�شيا فجاأة ما 

وعلى حقائق �لتاريخ ميكن �أْن تقا�ض نتائج �مل�شتقبل ل على جمرد �لوهم و�خليال.

كانت حالة �ملر�أة يف جميع �لأمم �ل�شالفة))) على ما ذكرت من �ل�شعف �إل �أن 
�ل�شغط عليها وه�شم حقوقها))) كان يختلف يف بع�ض �جلهات عن �لبع�ض �لآخر، 
فكانت حالتها يف �أوروبا �أََحطَّ منها يف جزيرة �لعرب، وذلك قبل ظهور �لإ�شالم بزمن 

جملة عاد�تهم: جمموع عاد�تهم.  (((
�ل�شتبد�د: حكر �ل�شيء، �لنفر�د به.  (((
�لعاقبة: عاقبة كل �شيء �آخره، خامتته.  (((

�ل�شالفة: �ملتقدمة.  (((
ه�شم حقوقها: ظلمها.  (((
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ي�شري، و��شتمرت �حلال كذلك �إىل ما بعد ظهوره، فكانت �ملر�أة �لأوروبية حتت �شلطة 
�أمو�لها �خل�شو�شية، ول ي�شرح لها  �لرجل ل تت�شرف يف �شيء مدة حياته، حتى 

�لقانون بالو�شاية على �أولدها بعد موته فكانت خا�شعة له بحكم �لقانون.

كان هذ� �شاأن �أوروبا عندما نزل �لقر�آن �ل�شريف و�أباح))) للن�شاء �لت�شرف 
فكانت  �ملدنية،  �حلقوق  بجميع  و�لتمتع  �أولدهن  على  و�لو�شاية  �أمو�لهن  يف 
�مل�شلمات �أرقى �شاأنًا من �لن�شاء �لأخريات، وما زلن يتاأخرن ويتقدم غريهن حتى 

�أ�شبحن على ما نر�ه �لآن، وما ذ�ك �إل لنقطاعهن للجهل و�لفر�غ.

وتعليمها  �لأعمال  �إىل  ولفتها  �ملر�أة  حترير  �إىل  �أوروبا  ذلك  بعد  �لتفتت 
�لتعليم �ل�شحيح �لذي ت�شعر معه �أنها �إن�شاٌن يوؤدي �أعماًل نافعة يف هذه �حلياة، ل 
متثال و�شع للزينة و�للهو ف�شبقت غريها بخًطا و��شعة، و�إين �أ�شرب حلالة �ملر�أة يف 

�ل�شرق وحالتها يف �لغرب مثاًل بتاريخ �ملر�أة �لعربية و�لإجنليزية.

مل تكن �ملر�أة �لعربية يف �لزمن �ل�شابق منحطة))) عن �أختها �لغربية، بل 
�إل  ق�شيدة  �شاعرهم  يقل  فلم  عظيًما،  �هتماًما  �لعرب  رجال  ب�شاأن  تهتم  كانت 
ور�ء ظهره  ون�شاوؤه  �إل  فار�شهم حربًا  قريبته، ومل يح�شر  �أو  با�شم زوجته  �شدرها 
ين�شحن له بالإقد�م؛ فيقدم طاعة لأمرهن، و�إظهاًر� ل�شجاعته �أمامهن، حتى �إذ� 

حارب ومل ينظرنه جاء يخربهن بفوزه كما قال عنرتة �لعب�شي:

�أباح: �أجاز و�شمح.  (((
منحطة: مرتدية ومتاأخرة.  (((
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َماِلٍك اْبَنَة  َيا  ـْــَل  اخَلي ـِْت  �َساأَل ـِــيَهلاّ  َتْعلم ـْم  َل ِبَا  ـِـَلًة  َجاه ُكْنِت  اإْن 
اأَنِنَّي الَوقِيَعــَة  �َسِهــَد  َمْن  ِك  املَغْنَمُِيخِبُ ِعْنَد  واأَعفُّ  ـَى  الَوغ اأَْغ�سى 

وقال ب�شر:

َخْبـــٍت بَبْطِن  ــْدِت  �سَهِ َلْو  ب�سرااأَفَاِطم  ـَـاِك  اأَخـــ الِهَزْبُر  اَلقى  َوَقــْد 

وقال عمرو بن كلثوم:

ِح�َساُن ِبي�ٌض  اآثَاِرنـَا  ـَاَعلَى  َتهون اأَْو  َق  ـَزَّ ُت اأَْن  ـَاِذَر  ُنح
َل�ْسُتم َوَيُقْلَن  ِجَياَدَنا  ـَـاَيُقْدَن  َتْنَعونـ ـَـْم  ل اإَِذا  ُبُعولَتَنـــا 
ـَا َبقِينـ َفَل  ـِنَّ  َنحِمه َل  ـَااإَذا  َحيِين َواَل  ـْدهنَّ  َبع ـٍْر  ِبخَيــ

�أو  �بنته  ��شم  �لرجل  َيُعّد  �إذ  �أمهاتنا  وع�شر  ع�شرنا  من  �لع�شر  هذ�  فاأين 
زوجته عاًر� فيتحا�شى))) ِذْكَره؟

فكانت ن�شاء �لعرب مبثابة ُقّو�د ي�شجعن �جليو�ض على �لإقد�م �أثناء �حلرب، 
وي�شتغلن مبعاجلة �جلرحى. على �أنَّ �أوروبا مل ت�شل �إىل هذ� �إل بعد زمن طويل، 
�ل�شاعر�ت  به رجالهن، فكان منهن  ��شتغل  ما  �لعرب بكل  ن�شاء  ��شتغلت  وقد 
و�ملحاربات و�لتاجر�ت كال�شيدة خديجة وغريها، حتى كان منهن �مللكات �أي�ًشا، 

باء �لتي قتلت جذمية �لأبر�ض ملك �حلرية �أخًذ� بثاأر �أبيها. ومن �أ�شهرهن �لزَّ

يتحا�شى: يتجنب ويتال�شى.  (((
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وباجلملة فاملر�أة �لعربية كانت يف مقدمة ن�شاء ع�شرها، ولعل هذ� كان من بني 
ا على  �لأ�شباب يف �رتقاء �لأمة �لعربية و�جتهادها، حتى �إذ� جاء �لإ�شالم ز�دها رقيًّ
  ى بينها وبني �لرجل يف كثري من �حلقوق و�لو�جبات، وقد كان �لنبي رقيها و�َشوَّ

يقرب �خلن�شاء يف جمل�شه، ويحب �شماع �شعرها من فيها، ويعدها من بني �شحابته.

وكانت �لن�شاء يف �حلرب �لتي قامت بني علي ومعاوية يحر�شن))) �لرجال 
ْم عليهن �لعمل، ول  ويتطوعن ملالحظة �جلرحى، مما يدل على �أنَّ �لإ�شالم مل ُيحرِّ
�لتدخل حتى يف �لأمور �ل�شيا�شية، فكانت �لأمة بتمامها متيل �إىل �لعمل و�ل�شعي 
ور�ء ما يرفع �شاأنها، حتى �إذ� ��شتولت �لعرب على �لأندل�ض كانو� مثال �لن�شاط 
و�لجتهاد للممالك �لأوروبية، وقامت ن�شاوؤهم بكثري من �لأعمال، حتى �أجرين 

�لعمليات �جلر�حية �لعظيمة، وهو ما ت�شعى �أوروبا يف �حل�شول عليه �لآن.

وما ز�لت �ملر�أة �لعربية ت�شعر باحلياة �حلقيقية �إىل �أن ق�شى �هلل على �لأمم �لعربية 
بالنحطاط، فخملت �لعقول و��شتبدَّ بهم �لأعد�ء فا�شتبدو� هم بن�شائهم، و�أخطاأو� يف 
ُلوه مبا �شاءو� و�شادف هذ� �لتاأويل هًوى يف �لنفو�ض فاتبعوه على  فهم �لقر�آن نف�شه، فاأَوَّ
بعده عن �ل�شو�ب، على �أنه مل ياأت يف �لقر�آن �ل�شريف ن�ضٌّ بحرمان �ملر�أة من �لعلم 
و�لعمل، وخمولها هذ� �خلمول. ول ق�شت �لعاد�ت �ل�شرقية - كما يزعمون - عليها 
بال�شجن يف جوف �ملنازل، ولول تلك �لأوهام لكانت �ل�شرقيات �أَْوىَل بال�شبق �إىل 

معايل �لأمور من غريهن؛ ملا لهن من �لتقدم يف ذلك.

يحر�شن: يدفعن.  (((
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ول�شت �أ�شرب �شفًحا عن حالة �ملر�أة �مل�شرية قبل دخول �لعرب يف م�شر، 
ًة عن غريها من ن�شاء ذلك �لزمن، ويدل على  ا: �إنها مل تكن ُمْنَحطَّ بل �أقول �إجماليًّ
ذلك �نتظامها يف �شلك �مللك، فقد كان من ملوك م�شر �لقدماء جوريق و�لزلقا 
من ملوك �لعمالقة، ودلوكة �مللقبة بالعجوز من �أ�شهر ملوك �لقبط، وكليوبطر� من 
ملوك �ليونان، فاملر�أة �مل�شرية �لآن �أحط من �أ�شالفها �شو�ء يف ذلك �نت�شبت �إىل 
�لعرب �أو �إىل فر�عنة م�شر، يف حني �أن �ملر�أة �لغربية تتقدم مع �لزمن، فهي على 
�لعموم �أرقى من �أمهاتها، وتلك �شنة �لدهر يف �لرتقاء �لطبيعي. مل تنعك�ض �إل 

بالن�شبة لنا نحن �مل�شريات، وهذ� تاريخ �ملر�أة �لإجنليزية ي�شهد يل مبا �أقول.

�لرجل،  ل�شلطة  خا�شعة  �أوروبا  ن�شاء  من  كغريها  �لإجنليزية  �ملر�أة  كانت 
حمرومة من كثري من حقوقها �ملدنية، ل تتناول من �لأعمال �إل �أعماًل حم�شورة 
ف�شالء  من  كثري  فالتفت  و�لولدة،  و�خلياطة  و�لتمري�ض  �لبتد�ئي  كالتعليم 
�ل�شاأن �ل�شري هرني مني، وقد د�فع  �إىل حتريرها، وكان ممن تكلم يف هذ�  �لرجال 
عن �ملر�أة دفاًعا ح�شًنا كما د�فع عنها يف م�شر �ملرحوم قا�شم بك �أمني وهو �أول 

م�شريٍّ فكر يف �لعو�قب.

م�شز بر�وين  فقامت  ب�شاأنهن،  �لعناية  �إىل  �إجنلرت�  ن�شاء  �لتفتت  َثمَّ  ومن 
وحدة  بالرب�عة  لها  و�َشِهد  للن�شاء،  فيها  �نت�شرت  �أرور�ليز  ْتها  �َشمَّ مقالًة  ون�شرت 
�لذكاء نف�ض معار�شيها؛ �إذ قال �مل�شرت �إدو�رد جري�لد عند موتها: »�حلمد هلل، مل 
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نعد نرى بعد �أرور� ثانًيا، ول�شت �أنكر �أنها �مر�أة على ذكاء غريب، ولكن ما فائدة 
كل هذه، ويا حبذ� لو �لتفتت هي ونظري�تها �إىل �شوؤون �ملطبخ«.

�ل�شهاد�ت  ونيل  �لعلم  معاهد  �إىل دخول  بعد ذلك  �لإجنليزيات  تاقت))) 
�لعالية، و�أول كلية فتحت بابها للن�شاء كانت يف �شمال �إجنلرت�، �إل �أنها مل ت�شرح 
حما�شر�ت  �إلقاء  �شيدتني  كلفت  بل  �لرجال؛  مع  �لعالية  �لدرو�ض  بتلقي  لهن 

ن�شائية لهن، وكان ذلك يف �شنة 0)8)م. 

طلبت �لن�شاء بعد هذ� ما هو �أرقى من تلقي �لدرو�ض �لعالية �أُ�ْشَوًة بالرجال، 
و�أحلحن يف �لطلب؛ ففتحت يف وجوههن بع�ض �لكليات �شنة )86)م وفتحت كلية 
كمربيدج �أبو�بها لهن �شنة )88)م وتبعتها �أوك�شفورد ثم �إ�شكتالند� ولوندر� ودربني.

من  �لطب  �شهادة  �إجنليزية  طبيبة  �أول  فنالت  �لعمل  �إىل  �لن�شاء  ومالت 
�لوليات �ملتحدة، و��شتغلت بها يف �إجنلرت� �شنة 9)8)م، و�أحلت �لن�شاء يف طلب 
�أول  ونالت  بذلك،  �حلكومة  لهن  ف�شرحت  نف�شها،  �إجنلرت�  يف  �لطب  تعليمهن 
طبيبة �شهادتها �شنة )86)م، ودخل بعدها يف مدر�شة �لطب ثالث فتيات وجنحن 
جناًحا باهًر�، فانعقدت �للجنة �لطبية بعد هذ� مبا�شرة، وقررت عدم قبول �لن�شاء 
يف مدر�شة �لطب ل ل�شبٍب �آخَر �شوى غرية �لرجال وحبهم لذ�تهم، �إل �أن هذ� 
مل يثن همم �لإجنليزيات عن �ملطالبة بحقوقهن و�ل�شعي ور�ء ما �أََرْدن بالرغم من 

تاقت: ��شتاقت ونزعت وهمت بفعل �ل�شيء.  (((
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كل هذه �لقو�نني، فُكّن يذهنب �إىل �لوليات �ملتحدة فيتعلمن �لطب هناك، ثم 
يعدن فيفتحن �مل�شت�شفيات يف بالدهن، و�أخرًي� و�فقت �حلكومة على دخولهن يف 
جميع �لمتحانات �لر�قية، وفتح �أبو�ب عموم �لكليات يف وجوههن، فكان ذلك 

�شنة 876)م �أي منذ �أربع و�شتني �شنة فقط.

هذه حال �إجنلرت� منذ قرن تقريًبا فكان يقال للمر�أة �إذ� تكلمت يف �ملو��شيع 
�لعلمية ما لها ولذلك وكان �لأَْوىَل بها �أْن تلتفت �إىل �شوؤون �ملطبخ، وهو ما يقال لنا 
�لآن. تغريت حالهن �لآن ف�شغلن كثرًي� من �ملر�كز �ل�شامية وكانت نتيجة ذلك 
َبْتَها �إجنلرت� فنجحت، ومن �لعبث �أْن يقال  ا بهر �لعامل. هذه جتربة َجرَّ رقي �لأمة رقيًّ
بعد هذ�: �إننا لو �قتدينا بهم يف ذلك �نَحّل نظامنا، �أو يقال: �إنَّ عاد�تنا �ل�شرقية ل 
ت�شمح لنا بذلك، بعد �أْن �أظهرت مبا تقدم �أننا كغرينا من �لن�شاء يف بع�ض �لعاد�ت 
�لقدمية، وها هن �أولء قد تركن تلك �لعاد�ت فكان ذلك من �أ�شباب رقيهن ورقي 

�أممهن �أي�ًشا.

هذه �أمريكا �ل�شمالية كان ي�شكنها �جلن�ض �لأحمر - وهم قوم متوح�شون 
ل فرق بينهم وبني �حليو�نات، و�أَُخ�ضُّ بالذكر منها �لوليات �ملتحدة - �حتلتها 
�لإجنليز يف  �أ�شالفهم  �شبقو�  ون�شاء حتى  �لعمل رجاًل  �لقوم يف  فاجتهد  �إجنلرت� 
�حل�شارة و�لعمر�ن، و�شارو� بالن�شاء �إىل �لأمام فدخلن يف جميع �لأعمال �إد�ريًة 
كانت �أو علميًة �أو �شيا�شيًة، فمنهن �لقائد�ت و�لرئي�شات و�ملهند�شات و�لكاتبات، 
ولهن �لآن حق �لنتخاب يف بع�ض �لوليات، فكانت نتيجة رقي �ملر�أة تقدم �لأمة 
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بتمامها، ومل َتُعْقها هذه �لأعمال عن �لزو�ج �أو كرثة �لن�شل - كما يقال - بل 
�لأمة �أول �لأمم ح�شارًة وجتارًة وعمر�نًا.

يعجبني من �لإجنليزية حبها �لعمل وترفعها عن �لك�شل وميلها �إىل ب�شاطة 
�للب�ض و�لقت�شاد يف �ملعي�شة و�لعتناء بنظافة �ملنازل و�لأطفال، وما �أ�شعدنا نحن 
و�لعمل  �لعلم  �إىل  �مليل  و�أولها  �لأمور،  هذه  مثل  يف  بها  �قتدينا  �إن  �مل�شريات 
خ�شو�ًشا �أن �مل�شرية ذكية بفطرتها، فْلندفع بفتياتنا �إىل �ل�شتغال بالعلم �ل�شحيح 
و�لعمل �لنافع، تاركات تلك �لأوهام �لقدمية من ترك �لفتاة متفرغة و�لقول باأنها 
لن تكون قا�شًيا �أو رئي�ض م�شلحة، فتلك �أوهام ذهب بها �لدهر، ولقد �أ�شبحت 
�أ�شلحن منازلهن، بل  �إىل بناتنا �لعمل  بنا  �إذ� حبَّ �إننا  بالية ت�شر ول تنفع.  قدمية 
�لبطالة  َد�أ  �لنفو�ض، ويجلو عنها �شَ �لعمل ي�شقل)))  فاإن  باأ�شرها،  �لأمة  �أ�شلحن 
ا فقريًة فْلَت�ْشع فيما  و�لك�شل، كما جتلو �حلركة �شد�أ �لآلت �ملعدنية، فمن كانت ِمنَّ

ي�شلح �شاأنها، ومن كانت غنية فلتعمل لإ�شالح غريها من �لفقري�ت.

ل�شت �أن�شح للفتاة باأكرث من �للتفات �إىل �لعلم و�لبعد عن �لك�شل و�لفر�غ، 
وهذ� كل ما ي�شلح حالها، فاإنَّ �لعلم يفتق �لأذهان، ويجعل �لفتاة ت�شعر مبا يحيط بها 
فتعلم عن خربة �لفرق بينها وبني غريها من �لغربيات؛ فت�شلح من �شاأنها، كما تعرف 
قيمتها يف �حلياة فتحتقر �لزينة وترى من �لنق�ض ت�شييع �لوقت فيها، خ�شو�ًشا �إذ� 
كانت م�شتغلة بعمل نافع، ولي�ض من يكون له من نف�شه د�فع �إىل �ل�شيء كمن ين�شح 

ي�شقل: يهذب وينمق.  (((
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�لن�شيحة  نف�شه، وقد يخطئ فهم  به، فقد ل ي�شادف قول غريه قبوًل من  له غريه 
فيقلبها، و�أول دليل على ما �أقول �أننا �أكرثنا من �لن�شح للفتاة بعدم �لتربج، فلم يفدها 
ذلك بل �زد�دت يف �لزينة �لتي نهيت عنها »و�أحب �شيء �إىل �لإن�شان ما منعا«. 
ن�شحنا لها بلب�ض �حلجاب �ل�شرعي فكانت �لنتيجة �أن تفننت يف هذ� �حلجاب حتى 
�أ�شبح �أ�شد �شرًر� على �لآد�ب من �شابقه؛ لهذ� ل �أرى من �حلزم �أن �أن�شح للفتاة 
باأي لب�ض كان، ولكني �أقول علموها �لعلم �لر�قي لتن�شرف �إليه عن �لزخرف و�لزينة، 
وترتفع عن �أن تكون �ألعوبة يف نظر �ملارة، فتظهر مبظهر �حل�شمة و�لوقار، ول يهمنا على 
�أي �شكل لب�شها ما د�م على هيئة تدل على رقي �لآد�ب، و�ّتباع �لدين �حلنيف من 

�شرت �لزينة فقط.





كاد  حتى  و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �لكثرية  �لفروق  تعد�د  يف  �لرجال  تغاىل 
�لإن�شان يظنهما نوعني متباينني)))، و�إين - مع �حرت�مي لآر�ء �لرجال - �أرجو �أن 

�أقرر �أمامهم ما �أعتقده، ع�شى �أن �أذكرهم ب�شيء رمبا تركوه �شهًو�.

�أن ينطبق عليه ما ينطبق على �حليو�نات �لأخرى  �لإن�شان حيو�ن يجب 
من قو�نني �لطبيعة �لعامة، كالتنا�شل ثم �لنمو فالذبول و�لفناء، ومل يختلف �لذكر 
يف �حليو�نات عن �أنثاه �إل يف م�شاألة �لتنا�شل، فاإن �شح �أن �لقط يختلف يف مو�هبه 
�لفطرية عن �لقطة، ي�شح �أن يكون هناك فرق بني �لرجل و�ملر�أة من جهة �ملو�هب 
�لعقلية و�لعاد�ت، على �أنه مل يقرر �أحد من علماء �لطبيعة �أن �لقطة حتب �للعب 
و�لقفز وتفرت�ض �لفري�ن و�أن �لقط عاقل رزين ل يوؤذي فاأًر� ول ي�شرق حلًما، بل 
و�شفهما ب�شفات و�حدة، كما �أنه مل يقل �أحد من �لنا�ض �إن �لكلب �أمني فطن 
و�أن �لكلبة خائنة غبية مع �أن كالًّ من �لقط و�لكلب �أقوى ع�شاًل و�أكرب ج�شًما من 

�أنثاه، ولكنه مل يختلف عنها يف �ملو�هب و�لعاد�ت.

متباينني: خمتلفني.  (((

 الفرق بني الرجل واملراأة وا�ستعداد 
كلٍّ منهما للعمل
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ل  �شادق  �شريح  �لرجل  و�أن  ماكرة،  �عٌة  َخّدَّ �ملر�أَة  �أنَّ  نقرر  �إذن  فكيف 
تعاىل  بقوله  حتى  �شيء  بكل  عليه  ون�شتدل  ذلك  نقول  نف�شه،  يف  للخد�ع  �أثر 
�أن هذه �لآية نزلت يف  ]يو�شف/ 8)[ مع  ژې ې ېې ى ى ائژ 

�لرجال  بع�ض  �ت�شاف  �آيات كثرية  �لن�شاء، وقد جاء يف  جماعة خم�شو�شة من 
 ](( ]�آل عمر�ن/  ٺژ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ژڀ  مثل  باملكر 

 ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

�آية  �إل  يحفظو�  ومل  �لآيات،  هذه  كل  �لرجال  ن�شي   ،](6 ]�بر�هيم/   گژ 
ا جلميع �لن�شاء. و�حدة، وجعلو� معناها عامًّ

�أقوى ع�شاًل و�أكرب ج�شًما من �ملر�أة يف �لغالب،  عاين �لرجال �أن �لرجل 
ه عن خمها، فقررو� ذلك وبنو� عليه فروًقا كثرية مت�شعبة)))،  وتبع هذ� طبًعا ِكرَبُ خُمِّ
من  ا  �أكرب ج�شًما وخمًّ فالثور  �ملخلوقات،  �لطبيعة يف جميع  �شنة  هذه  �أن  ون�شو� 
�لبقرة ولكنه مل َيُفْقَها يف �لذكاء، ومل يفهم يف �كت�شاب رزقه �أكرث منها، و�لديك 
ْبَوة))) و�أ�شد منها  �أكرب من �لفرخة كثرًي� و�أقوى ع�شاًل وباأ�ًشا، و�لأ�شد �أكرب من �للَّ
تنا�شلي  غر�ض  �إل  بها  يق�شد  ل  �لطبيعة  �شنة  هذه  �حلمارة.  من  �أ�شد  و�حلمار 

حم�ض، و�مل�َشاَهد �أنَّ هذه �لقوة يف �لذكور يتبعها َطْي�ٌض وولوع بالإناث.

مت�شعبة: متفرقة متعددة.  (((
ْبَوة: �أنثى �لأ�شد. �للَّ  (((
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ومل يقل �أحد �إن �لكلب لقوته يفوق �لكلبة ذكاء؛ وعلى هذ� فال �شحة 
ملا يقال من �أن �لرجل �أقوى ذكاء من �ملر�أة لأنه �أقوى ع�شاًل و�أكرب ج�شًما منها 
و�حلقيقة  �أج�شاًما،  �لنا�ض  �أكرب  من  وفال�شفتهم  �لأمم  نبغاء  لكان  ذلك  ولو �شح 
�أكرث ذكاء من �لرجل لأنها  �ملر�أة  �أن  ن�شتنتج  �أن  رمبا عار�شت ذلك، ومنه ي�شح 
�أقل ج�شًما منه، ول�شت �أتغاىل كالرجال بل �أريد �أن �أقول �إن �ملر�أة و�لرجل �شيء 
منها  �لذكر  يت�شاوى  �أنها  �لطبيعة  علماء  �عرتف  �لتي  �حليو�نات  كباقي  و�حد 
بالأنثى، فلم يفردو� للفاأر بابًا وللفاأرة غريه، ومل يقل �أحد منهم �إن �لفاأر ل�شدة قوته 
َم عليها يف معي�شتها، بل �حلقيقة �أنها تعي�ض مثله  عن �لفاأرة قد خلق لأن يكون �لَقيِّ
ول تعتمد عليه يف �شيء؛ لأن �لطبيعة مل جتعلها يف حاجة �إليه �أكرث من �أن يكون 
هو يف حاجة �إليها فهما مت�شاويان، وكذلك �حلال يف �لرجل و�ملر�أة فهي و�إن كانت 
�أقل ج�شًما وقوة منه ولكن لها من �لأع�شاء �لتي توؤهلها لق�شاء جميع حاجاتها ما 
له فهي م�شتقلة عنه ل حتتاج �إليه �أكرث مما يحتاج هو �إليها، فهي تقوم بكل ما ميكنه 
عمله كما يقوم �لرجل �لق�شري �لنحيف باأكرث مما يعمله �لطويل �لغليظ، فالقول 
باأن �لطبيعة �أعدتها للمنزل ل�شعفها عن �لرجل قول ل �شحة له، و�إل فماذ� نقول 

عن �لنعجة وهي مع �شعفها عن �خلروف تعي�ض مثله؟

ي�شتدل �لرجال على زيادة ذكاء �لرجل عن �ملر�أة بكرثة �لنبوغ يف �لرجال 
عنه يف �لن�شاء، وفاتهم �أن �لإن�شان ل ينبغ يف �شيء �إل �إذ� تعلمه جيًد� ثم �نقطع 
وق�شو�  و�خلياطة  بالطباخة  ��شتغلو�  �لذين  �لرجال  فقر�ء  بني  نر  لذلك مل  �إليه؛ 
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�لعلوم و�ملعارف مهما كان ��شتعد�دهم �لفطري، فكيف  زمانهم فيها من نبغ يف 
وتعلم  �ملنازل  على مالحظة  �لن�شاء  �أغلب  �قت�شر  �أن  بعد  نبوًغا  �ملر�أة  من  ننتظر 
�نقطعت عنه مبجرد  �إحد�هن غري ذلك  �إذ� فر�ض وتعلمت  بها؟ حتى  يتعلق  ما 
�ملنزل على كرثتها، ومع ذلك فقد  �لزوجية وتفرغت لأعمال  دخولها يف �حلياة 
نبغ منهن عدد ل ي�شتهان به يف �لبالد �لتي �عتنت برتبيتهن، مما يدل على ح�شن 
��شتعد�دهن و�أنهن ل ينق�شن عن �لرجال يف ذلك �ل�شتعد�د �لفطري، ولي�ض 

بينهن وبني �لرجال �أي فرق يف �ملو�هب و�لعاد�ت.

منه،  �أكرث  تتاأثر  لأنها  �لرجل؛  من  عاطفًة  و�أ�شمى  قلًبا  �أرق  �ملر�أة  �إنَّ  نعم 
وهذ� مما يزيد �عتقادي �أنها �أكرث منه عقاًل و�إدر�ًكا؛ لأن �ملجانني ينعدم فيهم �لتاأثر 
و�ل�شعور باملرة، حتى �إنَّ �ملجنونة ل ت�شعر باأي �أمل �إذ� ر�أت �أن ولدها �لوحيد قد 
ع �إربًا))) �أمامها، بل قد ترى ذلك با�شمة لعدم �إدر�كها معنى �ل�شفقة �حلقيقية،  ُقطِّ
ولو فر�ض وتاأثرت لز�ل هذ� �لتاأثر يف �حلال. كذلك �لأطفال �ل�شغار فاإن عاطفة 
يف  �ملتوح�شون  كان  وكذلك  عقولهم،  ل�شغر  عندهم  نامية  غري  و�حلزن  �ل�شفقة 
�لأزمان �لغابرة ل يتاأثرون بروؤية �لفظائع لعدم تهذيب عقولهم ومنوها، وهذ� كله 

مما يدل على �أنَّ �لتاأثر و�ل�شعور يذهبان بَذَهاب �لعقل ويتبعانه يف �لقلة و�لكرثة.

�إربًا: قطًعا.  (((
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و�ملر�أة يف ذلك �حلنو))) مل تخرج عن نامو�ض �لطبيعة يف جميع �حليو�نات 
�لأخرى، فاللبوة حتنو على �أ�شبالها وتر�شعها ثم تغذيها، �أما �لأ�شد فقد ل يعرف 
�أ�شباله، وكذلك �لقطة فهي حتنو على �أطفالها وتخاف عليها من �أن ياأكلها �لقط وقد 
تكون �أولده، وهذ� دليل �آخر على ما قلت �شابًقا من �أن �لأنثى يف �حليو�ن عموًما 
�أقوى و�أكرث طي�ًشا منها؛ لذلك كان  �أ�شعف ج�شًما و�أكرث عقاًل من �لذكر وهو 
قليَل �لتاأثر لتجرده من عاطفة �حُلنّو �لتي يبعث �إليها ح�شن �لإدر�ك و�لتفكري، ول 
�أق�شد بتاأثر �لن�شاء �شياح �جلاهالت وعويلهن))) فتلك عادٌة دفعهن �إليها �جلهل 
ولي�ض يف �ملتعلمات من ياأتينها، بل رمبا كن �أثبت من �لرجال عند حلول �ملكروه، 
�أ�شد منه يف  �أق�شد �حلنو �لقلبي و�لعطف على �ل�شعفاء، فهو يف �لن�شاء  ولكني 

�لرجال وهو دليل على كرثة �لعقل فيهن.

ومن �أر�د �أن يرى م�شاو�ة �ملر�أة للرجل يف �ملو�هب �لفطرية فعليه �أن يقارن 
بني �لفالح �مل�شري �لفقري و�مر�أته، فقد نال كل منهما من �لتجربة و�لعلم باأحو�ل 
�حلياة ما ناله �لآخر؛ ولذلك ترى �لرجل كثرًي� ما يعرتف بتفوق �مر�أته عليه يف 
ح�شن �لر�أي ويجاهر))) باأنه ل يعمل �شيًئا �إل با�شت�شارتها، وهي ت�شاطره �لعمل 
ميوت  قد  �لفالحني  هوؤلء  بع�ض  �أن  حتى  وظاهرها،  باطنها  �أحو�له  كل  وتعرف 

�حلنّو: �لعطف.  (((
عويلهن: �لعويل: رفع �ل�شوت بالبكاء و�ل�شياح.  (((

يجاهر: ي�شّرح.  (((
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ويرتك �أيتاًما كثرية وبع�ض �لعقار كفد�ن �أو ن�شف فد�ن فال يبلغ �لأيتام ر�شدهم 
�إل وقد ز�د هذ� �لعقار بح�شن تدبريها.

�أما �ملقارنة بني عقل �ملدين وعقل �مر�أته فهي مغالطة بعيدة عن �ل�شو�ب؛ 
�إذ كيف نقارن بني عقل رجل هّذبته �لعلوم و�ملعارف وحنَّكته))) �خلربة و�لتجربة 
زو�يا  يف  �شغرها  من  تركت  �مر�أة  وعقل  �لرفعة،  من  ميكنه  ما  �أق�شى  وبلغ  فنما 
�لن�شيان فرت�كم على عقلها �شد�أ �لك�شل و�لبطالة فاأفقده رونقه �لطبعي، و�أتلفه 
كما يتلف �ل�شد�أ �لآلت �حلديدية، وَلْيَته ترك ونف�شه لينمو بطبيعته بل عاق منوه 
�حلجر على مو�هبها و�ل�شغط عليها وبعدها عن جتربة �حلياة �حلقيقية بعًد� �شا�شًعا 
فهي �أ�شو�أ حاًل من �لفالحة؛ لأن �لفالحة تعي�ض عي�شة حقيقية ل عي�شة �لوهم 
و�خليال، فهي و�إن مل تتعلم يف �ملد�ر�ض، على علم تام مبعرتك �حلياة �حلقيقية، �أما 
�إىل �حلياة،  �ملوت منها  �إىل  �أقرب  و�لعمل وكانت حياتها  �لعلم  هي فقد جهلت 
فاإذ� قارنا بني عقلها وعقل زوجها �ملتعلم �ملجرب كنا َكَمْن يقارن بني قطعة قطن 
عتيقة))) ُتركت مدة من �لزمان يف حمل مهجور فرت�كمت عليها �لأتربة و�لأقذ�ر، 
وبني قطعة من ن�شيج قطني جميل يكاد يح�شبها �لناظر �إليها حريًر� حل�شن رونقها 
وبهجة لونها ونعومة ملم�شها، فهل ي�شتدل من تلك �ملقارنة على �أن �أ�شلهما مل 
يكن و�حًد� و�أن ل تكون تلك �ملقارنة �إل دلياًل قاطًعا على جهل �ملقارن و�شيق 
تربيتهما  د�مت  ما  و�ملر�أة  �لرجل  عقل  بني  �لفرق  من  نر�ه  ما  َيُغّرنَا  فال  عقله؟ 

حنَّكته: �أحكمته و هذبته.  (((
عتيقة: قدمية.  (((
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ل  �حليو�نات  كباقي  �أنهما  لنعرف  و�حًد�  تعليًما  تعليمهما  �إىل  وْلَن�ْشَع  خمتلفة، 
يختلفان �إل يف �أمور تنا�شلية حم�شورة.

�لرجل  ر�أى  ولذلك  �لإدر�ك؛  بكرثة  �حليو�ن  عن  ميتاز  �لإن�شان  �إن  نعم 
و�ملر�أة �أنه من �حلكمة �أْن ُيَق�ّشم �لعمل بينهما ما د�ما �شريكني فياأخذ كل منهما 
�أعار�شها  ا به، وهي فكرة ��شطالحية لي�ض للطبيعة يد فيها، ول�شت  عماًل خا�شًّ
�إذ� مل يتي�شر لها ذلك فهي �شخ�ض م�شتقل يجب  �أما  ما د�مت �ملر�أة متزوجة، 
�أن تقوم بك�شب قوتها كما يجب �أن تتعلم ذلك من �شغرها، حتى ل حتتاج �إىل 
�كت�شاب �لقوت بالأعمال �لدنيئة �لتي ل تنا�شب �شعفها �ملزعوم كاخلدمة و�لبيع 
وغريهما. �إذ� علمنا كل هذه �حلقائق �لطبعية �لتي ل حتتاج �إىل برهان، �أفلي�ض من 
�مل�شتغرب بعد هذ� �أن يكتب �لرجال �ملقالت �ل�شافية))) يف تعريف �ملر�أة كاأنها 

ح�شرة من �حل�شر�ت �ل�شعيفة �لتي مل يعرف كنهها))) �إىل �لآن؟

كما قال ح�شرة �لفا�شل فريد �أفندي وجدي يف د�ئرة �ملعارف »�ملر�أة كائن 
�شريف ُجِعل لإكثار �لنوع �لإن�شاين ول ي�شتطيع �لرجل �أن يباريها))) يف ذلك«. 
فهل �ملر�أة وحدها ت�شتطيع �إكثار �لنوع �لإن�شاين؟ و�إْن كان هذ� �لتعريف ي�شمل 
�لرجل مل�شاركته لها يف هذ� �لإكثار، فهل ي�شح �أن نقول �إن �لإن�شان كائن �شريف 
حيو�ن  كل  ي�شمل  هو  �أم  لالإن�شان  تعريًفا  هذ�  يكون  وهل  نوعه؟  لإكثار  جعل 

�ل�شافية: �ملطولة.  (((
كنهها: كنه كل �شيء قدره ونهايته وغايته وجوهره.  (((

يباريها: يناف�شها وي�شابقها.  (((



املراأة والعمل
(828

�آخر؟ �إذن فما �لفائدة من هذ� �لتعريف؟ وكاأن �لرجال يريدون �أن يختلقو� فروًقا 
بني �ملر�أة و�لرجل ل يقوون على فهمها، فهم ير�شلون �لكالم يف ذلك جز�ًفا))) ل 
معنى له، �أما كون �لرجل ل يباريها يف ذلك فهو من �لغريب، و�إذ� كانت �لرمال 
ل تطحن �لدقيق �إل بحجرين فاأيهما ل يباري �لآخر يف عمله، ولو فقد �أحدهما 
لتعطل �لعمل كله. نقول �إن فالنًا ل يبارى يف �لكتابة �إذ� كان يكتب هو وحده 
ما ل ي�شتطيع غريه كتابته، �أما �إذ� كان ل يكتب �إل �إذ� �شاعده غريه فكيف يقال 
�إن غريه ل ي�شتطيع مبار�ته. كل هذ� �لتعريف �لذي ل معنى له ��شُطر �إىل �إير�ده 
�لكاتب لقلة ما لديه من �لرب�هني، ويريد ح�شرته بذلك �أْن ُيْظِهر عدم �شالحية 
ما  �أمريكا  ر�أى يف معامل  و�أنه  يقوين عليها،  بالأعمال؛ لأنهن ل  للقيام  �لن�شاء 
فتت كبده من م�شاهدة �لن�شاء وهن يكافحن �لنار �أمام �لقدور، فيا �شبحان �هلل! 
ير  فلم  عينيه  �أغم�ض  كيف  �أدري  ول  م�شر،  يف  يره  ومل  �أمريكا  يف  ذلك  ر�أى 
�لبائعة �مل�شرية وهي تئن))) حتت عبء ثقيل من �لفاكهة �أو �خل�شرو�ت وتتقاذفها 
�لطرقات ويتناولها �شفهاء �لرجال باأنظارهم و�أيديهم. مل ير هوؤلء �لن�شاء �مل�شريات 
�مل�شلمات �لالئي يع�شن من غ�شيل �ملالب�ض للبيوت �ملختلفة و�جليو�ض �مل�شرية 
و�لإجنليزية، هذ� �لعمل �ل�شعب �ل�شاق �لذي ل �شمان معه على �لعفاف تقا�شيه 
�ملالب�ض  بها  تغلي  �لتي  �لنار  مكافحتها  عن  ف�شاًل  فهي  �مل�شلمة،  �مل�شرية  �ملر�أة 
تقا�شي حر�رة �ملاء �لذي يكاد ُيْخِرُج �لدم من كفيها. �أمل ير ح�شرته �لفاعلة وهي 

جز�ًفا: �أي: ير�شلون �لكالم �إر�شاًل على غري روية.  (((
تئن: ُتْكرث �لبث و�ل�شكوى.  (((



الفرق بني الرجل واملراأة وا�ستعداد كل منهما للعمل
29(9

�خلادمات يف  ير  �أمل  و�حلجارة؟  �لطني  من  �لثقيل  بحملها  �جلدر�ن  على  ت�شعد 
�لبيوت �لالئي ف�شاًل عن مكابدتهن �لأعمال �ل�شاقة هن عر�شة لأهو�ء �لرجال 
�لأجانب يلعبون بعفافهن ما �شاءو� و�شاء لهم �لهوى؟ �أغم�ض �لكاتب عينيه عن 
كل ذلك فلم ير �إل عامالت �أمريكا، وفات ح�شرته �شيء و�حد، وهو �أنَّ ما �عتاده 
فاملر�أة ت�شقى يف م�شر �شقاًء  ِويَّة،  �لرَّ فيه بعني  �إذ� فكر  �إل  ير�ه غريًبا  �لإن�شان ل 
ا ول ن�شعر بذلك؛ لأننا �عتدنا �أن نر�ها كذلك، ويلفت نظرنا �شقاء �لن�شاء  حقيقيًّ

يف معامل �أمريكا مع �أنه �أقل من �شقائهن عندنا وذلك لغر�بته علينا.

�إنَّ �مل�شرية لي�شت ممنوعة من جميع �لأعمال �ل�شاقطة �ل�شاقة، وهذ� مما يدل 
على �أن �ملر�أة مدفوعة بحكم �ل�شرورة �إىل �لعمل، وملا مل نعلمها عماًل مريًحا فقد 
قامت بتلك �لأعمال �ل�شاقة �ملتعبة �لتي ل حتتاج �إىل تعليم، فهي وعامالت �أمريكا 
يف ذلك �ل�شقاء �شو�ء. مل متنع �لن�شاء عندنا �إل من �لأعمال �لر�قية فقط �لتي 
حتتاج �إىل خربة ودر�ية كالتحرير و�إد�رة �ملحالِّ �لتجارية و�ملعاهد �لعلمية و�لطب 
�لر�قي و�لتوظف يف مر�كز �حلكومة �ل�شامية و�ل�شتغال باملحاماة، فتحرمينا �لعمل 
عليهن دفعهن �إىل �لعمل �ل�شاق �ملتعب �لذي ل ك�شب فيه �إل �لَكَفاف)))، فهل 

عي �أنه يهتم بر�حة �لن�شاء؟ هذ� عدل؟ وهل يدعو �إىل ذلك من يدَّ

�إين لو وجدت يف ��شتطاعة كل �مر�أة �أن جتد د�ئًما من يعولها وي�شهر على 
ر�حتها فال حتتاج �إىل �لعمل مطلًقا لكنت �أول من يقول باإبعاد �لن�شاء عن �لأعمال، 

�لَكَفاف: ما كان على قدر �حلاجة من غري زيادة ول نق�شان.  (((
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ولكني �أرى �ملر�أة م�شكينة حمتاجة �إىل ك�شب قوتها بالأعمال �ل�شاقة �ملتعبة �لتي 
تق�شي على عفافها وطهارتها، ومع ذلك يقول ف�شالء �لرجال منا بعدم �إعد�دها 
للعمل �لذي ت�شتطيع معه حفظ كر�متها وعفافها �إن �أر�دت، فكاأنهم يريدون �أن 

يق�شو� عليها بال�شقاء.

ويقول ح�شرة فريد �أفندي وجدي: �إذ� مل جتد �مل�شلمة من يعولها فلنا نحن 
�مل�شلمات يف  �ألوف من  �لبيت و�أمامي  فاأين هو ذلك  �مل�شلمني - بيت مال،   -
�أ�شد �حلاجة �إليه؟ �شامح �هلل �لرجال كاأنهم يريدون يف م�شاألة �ملر�أة �شرد كالم ل 
حقيقة له. ولو عرفو� �حلقيقة لعلمو� �أنهم يهدمون عزهم باأيديهم؛ فاإن �ملر�أة كثرًي� 
ما تكون �أم �شبية �أيتام فلو �أمكنها �لك�شب لقامت برتبيتهم �أح�شن تربية ليكونو� 

يف �مل�شتقبل رجاًل عاملني.

�إن �لأ�شر �لغنية و�ملتو�شطة يف م�شر عاجزة عن �لحتفاظ مبكانتها؛ لأنها 
تنظر بعني و�حدة وهي �لرجل، فاإذ� فقد َعِمَيت �لأ�شرة و�شلت �شو�ء �ل�شبيل، 
فانحطت �لأبناء وعجزت �لأم عن تربيتهم لقلة �ملال فاأ�شبحو� مت�شردين ل عمل 
لهم. فجهل �لأم �شبب جهل �أبنائها وهم رجال �لأمة يف �مل�شتقبل، �أما نظري�تها 
�إىل  �أر�شدتها �لأخرى  �إحد�هما  فاإن فقدت  بعينني  تنظر  �لغربية فهي  من �لأ�شر 
مر�قي �لفالح، فاإذ� مات �لرجل قامت �مر�أته باإ�شالح �لأ�شرة بعده، و�كت�شبت 
�أبنائها تعليًما �شحيًحا ينفعون به �أنف�شهم وبالدهم  ُنها من تعليم  من �ملال ما مُيَكِّ
منها،  �لأمة  تتكون  �لتي  �لأ�شر  تقومي  يف  ا  قويًّ �شبًبا  كان  �ملر�أة  فتعليم  �ملحبوبة، 
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ويقال �إن �ملهند�ض �لذي قام بعمل �لقنطرة �لعظيمة بني نيويورك وبركلني مات 
قبل تتميم ذلك �لعمل �ل�شعب، ومل يكن قد جنى ثمرة �أتعابه، فقامت �مر�أته 
يحيط  ما  كل  وتعرف  بر�أيها  ومتده  �لعمل  زوجها  ت�شاطر  كانت  لأنها  بتتميمه؛ 
عالية  تربية  �أولدها  تربية  �شاعدها على  ما  �ملال  فاكت�شبت من  �ملو�شوع،  بذلك 
م�شالح  غيوًر� على  ن�شيًطا  و�أبًا  زوجها،  مدبرة يف حياة  ا  �أُمًّ بعلمها  فكانت  نافعة، 
�لأ�شرة بعد وفاته، فاأين ذلك من حالنا نحن �مل�شريني؟ فقد ميوت �لرجل فتهمل 
ملوته تربية �أولده لعجز �أمهم عن �كت�شاب �ملال؛ فتنهدم مبوت فرد �أ�شرة باأكملها، 
وليت �لأمر يقف عند ذلك �حلد بل قد تكون هي و�أولدها عالة على �أخيها �أو 
قريبها فتحمله عبًئا ثقياًل ل ي�شتطيع معه ح�شن �لقيام على تربية �أولده �لرتبية 
�لتي كان يتمناها لهم، فيقت�شر على تعليمهم �لتعليم �لبتد�ئي لقلة �ملال، فيعوق 
موت �لرجل �لو�حد �أ�شرتني عن �لرقي و�لتعليم، هذ� ف�شاًل عن �ن�شقاق �لأ�شرة 
على نف�شها لتفرغ ن�شائها �لكثرية للم�شاغبة و�ل�شقاق، فقد يعول �لرجل �أختني �أو 
�ُض عليه َعْي�َشه، ويذهب بهنائه، فيوؤثر  ثالًثا وين�شاأ عن مناف�شتهن مع �مر�أته ما ُيَنغِّ
�أد�ء عمله بالإتقان �لذي كان ينتظر منه  ذلك يف نف�شه و�شحته، ورمبا عاقه عن 
لو كان م�شرتيح �لبال، في�شبب جهل �لن�شاء بالعمل عدم تعليم �لأبناء و�رتباك 
�لرجال يف �أعمالهم، ول يخفى ما يف ذلك من �نحطاط �لأ�شر، ولو تعلمت هوؤلء 
�أقاربهن، ولرتقت بذلك �لأ�شر �لتي  �أنف�شهن و�أبناءهّن، و�أرحن  �لن�شاء لنفعن 

منها تتكون �لأمة وبها حتيا.
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ومن �جلهل �أن نقول �إن �لدين �لإ�شالمي ل يبيح �لعمل للن�شاء، ونحن 
ت�شاطرهم  منهم  �لرثوة  ومتو�شطي  بل  �لفالحني  وفقر�ء  �ملدنيني  فقر�ء  �أنَّ  نرى 
ن�شاوؤهم �لعمل وتكاتفهم فيه، فهل حكمنا على هوؤلء بالكفر وهو ما ل ي�شمح 
ثروتها، وعليها يرتتب  �لأ�شر هي عماد م�شر ومنبع  �أن هذه  �لدين؟ على  به  لنا 
رقي �لبالد، ولو كانت كالأ�شر �ملدنية يف ك�شل �لن�شاء وعدم قيامهن بالأعمال 
�ل�شتعد�د  �لغنيات  على  ننكر  ومل  بتمامها،  �لأمة  حياة  على  لق�شي  �لنافعة، 
�لك�شب  �إىل  �حلاجة  دفعتهن  �إذ�  مقامهن  تنا�شب  �لتي  �لر�قية  بالأعمال  للقيام 
�أنه  مع  ذلك  للدين دخل يف  فهل  و�لفالحات،  للفقري�ت  بالعمل  �شمحنا  وقد 
ل ُي�شرتى باملال؟ فكيف تناله �لغنية وتعجز عنه �لفقرية؟ �إنه خلرٌي لنا �أل ندخل 
�لدين يف ذلك بل نقول هي �لعادة �لتي كان من�شوؤها �جلهل وعدم تقدير �لأحو�ل 

حق قدرها.

ومما يده�شني �أن �أكرث �لرجال كر�هة لإعد�د �لن�شاء للعمل هم من ن�شئو� 
يف �لقرى، فهم يعار�شون قيام �ملر�أة بالأعمال �لر�قية يف �ملدن مع �أنَّ قريباتهم ل 
�ملدنيات  من  �أف�شل  �أرى  ما  على  وهن  �لقرى،  يف  �لرجال  باأعمال  َيُقْمن  يزلن 
ا، فِلَم يعدلون عن خطة �أمهاتهم وهي �خلطة �ملثلى؟ فهل  �شلوًكا، و�أح�شم منهن زيًّ
ا يف  ك�شفو� فيها من عيب جعلهم ينفرون منها؟ �إمنا يتبعون يف ذلك �ملدنيني حبًّ
ٍة))) تلقي بهم فيها تلك  �لظهور مبظهر �حل�شارة و�ملدنية دون �أْن ينظرو� �إىل �أية ُهوَّ

ٍة: حفرة بعيدة �لقعر. ُهوَّ  (((
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يدل  �لذي  �لنمام  و�لنقاب  �مل�شطنع  �لزي  ذلك  في�شتبدلون  �لفا�شدة  �حل�شارة 
�لفالحة  بزي  �لدين  و�تباع  �ل�شرت  على  دللته  من  �أكرث  و�لغ�ض  �لكذب  على 
�لفطري وم�شيتها �لطبعية �لتي هي �أدعى �إىل �حرت�مها منها �إىل ��شتمالة �لنا�ض 
�أبعد عن مطامعهم من تلك �ملدنية �لتي تغريهم  �إليها، فهي و�إن قابلت �لرجال 

ب�شكلها وزخرف ملب�شها فيحتالون يف �لتقرب �إليها جهد ��شتطاعتهم.

�أدري هل يدعون عدم  ف�شاًد�، ول  �لقرى  �إن يف  �ملعاندين  �شيقول بع�ض 
�إذ� ز�لت �لدنيا فهو موجود على كل  �إل  �لف�شاد ل يزول  �إن  وجوده يف �ملدن؟ 
حال ولكنه يف �ملدن �أكرث منه يف �لقرى، و�لرجل �لقروي على جهله يحرتم �لدين 
ويتظاهر باتباعه و�إن كان فا�شًد� يف باطنه، فلم نر يف �لقرى رجاًل تبع �مر�أة ليغازلها 
�أن �لن�شاء ت�شري هناك بال نقاب؛  يف �لطريق، ولو فعل ذلك لقتل يف �حلال مع 
وذلك لأن �لرجال هناك يعلمون �أن للن�شاء �أعماًل يقمن بها خارج �ملنازل، فهن 
منزلها،  للمر�أة خارج  �أّل عمل  فيتوهمون  �ملدنيون  �أما  للمغازلة،  لها ل  يخرجن 
للعب و�شاعدهم تربجها على ذلك  �أنها خرجت  �عتقدو�  �لطريق  ر�أوها يف  فاإذ� 

�لعتقاد؛ فيتحككون بها، فالعمل و�شيلة لقمع))) �لف�شاد ل لإكثاره.

لو علم �لرجال كل ذلك لر�أو� �أن من �لو�جب �أن تتعلم كل فتاة �كت�شاب 
على  جنني  ل  حتى  ذلك،  �إىل  �حتاجت  �إذ�  مقامها  تنا�شب  ِحْرَفٍة  من  �لعي�ض 

قمع: �لقمع: �ملنع و�حلد من �ل�شيء.  (((
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�لفتاة �لذكية �لرفيعة �ملقام جناية فظيعة، وندفعها �إىل �خلدمة �إذ� �حتاجت وهي 
ل ت�شتطيعها، ورمبا دفعناها بذلك �إىل �لفجور.

وتعلمها هذه �حلرفة ل مينعها من �أن تكون زوًجا ر��شية بالر�حة يف �ملنزل 
متى َوَجَدت �لزوج �لكفء، وَمْن ِمَن �لنا�ض يجد �لر�حة ويطلب غريها؟ وهذ� 
وهناك  تتزوج،  �أن  �إىل  تعمل  فاملر�أة  وغريها،  و�أملانيا  و�شوي�شر�  �إجنلرت�  يف  ُم�َشاَهٌد 
تنكم�ض يف بيتها فت�شبح �أح�شن �لأمهات نظاًما وترتيًبا وعناية بالأطفال وت�شلية 
�أو جتولها يف  �لطريق  قارعة  �ملر�أة جلو�شها على  �أق�شد بخروج  �أن  للزوج، وحا�شا 
�لنا�ض معار�شًة لذلك،  �أ�شد  فاإين  �شبب جوهري  �لرجال بال  ومعاملة  �ل�شو�رع 
ولكني �أقول بوجوب تعلمها �لعمل و�لقدرة عليه فهي �إن خرجت تخرج له ل 

للهو.



�إنَّ �ملر�أة كالرجل عقاًل وذكاء كما قدمت، فما ي�شلح يف تنمية عقله ي�شح 
�إدر�ك  وتربية  �لعمومية  �ملعارف  غر�ض  عند  �إدر�كها  ويربي  �ملر�أة  عقل  ينمي  �أْن 
لعمله �خلا�ض. هذه حقيقة  ي�شتعد كل منهما  �أْن  بعد ذلك  باأ�ض  �لأطفال، ول 
ويحاولون  ذلك  يجهلون  �لنا�ض  بع�ض  ولكن  �لتعليم،  بفن  ُم�ْشَتِغٍل  يعلمها كل 
يف  حتى  �ملختلفة  �ملناهج  لهن  فيخرتعون  �لإن�شان،  طبيعة  من  �لن�شاء  �إخر�ج 
�لتعليم �لبتد�ئي، ويبحثون عما ينمي عقولهن بعد �أْن �هتدو� �إىل ما ينمي عقول 
�أنَّ �لرجل ينجح يف هذه �حلياة بقدر �ت�شاع معارفه يف خمتلف  �لرجال، وعرفو� 
مناهج  ويد�أبون يف عمل  �ملر�أة،  على حالة  هذ�  تطبيق  ينكرون  ولكنهم  �لعلوم، 
خا�شة بها، تاركني ما ��شتنبطوه))) بالتجارب من تنمية عقل �لرجل وهي مثله، 
�لعقول،  تربية  يف  ينجع  ما  يجهلون  �لنا�ض  كان  �أيام  �لور�ء  �إىل  بها  نرجع  فكاأننا 
ويظنون �أنه يجب على كل �إن�شان �أْن يتعلم ما يتعلق بعمله ل يزيد عليه، وما ز�لو� 
ولو طبقو� ذلك على حالة  �إليه �لآن،  ما و�شلو�  �إىل  �أْن و�شلو�  �إىل  ورّد  �أخٍذ  يف 

��شتنبطوه: ��شتخرجوه، �أظهروه.  (((

كيف ُتربَّى الفتاة امل�سرية؟
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�أمور حم�شورة،  �إل يف  عنه  تختلف  �لرجل ل  �أنثى  لأنها  بهم؛  �أوىل  لكان  �ملر�أة 
َفِلَم يرتكون تلك �لنتيجة �لنا�شجة ويو�لون �لتجارب ليعرفو� ما ي�شلح حلال هذ� 
�لإن�شان؟ ول �أظن �أن هذ� �لبحث يو�شلهم �إىل غري هذه �لنتيجة �لتي و�شلو� �إليها 

يف �شاأن �لرجل لو �أن�شفو�.

يزور عظماوؤنا مد�ر�ض �لبنني فيلتفتون �إىل ذكاء �لتالميذ ومقد�ر ما �أحرزوه 
من خمتلف �لعلوم، و�إذ� ز�رو� مد�ر�ض �لبنات عادو� منها مبدح �لتطريز و�أُعجبو� 
بالتفات �أ�شحاب تلك �ملد�ر�ض �إىل و�شع منهج خا�ض يو�فق حالة �لفتاة �ل�شغرية، 
فيا �شبحان �هلل! �أمل ُتعترب �لبنت �إن�شانًا يو�فقه ما يو�فق �لإن�شان من �لرتبية �حل�شنة 

�أم هي جمهولة �إىل �لآن؟

على �أن هذ� �لختالف يف تربية �لأطفال كان �أول �لأ�شباب �لد�عية �إىل 
نفور �لزوجني وعدم �تفاقهما؛ �إذ كيف ُيعقل �أن يتفقا وهما خمتلفان يف �مل�شارب 
�لأمم  ببع�ض  و�ختلط  ر�قية،  مبادَئ �شحيحة، وعلوم  تربى على  فهذ�  و�لأميال؟ 
�لأجنبية �لر�قية وتعلم لغتها، فتاأثر ببع�ض عاد�تها �حل�شنة وو�شل �إىل حقائق مل 
ي�شل �إليها �جلاهل، فهو مييل �إىل �لعلم و�لنبوغ، �أما �لفتاة فتقت�شر يف �لغالب على 
تعلم �لتطريز و�لطبخ و�لغ�شيل و�لقر�ءة و�لكتابة بلغتها، فهي جاهلة ل متيل �إىل 
غري ذلك، وهي ل تتفق مع رجٍل متعلم ُتْطِرُبه �ملناق�شة �لعلمية ويعجبه �لو�شول 
�إىل �حلقائق »وهل ُيَطاَبُق ُمْعَوجٌّ مبعتدل؟«. يربى �لرجل تربية حديثة تنا�شب هذ� 
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�لع�شر، وتربى �لفتاة تربية قدمية بالية فكيف ل يرتفع عن خمالطتها وين�شرف عنها 
�إىل �لأجنبيات؟!

ولقد ناق�شني يف �لرتبية �حلديثة �شيد م�شري قد تزوج باأجنبية فقال يل: 
�إنَّ �قتد�ءنا باأوروبا يف تعليم �لن�شاء يف�شد حالهن �لجتماعية. فقلت: مهاًل �أيها 
�ل�شيد، �إنك ُمعَجٌب بالرتبية �لأوروبية ولذ� تزوجت هذه �ل�شيدة، وهي يف �عتقادي 
ل تفوق كثرًي� من فتياتنا يف �جلمال و�لذكاء �لفطري، ولكنك ِمْلت �إليها ملا هي 
�أمثال هذه  وغ لك ولأمثالك من فتياتنا  �أْن ن�شُ عليه من �ملعارف، فهل ي�شوُءك 

�ل�شيدة؟ و�إن كان يعجبك تربية �لفتاة �مل�شرية �لآن فلم �أعر�شت عنها؟

على  عظيم  خطر  �ملر�أة  تربية  عن  �لرجل  تربية  �ختالف  يف  كان  نعم، 
ر�بطتهما و�شرر بليغ بالأمة. فاإن �لأمة كج�شم يتكون ن�شف �أجز�ئه من �لرجال 
و�لن�شف �لآخر من �لن�شاء، ولبد لنجاح هذ� �جل�شم من �أْن تتنا�شب �أجز�وؤه، فهو 
ل ي�شتطيع �مل�شي و�حلركة �إذ� كانت �إحدى رجليه طويلة قوية و�لأخرى ق�شرية 
�شعيفة، بل رمبا كان �شغر �لرجلني مًعا خرًي� له من طول �إحد�هما وق�شر �لأخرى، 
ولهذ� نرى �أنَّ �أُ�َشَر �لفالحني �لفقر�ء �أكرث منا جناًحا يف �أعمال �لدنيا و�أقوى ر�بطة 
من �أ�شر �ملدنيني، فاإن �لأُوىل ت�شتوي فيها معلومات �لرجل و�ملر�أة �أما �لثانية فريتفع 
فيها �لرجل �إىل �ل�شماء علًما ودر�ية، وتنحط �ملر�أة �إىل �حل�شي�ض يف �لعلم و�لعمل 
و�لتجربة، ولهذ� كانت �لر�بطة �لعائلية فيها ُمْنَحلَّة �شعيفة، فاملر�أة يف �لأُوىل �شريكة 
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�لرجل وم�شاعدته، ويف �لثانية ع�شٌو �أ�شّل ُيثقل كاهله ويزيد متاعبه، فرقي �لأمة ل 
ينال �إل �إذ� تكافاأ �لرجل و�ملر�أة يف �لعلم و�لعمل.

�إننا �إذ� مل ُنَعلِّم �لفتاة �إل ما يتعلق باأعمال �ملنزل فقد �أعدمنا مو�هبها �لعقلية، 
�لناق�شة من  �إىل منزلة �خلادمات، ورمبا كانت هذه �لرتبية  ونزلنا بها من درجتها 
�أ�شباب �نحطاطها وتاأخرها يف �لأعمال �ملنزلية، وكما �أننا ل نربي �لطفل من �شغره 
عادة لأن يكون طبيًبا �أو حمامًيا �أو مهند�ًشا فقط، بل نربيه قبل ذلك تربيًة عامة 
�إىل �شن خم�شو�شة، ثم نخ�ش�شه بالعمل �لذي يختاره لنف�شه، �أو نختاره نحن له، 
كذلك يجب �أْن نربي �لبنت تربيًة عامة �شبيهًة برتبية �لولد ثم تخت�ض بعد ذلك 

باملنزل.

به  يتعلق  وما ل  بعملهم  يتعلق  ما  �لأمر  مبد�أ  يتعلمون يف  �شبابنا  وهوؤلء 
مبا�شرة، رغبة يف تنمية �لعقل فال ُيْقَبل �لطالب مثاًل يف مدر�شة �لطب �إل �إذ� نال 
�شهادة �لدر��شة �لثانوية، ولها يحفظ �لتلميذ �آد�ب �للغة �لعربية و�آد�ب لغة �أجنبية 
�أْن ي�شرف  �أينتظر  وغري ذلك من تاريخ وجغر�فية، فما عالقة هذ� بعلم �لطب؟ 
�ملتنبي  �أ�شعار  بنبذ  يطربه  �أو  �لعلة؟  عنه  فتن�شرف  فعاًل  مري�شه  �أمام  �لطبيب 
فيخف �أمله؟ �أم يتلو عليه �ألعاب �شك�شبري فتعود �إليه �شحته؟ �أم يق�ض عليه تاريخ 
ى؟  �ل�شابقني فُي�ْشَفى؟ �أم يتحفه باأ�شماء جبال �لألب فيزيل بثلجها حر�رة �حُلمَّ
�أح�شن  باأعماله  لتقوى مد�ركه ويقوم  �إل  يتعلم �لطبيب كل ذلك  مَلْ  �أم ماذ�؟ 
�أ�شعاف ما  قيام، فرت�ه ي�شتفيد من �لزمن �لقليل �لذي ميكثه يف مدر�شة �لطب 
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يتعلمه �ملمر�ض �لذي ق�شى حياته بني �لأدوية و�لأمر��ض، ولو �أنَّ �لكفاءة مببا�شرة 
م�شت�شفى  رئي�ض  يكون  �أْن  �لآن  ي�شتحق  من  �ملمر�شني  بني  لكان  فقط  �لعمل 
َل على كتب �لطب، ولكن كفاءته  وهو مع ذلك يعرف �لقر�ءة و�لكتابة ورمبا َتَطفَّ
طبقنا  �إذ�  بذلك.  �أَّيُة حكومٍة  له  ت�شمح  ول  طبيًبا،  يكون  لأن  توؤهله  �لعلمية ل 
هذ� على حالة �لفتاة وجدنا �أنَّ �لفتاة �لتي مل ترتب مد�ركها مبختلف �لعلوم، ل 
ت�شلح لأن تكون ربة منزل: تلك �لدرجة �ل�شامية �لتي تكون فيها قاب�شة على 
�شعادة �لأ�شرة، مديرة لرتبية �أبنائها �لذين منهم تتكون �أمة �لغد، تلك �ملنزلة هي 
�أرقى �ملر�تب و�أ�شماها َفِلَم ل نهتم برتبية عقل �شاحبتها �هتمامنا برتبية �لرجل 

بل �أ�شد؟

�إذ� علمنا ذلك و�أ�شفنا �إليه �حتياج �لفتاة �إىل تعلم ما يقيها �شر �حلاجة �إن 
ن�شيع  و�لعقلية ول  نهتم برتبيتها �جل�شمية  �أْن  �حتاجت - كما قدمت - وجب 

�ِشني �شبابها بني �لبطالة و�للهو.

�لتي نخ�ش�شها  �ل�شن  �أْن نحدد  �لفتاة يجب  �أْن تتعلمه  ولتقدير ما يجب 
لذلك، و�إين �إْن قلت �لآن �إنه ل ي�شح �أْن تتزوج �لفتاة قبل �شن �لع�شرين، رمبا 
�أغ�شبت كثريين ممن يرون �أنَّ هذ� يف معتقدهم ل يطابق �لعاد�ت �ل�شرقية و�لدين 
�حلنيف، ول�شت �أُِطيل �لبحث يف ذلك؛ لأين �أعلم �أنَّ �حلال �لآن ت�شطر �لفتاة 
�أرى من  �إىل ما بعد �شن �لع�شرين، ولذ� ل  �إىل �لنتظار  بالرغم منها ومن وليها 

�حلزم �أْن نتناق�ض يف �شيٍء حمتم ل يزحزحه جد�ل. ول�شرح هذ� �أقول:
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قد �عتاد �لرجال �لآن �أْن ل يتزوجو� �إل بعد �أْن يح�شلو� على �ل�شهاد�ت 
فو�، �أي بعد �شن �لثالثني تقريًبا، وهي عادٌة ح�شنة تدل على رقيهم  �لعالية ثم يتوظَّ
�لعلمي، ولبد �أْن ي�شبب هذ� تاأخر �لفتيات بالطبع، ولو �إىل ما بعد �لع�شرين فقط، 
و�إذ� كان هذ� لبد منه فاأنا يف ِحلٍّ من �أْن �أجعل تعليم �لبنت �إىل �شن �لع�شرين �أو 
بعدها بقليل، ولي�ض عليَّ ذنٌب يف هذ� �لتاأخري بل �لذنب على �لطبيعة يف ذلك.

�أعمار  من  ي�شمعون  ما  يغرهم  ممن  كثرٌي  �حلقيقة  هذه  يف  عار�شني  ورمبا 
�لفتيات، فقد �عتادت �أكرث فتياتنا �أْن ينق�شن من �أعمارهن �تباًعا للعادة �لقدمية، 
فال نرى �لآن من �لفتيات من تقول �إنَّ عمرها فوق �ل�شابعة �أو �لثامنة ع�شرة، ومن 
�لعجيب �أنك لو �شاألتها بعد م�شي عدة �شنو�ت لأجابتك مبثل هذ� �لعمر �لذي 
َدَقْت  جتيبك به �ليوم! كاأنَّ هذه �ل�شنني �لتي متر ل حت�شب من عمرها، ولقد �شَ
فقد مرت هذه �ل�شنون بدون �أْن ت�شتفيد منها �شيًئا غري �ل�شاآمة وف�شاد �لأخالق.

عرفنا �أنَّ �لفتاة يجب �أْن ت�شتنري باملعارف �لر�قية لتالئم �لفتى مياًل وم�شربًا، 
وعرفنا �أي�ًشا �أنها حتتاج �إىل َتَعلُِّم علٍم �أو فن، كما عرفنا �أنها م�شطرٌة بحكم �لرقي 
�جلديد �أن تنتظر بال زو�ج �إىل ما بعد �شن �لع�شرين يف �لغالب؛ فيجب بعد هذ� 
�أْن ت�شرف ذلك �لزمن يف �شيٍء مفيد ل يف �لبقاء يف �ملنزل و�نتظار ما ياأتي به 

�لق�شاء و�لقدر ولهذ� �أقرتح �لنظام �لآتي:
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تدخل �لفتاة �ملد�ر�ض �لبتد�ئية يف �شن �ل�شابعة فت�شرف بها �شت �شنو�ت 
�أي �أكرث من مدة �لأولد ب�شنة، فتنال �ل�شهادة �لبتد�ئية يف �شن �لثالثة �أو �لر�بعة 
ع�شرة لو فر�شنا �أنها تاأخرت �شنة، ويف �شن �لر�بعة ع�شرة تدخل �ملد�ر�ض �لثانوية 
�لتا�شعة  �شن  يف  �لثانوية  �ل�شهادة  وتنال  خم�ًشا،  �أو  �شنو�ت  �أربع  فيها  فتم�شي 
ل  وهذ�  و�خلياطة  �لتدبري  بالتدريج  تتعلم  �ل�شالفة  �ملدة  هذه  ع�شرة، ويف خالل 
يعوقها عن حت�شيل ما يح�شله �لأولد؛ لأن كال �لِعْلَمنْي ل يحتاج �إىل حت�شري بل 
ممكن �أْن تكون �خلياطة ت�شليًة يف �لفر�غ ول حفظ فيها، كما �أنَّ �لتدبري قد يكون 
��شتذكاًر� ملا يبا�شرنه يف �أوقات �لفر�غ، وقد �شبق �أْن ز�دت �لبنت على �لولد يف 

نظري ذلك �شنتني يف �لبتد�ئي و�شنًة يف �لثانوي.

�ملنزيل،  بالتدبري  �خلا�شة  �ملدر�شة  يف  �شنة  �لبنت  ت�شرف  �أْن  يجب  وهنا 
من  ذكرت  مبا  ��شتنارت  �أْن  وبعد   - �لع�شرين  �شن  �لعلم يف  هذ�  تلقيها  ويكون 

�ملعارف - �شهاًل نافًعا فيمكنها �أْن تتقنه �إتقانًا جيًد� يف �شنٍة �أو �شنتني بالكثري.

ويف �شن �لع�شرين �أو �حلادية و�لع�شرين ت�شتعد للحياة �لزوجية �إْن َوجدت 
�إليها �شبياًل، و�إْن مل جتد كان خرًي� لها �أْن تلتحق باإحدى �ملد�ر�ض �لعليا �إىل �أْن 
لالنتظار  �لتفرغ  لها من  �أف�شل  بالطبع  وهذ�  يقال،  له كما  ما خلقت  لها  يتي�شر 
�أما من  يتاأخرن،  �لالتي ل  �لنابغات  تعمله  ما  فائدة. هذ�  فيه بال  �لعمر  و�شياع 
تتاأخر يف نيل �ل�شهادة �لبتد�ئية �إىل �شن �ل�شابعة �أو �لثامنة ع�شرة مثاًل، فيجب 
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�أن تتعلم بعد ذلك �لتدبري �شنتني - كما قدمت، ثم هي يف ِحلٍّ من �أْن تدخل 
مدر�شة �ملمر�شات �أو تتقن فن �خلياطة �أو غريه ما د�م مل يتي�شر لها ما تنتظره.

هذ� - على ما �أظن - خرٌي للفتاة من �لفر�غ و�لبقاء يف �ملنزل تنتظر هذ� �لأمر 
�لذي طاملا ت�شمع �أنها حجزت باملنزل لأجله، ول �شك يف �أنَّ هذ� �لنتظار كان �ل�شبب 
يف ف�شاد �أخالق �لفتيات وتفرغهن للمغالة يف �لزينة، ول بدع �أن �أعماهن �جلهل 

و�لفر�غ عن �شلوك �ل�شبيل �لقومية، وما يتلف �لأخالق �أكرث من هذين �لأمرين.

ا بل �أق�شد  ول�شت �أق�شد بال�شهادة �لبتد�ئية �أو �لثانوية تلك �ملناهج حرفيًّ
ما مياثلها يف �لكفاءة �لعلمية، كما �أين ل �أريد �أْن تقت�شر �لبنت من �لعلوم على 
�لق�شور فتبتدئ ولكنها ل تنتهي على �شيٍء يذكر، فالفتاة �لتي تتعلم مبادئ �أولية 
يف �جلغر�فية مثاًل فتحفظ �أ�شماء ل فائدة من تكر�رها لي�ض من �لعدل �أْن حترم 
من ثمرة هذ� �لعلم وتنمية عقلها مبباحثه �لنافعة، كاجلغر�فية �لطبيعية و�لريا�شية، 
كما ل نحرمها لذة �لفكر يف �لبحث يف �لعلوم �لريا�شية بدعوى �أنها ل تفيدها 
يف عمل منزلها، ولقد �شرحت �لآن �أنَّ تربيتها �لرتبية �لعقلية �لعالية تفيدها يف 
�أعمال �ملنزل و�إْن مل تتعلق به مبا�شرة، فهي ت�شدد ر�أيها وتقوي ت�شورها وجتعلها 
على م�شتوى و�حٍد مع زوجها قلًبا وقالًبا، ورمبا �شاعدته يف نف�ض �أعماله كما كانت 

تفعل ذلك مد�م كوري يف �لكت�شافات.
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�إّما  �إ�شالًحا،  �أََرْدَن  �إْن  تنفيذه  منا  �لغنيات  �ل�شيد�ت  وعلى  ر�أيي،  هذ� 
ِبَحثِّ رجالهن على �إن�شاء مد�ر�ض ثانوية للبنات، و�إما باإن�شاء هذه �ملد�ر�ض على 
نفقاتهن. ومن �مل�شتحيل �أن يرتفع �شاأن �لن�شاء ما مل َي�ْشَعنْي هن يف ذلك، ولقد مر 
بنا كيف �شعت �لإجنليزيات يف �إ�شالح حالهن وكررن �لطلب يف دخول �ملد�ر�ض 
�أُ�ْشَوًة بالرجال َفِنْلن �أخرًي� ما طلنب، ولو مل يكن للرتبية �لتي ذكرتها  و�لكليات 

ا لالأمة. من فائدة �إل ��شتغال �لفتاة عن �لتغايل يف �ملالهي و�لزينة لكفى بها رقيًّ

هذ� ما يخت�ض باملد�ر�ض، �إل �أنَّ �لرتبية �ملدر�شية ل تنجح �إل �إذ� ع�شدتها))) 
تربية منزلية �شحيحة، فيجب �أن تهتم �ل�شيدة برتبية بناتها د�خل �ملنزل وتهذيب 
�أخالقهن، فرتتب �أوقاتهن �لتي يق�شينها باملنزل فتجعل لهن وقًتا للمذ�كرة، و�آخر 
للعب و�لريا�شة حتى ين�شاأن �شحيحاِت �لعقول و�لأج�شام، كما يجب �أْن تلفتهن 
�إىل �لأعمال يف �أيام �جُلَمِع و�مل�شاحمات �ل�شنوية)))، حتى �إذ� در�شن علم �لتدبري 
ْقن �لعلم على �لعمل، و�أ�شبح �لنظام عادًة لهن منذ ن�شاأتهن، وكذلك �أرجو �أْن  َطبَّ
تقوم �ملد�ر�ض �لد�خلية بالعناية بهذ� حتى ل يقع نظر �لفتاة يف �ملدر�شة �إل على 
ما يجب �أْن تقتدي به متى كربت من �لنظام و�لرتتيب، مع لفتهن �إىل ذلك من 

وقٍت لآخر، وبذلك تن�شاأ �لفتاة على مبادئ �لرتبية �حلديثة.

ع�شدتها: �أعانتها، نا�شرتها.  (((
�مل�شاحمات �ل�شنوية: �لإجاز�ت.  (((
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ول�شت �أريد بكلمة �لرتبية �حلديثة �أْن تقلد فتياتنا �لغربيات يف �لزي وح�شور 
�ملر�ق�ض، ولكني �أريد �أْن ل يكون لبا�شهن مانًعا لهن عن مو�رد �لعلم، بل �أريد �أن 
�لوقار  �إىل  يدعو  ما  و�إظهار  �لزينة،  �شرت  من  �لكرمي  �لقر�آن  يف  جاء  ملا  مو�فًقا  يكون 
ه))) �لذوق، و�أن  و�حل�شمة؛ فيكون �شكلهن �شكل �حرت�م ل يحتقره �لعقل ول مَيُجُّ
يكون يف حركاتهن و�شكناتهن ز�جٌر))) للرجال عنهن، فهن على ذلك و�إن �أكرثن 
�خلروج يف طلب �لعلم �أبعد عن مطامع �لرجال من تلك �جلاهلة �لتي يكفي خروجها 

مرًة يف �ل�شهر لأن تكون �أُْحُدوَثًة يف �لبلد تتناقلها �لأل�شن �إىل �أن تظهر مرة �أخرى.

ه: ي�شتكرهه. مَيُجُّ  (((
ز�جٌر: ر�دع.  (((



�إن �لأمة كج�شم و�حد ل بّد له من �أع�شاء كثرية تقوم مبا ُيطلب منه من 
�حلركة و�لعمل، ور�أ�ض مفكر يدبر هذه �لأع�شاء وينظم حركتها، فالأع�شاء �لعاملة 
يف ج�شم �لأمة هم �ل�شوقة))) وهم �شو�دها �لأعظم)))، �أما �لر�أ�ض فقادة �لأمة من 
علمائها ونبغائها وحكامها �ملتعلمني. ومتى �شلح �لر�أ�ض و�أح�شن �لتفكري توجهت 

كل �أعمال �لإن�شان �إىل �خلري و�شلحت بذلك �أحو�له.

فاإذ� �أردنا باأمتنا خرًي� وجب علينا �أن ن�شعى يف تعليم قادتها ونبغائها تعليًما 
�شحيًحا عالًيا، ي�شتطيعون معه �إر�شاد �لأمة �إىل ما فيه �خلري و�ملنفعة، �أما �لتعليم 
ُتْبنى عليه دعائم  �أ�شا�ض  هو  و�إمنا  �قت�شرنا عليه،  �إذ�  منه  فائدة  يلُّ وحده فال  �لأَوَّ
�لتعليم �لعايل، فاإذ� ظهرت كفاءة �لطفل يف �لتعليم �لأويل تخطينا به �إىل ما هو 
�أهل ملو�هبه �ل�شامية، �أما �إنفاق جميع ما لدينا من �ملال يف �لتعليم �لأويل وعدم 
تقديرنا �لتعليم �لعايل حق قدره فمثلنا فيه كمثل رجل �أمامه ُنَهرْيٌ �شغري و�شحر�ء 

�ل�شوقة: �لرعية.  (((
�شو�دها �لأعظم: �ل�شو�د �لأعظم من �لنا�ض: معظمهم.  (((

التعليُم الأهلّي
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و��شعة. فاإذ� �أغر�ه �لطمع و�جلهل فحاول توزيع هذ� �ملاء على جميع تلك �ل�شحر�ء 
لي�شلحها جميعها �شاع هذ� �ملاء فيها ر�شا�ًشا، ومل ي�شتطع �أْن يجني بذلك ثمرًة 
�شاحلة  �شغريًة  بقعًة  منها  فاختار  فكرته  �أعمل  �إذ�  �أما  و�حدة،  �شجرًة  ُيْخِرَج  �أو 
فاأ�شلحها ورو�ها بذلك �ملاء �لقليل فقد و�شل �إىل غايٍة حممودة، و�أخرج بعمله 
هذ� بع�ض �ل�شجر و�لنبات حتى �إذ� كرب ذلك �ل�شجر ومتكنت جذوره من �لأر�ض 
و�أ�شبح ل ُيخ�شى عليه �أمكنه �أْن يزرع غريه عاًما فعاًما فياأخذ منه �لبذر لغر�ض ما 

يريده يف �مل�شتقبل.

قيل  ولقد  تذكر،  فائدٌة  منه  تاأتي  �لعايل ل  �لتعليم  بدون  �لأويل  فالتعليم 
يف �ملثل �لإجنليزي »�ملعرفة �لقليلة �أ�شرُّ من �جلهل«، ولي�ض هناك فرٌق بني فاّلٍح 
يف  بعمله  يقوم  �لثاين  د�م  ما  يعرفها،  ل  �أمي  و�آخر  �لقر�ءة  مبادئ  يعرف  فقرٍي 
حرث �لأر�ض وزرعها كما يقوم به �لأول، وما فائدة معرفة �لقر�ءة للفالح �لفقري 
ولي�ض لديه من �لوقت ما ميكنه من مطالعة ما يفيده من �لكتب، كما �أنَّ كفاءته 
�لعلمية ل توؤهله لفهم تلك �لكتب �لنافعة، فهو و�لفالح �لأمي يف �ملنفعة �شو�ء، 
ول ُيخ�شى من تقهقر �لأمة جلهل فالحيها ما د�م يف �لأمة نبغاء ي�شتطيعون �إر�شاد 
�لفالحني �إىل ما فيه �لنفع، ول يعد �لفالحون عالة على �لأمة ما د�مو� ي�شتطيعون 
نفعها مبا جتنيه �شو�عدهم �لقوية من �لنجاح يف �لزر�عة، فلهم من �لعلم باأ�شولها 
يعد  و�أمته  نف�شه  به  فيفيد  �لإن�شان  يعرفه  ما  لي�ض لغريهم، وكل  ما  عماًل وجتربة 
علًما نافًعا، و�لفالح �لذي ي�شتطيع �إنبات �لفول و�لقمح �أنفع للهيئة �لجتماعية 
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من ذلك �لف�شويل �لذي ي�شتطيع كتابة تلك �لكلمات فقط ول يح�شن غريها، 
فهو ميوت جوًعا لو مل يزرع له �لفالح ما يقتات به.

حتى  �شيء  كل  و�شوقتها  فالحوها  يجهل  قد  �لر�قية  �لأمم  جميع  هذه 
�لتكلم بلغتهم فقد يخطئ �لفالح �لإجنليزي يف �لتكلم بلغته حتى ل ي�شتطيع �أن 
يفهم كالمه �ملتعلمون، وكذلك �لفالح �لفرن�شي فله من �للهجة يف �لكالم ما ل 
ي�شتطيع فهمه �ملتعلمون من �لفرن�شيني، وما د�مو� يجهلون �لتخاطب بلغة �لعلوم 

فما �لفائدة من تعليمهم مبادئ �لقر�ءة و�لكتابة؟

�إنَّ �لفالح �مل�شري �لفقري يقوم بعمله بنجاٍح قد ل ي�شتطيعه �أمثاله يف �أوروبا، 
فهو يف مقدمة �لفالحني قوًة و�جتهاًد�. �أما �لأغنياء منا فهم �أََحطُّ من �أمثالهم يف 
�لبالد �لر�قية علًما ودر�ية، وهم �أوىل باأن ُيعتنى بتعليمهم؛ لأنهم من قادة �لر�أي 
يف �لأمة، ولو تعلم كل ُعْمَدٍة �لتعليم �ل�شحيح �لعايل لقاد �أهل قريته �إىل �شو�ء 

�ل�شبيل، فنفعهم بعلمه ومباحثه، و�أفادوه بقوة �شو�عدهم ومثابرتهم على �لعمل.

ومن �ملغالطة �أْن يقا�ض رقي �لأمة بعدِد من يعرفون �حلروف �لهجائية فيها، 
تفوز يف  �لتي  �لأمة  فاإنَّ  قادتها،  ر�أي  نبغائها و�شد�د  بعدد  �لأمة  و�إمنا يعرف رقي 
ميد�ن �حلرب ل جتني ذلك �لفوز ملعرفة جميع جنودها مبادئ �لقر�ءة و�لكتابة، 
�ُدها من �لر�أي �ل�شديد و�حلكمة يف تنظيم �جليو�ض، وهذه  و�إمنا حترزه مبا يبديه ُقوَّ
�إجنلرت� مل َت�ُشْد يف موؤمتر �ل�شالم �لذي عقد يف فر�شاي �شنة 9)9)م ملعرفة فالحيها 
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�لقر�ءة و�لكتابة، ولكنها �شادت بر�أي وزيٍر و�حد �أمكنه لنبوغه �أْن يوؤثر يف نفو�ض 
غريه من �أع�شاء ذلك �ملوؤمتر، و�شاعده يف ذلك قادة �لأمة بالر�أي �ل�شديد))).

يِل فقط، ولقد  لهذ� كان من �لعبث �أن نرتك �لتعليم �لعايل ونهتم بالتعليم �لأَوَّ
احي  تغالينا يف ذلك حتى �أ�شبح �لنا�ض ينادون بتعليم �أولد �لباعة و�خلدم وم�شَّ
ُقو� �إىل  �لأحذية، مع �أن �أبناء هوؤلء �مل�شلحني �لذين ينادون بتعليم �ل�شوقة مل ُيَوفَّ
نيل ما يليق بهم من �لتعليم. فبلدنا و�حلمد هلل خاٍل من �ملد�ر�ض �لأهلية �لر�قية، 
وكل مد�ر�شنا تكاد تكون خالية من �لتعليم �ل�شحيح. ومل يفتح يف م�شر �إىل �لآن 
يٌة و�حدة وهي على عك�ض �لطبيعة تتاأخر عاًما بعد عام، ولو �أن�شف هوؤلء  �إل كلِّ
�مل�شلحون لرتكو� �ل�شوقة للبيع و�خلدمة و�شاعدو� �أنف�شهم و�أبناءهم مب�شاعدة هذه 
�لكلية وفتح غريها من �لكليات �لنافعة، �أو �إر�شال �إر�شاليات �إىل �أوروبا تتعلم يف 

�أح�شن كلياتها فتنقل �إلينا �أفكار تلك �لأمم �لر�قية و�أ�شاليبهم يف �لتعليم.

ل ي�شر �أمتنا �أن يكون �بن �خلادم خادًما مثله، ولكن يعوزها وجود رجال 
�أَْكَفاء))) ي�شريون بها يف مر�قي �لفالح، ول �شبيل �إىل نيل ذلك �إل بالتعليم �لعايل 
�ل�شحيح، ومن �لعبث �أن نحاول �أن يكون خلادمنا من �ملعرفة ما للخادم �لغربي، 
ما مل ن�ْشَع �أْن تت�شاوى معلومات �أغنيائنا مبعلومات �أمثالهم من �لغربيني، فاإن هذ� 
�خَلَطل))) يف �لر�أي قد يوؤدي لأن يكون �خلادم �أعلم من �شيده، وهو ما مل ُير يف �أمة 

�ل�شديد: �ل�شائب �ل�شحيح.  (((
�أَْكَفاء: مفردها »كفء« �أي جدير.  (((

�خَلَطل: �حلمق و�لف�شاد.  (((
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من �لأمم. �إننا يف حاجة �إىل تعليم �أبناء �ملرُْثين))) من �أهل �لقرى تعليًما عالًيا يليق 
برثوتهم؛ لأنهم �شيكونون يف �مل�شتقبل نو�ب �لأمة �أي �أع�شاء ملجال�ض �ملديريات 
تعليم  �إىل  �حتياجنا  من  �أ�شد  ذلك  �إىل  حاجة  يف  نحن  �لت�شريعية.  و�جلمعيات 
�لتعليم يف  �لنو�ب يكون رقي �لأمة و�نت�شار  �لقر�ءة، فمن هوؤلء  خدمنا مبادئ 

�مل�شتقبل و�إر�شاد �ل�شوقة �إىل ح�شن �ملاآل.

�إننا لو �شعينا يف فتح �ملد�ر�ض �لعالية ل يكلفنا ذلك �أكرث من �إعد�د بنائها 
ْكَفاء �أقبل �أغنياء  ا عاًما �أو عامني، ومتى قام باإد�رتها رجاٌل �أَ و�أثاثها وم�شاعدتها ماليًّ
�لأمة عليها وجمعت من م�شروفات �لطلبة ما يقوم بنفقتها وزيادة، فلم نرتك ذلك 
ونهتم بفتح ما ي�شمونه �لآن باملالجئ؟ ونحن لو فكرنا لعرفنا �أنه ي�شتحيل �إبر�ز مثل 
هذ� �مل�شروع �إىل �لوجود، ولو ُفِر�ض وُفِتح ملجاأ يجمع �لإعانات لأُغلق بعد عام 
�أو عامني؛ لأن �مللجاأ �لذي يعي�ض فيه 00) طفل ل ُينَفق عليه يف �لعام �أقل من 
ع�شرة �آلف جنيه، ولقد ��شتغل �مل�شريون �شنة 9)9)م كلها يف جمع �لإعانات 
فلم  و�حد.  عام  و�حد يف  ملجاأٍ  على  َرف  ُي�شْ ما  يجمعو�  فلم  �ملالجئ  هذه  ملثل 
يت�شبثون بامل�شتحيل في�شغلهم ذلك عن �لأعمال �ملفيدة �لتي كانو� ي�شتطيعونها 

لو �لتفتو� �إليها؟

ين: �لأغنياء، �أ�شحاب �لأمو�ل �لكثرية. �ملرُْثِ  (((
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بها  يق�شد  �لتي  �لغلمان  �إىل مالجئ  لي�ض يف حاجة  ب)))  �خِل�شْ بلدنا  �إن 
يف �أوروبا �إنقاذهم من �ملوت جوًعا، فاإن كل رجل متو�شط �حلال يف م�شر يود لو 
ر�شي �أحد هوؤلء �ملت�شردين �لبقاء يف منزله لق�شاء حاجاته فياأكل ويلب�ض وياأخذ 
�أجًر� على ذلك، ولكن هوؤلء �لغلمان �ملت�شردين يف�شلون �لتجول يف �ل�شو�رع 
على �لبقاء يف �ملنازل ورمبا وجدوه �أك�شب لهم ل�شخاء �مل�شريني �لفطري. ولقد 
قلت لغالم �أر�د �ل�شتجد�ء))) مني مّرًة �إين م�شتعدة لآخذه عندي فياأكل ويلب�ض 
�شلطٍة  فباأي  بذلك.  ير�شى  و�لده ل  �إنَّ  قائاًل:  فرف�ض  ذلك.  على  �أجًر�  وياأخذ 
ي�شتطيع �مللجاأ �أخذ هذ� �لغالم من و�لده؟ َومِلَ نقلد �لغربيني فيما ل حاجة لنا به 
ونتعر�ض ملا ل يكون؟ ونحن لو �أن�شفنا للتفتنا �إىل �لتعليم �لأهلي �لر�قي لينه�ض 

بالأمة �إىل غايتها �ملن�شودة))) �شاأن كل �لأمم �لر�قية.

ولقد قلد �لن�شاء �لرجال يف تلك �لفكرة فما �جتمعت منهن جمعية �إل 
هن كرثة مد�ر�ض �لبنات  �إذ� كان غر�شها �إن�شاء مدر�شة للفقري�ت، كاأنهن قد �َشرَّ
�لالئقة لتعليم �لغنيات منا فلم يعد يعوزنا �إل �شيء و�حد وهو تعليم �لفقري�ت 
ي�شلح  ما  منها  لي�ض  �لآن  م�شر  �ملوجودة يف  �ملد�ر�ض  �أن جميع  مع  و�خلادمات، 

لتعليم بنات �لأغنياء من �مل�شريني وكلها ل تخرج عن ثالثة �لأنو�ع �لآتية:

ب: كثري �خلري. �خِل�شْ  (((
�ل�شتجد�ء: �ل�شوؤ�ل عن �جلدوى )�لنفع).  (((

ة. �ملن�شودة: �ملطلوب حتقيقها برغبة ُمِلحَّ  (((
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�أوًل: مد�ر�ض �أمريية، وهي كغريها من مد�ر�ض �حلكومات �لأخرى ل ي�شح 
�أن ُيعتمد عليها يف �لتعليم �لر�قي �ل�شحيح، وقد �شوهد يف جميع �لبالد �لر�قية �أن 
�لتعليم �لعايل يقوم به �لأهايل �أنف�شهم، و�أن مد�ر�ض �حلكومة �إمنا ُجعلت للفقر�ء.

ثانًيا: مد�ر�ض �أهلية، وهي �إما مكاتب ل تعليم فيها باملرة ول �آد�ب، جلهل 
قام  �آخر  مرتزًقا  به �حلال ومل يجد  �لتعليم، فكل من �شاقت  مبهنة  بها  �لقائمني 
تدر�ض  �لتي  �لعلوم  وبنف�ض  بل  �لتعليم،  بنظام  جهله  �شدة  على  مدر�شة  بفتح 
وف�شاد  �لآد�ب  �شوء  غري  ُتعلِّم  �أْن  ُيعقل  ل  �شاأنها  هذ�  ومد�ر�ض  �ملد�ر�ض.  يف 
�ل�شحة، و�إما مد�ر�ض �أرقى من هذه قامت بها جمعيات خريية فقلدت �حلكومة 
يف مناهجها ويف �إ�شناد ريا�شتها �إىل �لأجنبيات فهي كمد�ر�ض �حلكومة بل �أ�شد 
�نحطاًطا منها لن�شر�ف �أذكياء �مل�شريني عن �لتوظف يف مثل هذه �جلمعيات؛ 
نظًر� لأن مر�كز �حلكومة �أثبت و�أ�شمن للتوظف فال يتوظف خارج �حلكومة �إل 
من نبذته �حلكومة من نف�شها، ورمبا ل يكون يف مثل هذ� خرٌي للمد�ر�ض �لأهلية. 
ا على ترك �حلكومة و�لعمل خارجها لنتفع بهم �لبلد  ولو جروؤ �أذكياء �ملوظفني ِمنَّ

ولو كان يف ذلك ت�شحية ل�شو�حلهم �ل�شخ�شية.

ثالًثا: مد�ر�ض �أجنبية كمد�ر�ض �لر�هبات ومد�ر�ض �لأمريكان، ولي�ض فيها 
عناية ما بتعليم لغة �لبالد و�آد�بها �لقومية، ول بديانتها، ولي�ض من بني �لأمم �لر�قية 
وتعليم  لغَتهن،  ُيْتِقنَّ  �أْن  �لأجنبية دون  �للغات  بناتها  تعلم  �أن  تقبل  و�حدة  ٌة  �أُمَّ
مثل هذ� من �شاأنه �أن يجعل �لفتيات بعيد�ت عن �ل�شعور �لوطني �حلقيقي؛ فاإن 
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معرفتهن �للغات �لأجنبية مع جهلهن بلغة �لبالد قد يوؤدي بهن �إىل ��شتح�شان 
كل عادة �أوروبية و�تباعها، ح�شنة كانت �أو قبيحة، في�شبحن بذلك �أ�شد مياًل �إىل 
هذ�  �ل�شادقة،  �لوطنية  تتطلبه  ما  خالف  وهو  �لوطنيات،  �إىل  منهن  �لأجنبيات 
ف�شاًل من �أنَّ جناح هذه �ملد�ر�ض بيننا يدل دللة �شريحة على جهلنا وقيام غرينا 
باأمر �لتعليم فينا، حتى يف تهذيب �لبنات، تلك �مل�شاألة �لتي يجب �أْن تقوم بها 
يد وطنية لتحافظ على �ل�شرف و�لآد�ب �لقومية �ملحمودة، وهي و�شمة عار يجب 

علينا �أن منحوها ما ��شتطعنا �إىل ذلك �شبياًل.

�إنَّ مد�ر�ض �لر�هبات جزٌء من �لدير، ومل تكن �لأديرة كليات لتعليم مهنة 
معلمات  لنا  ُتخرج  �أن  �لأديرة  من  ننتظر  فكيف  �ل�شامية،  �ملهنة  تلك  �لتعليم، 
تقوم  �متحان، فكيف  �أو  قيد  ها بال �شرط ول  �أَمَّ تقبل من  �لأديرة  �إنَّ  ماهر�ت؟ 
�لر�هبات  مد�ر�ض  فحالة  بها.  جاهلة  تكون  وقد  �لتعليم؟  مبهنة  دخلتها  من  كل 
مبهنة  در�ية  ول  لهم  كفاءة  ل  �أنا�ض  فيها  بالتعليم  يقوم  �لأهلية  مد�ر�شنا  كحالة 
�لتعليم �حلقيقية. وكل َهمِّ �لر�هبات من�شرف �إىل تعليم �لدين �مل�شيحي، فتعليم 
�لعلوم �لأخرى ُمْنَحطٌّ فيها �إىل درجة بعيدة، فكثرًي� ما تتعلم �لتلميذ�ت �حل�شاب 
مثاًل بطريقة ميكانيكية ل يفهمن منها �شيًئا، ولقد �َشاأَْلُت مرة �إحدى �لتلميذ�ت 
باللغة  تعرفها  ل  �إنها  فقالت  �لع�شرية،  �لك�شور  عمليات  بع�ض  �أمامي  جتري  �أن 
�لعربية، وملا �شرحت ذلك علمت منها �أنها ل تعرف كيف جتري ذلك، و�إمنا تنقل 
عمليات من على لوح �لطبا�شري وتقلدها يف كر��شاتها، حتى �إذ� طال �لعهد بها 
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ن�شيتها ومل تعرف م�شمونها، َوِق�ْض على ذلك باقي �لعلوم، فرتى �لفتاة تذكر لك 
مقاطعات فرن�شا ورمبا كانت ل تعرف موقع م�شر ول غريها من �لبالد �لأخرى، 
َلل،  فتجهل بلدها �جلميل وهو�ءه �لعليل وكل ما يحيط بذلك �لنيل �لعذب �لزُّ
�أهميتهما،  وقلة  بعدهما  مع  و�ل�شني  �لرين  نهر  منابع  من  م�شر  يهم  ل  ما  وتعلم 
وتعرف تاريخ نابليون وجان درك وهي جتهل تاريخ �لعرب بل وتاريخ م�شر وطنها 
َل �أو تخيط �أب�شط مالب�شها. فتعليٌم  �أْن ُتَف�شِّ �ملحبوب. تعرف �لتطريز ول تعرف 
ة؛ لأن �لتعليم ل يكون  مثل هذ� وهٌم ل فائدة فيه لرتقية مد�رك))) �مل�شريات �ألبتَّ
�إىل  منه  �نتقل  ثم  به،  ويحيط  ي�شاهده  ما  يتعلم  �لطفل  �بتد�أ  �إذ�  �إل  مفيًد�  نافًعا 
فهًما جيًد�  ليفهمه  يتعلم  فيما  عقله  ��شتعمال  ي�شتطيع  وبذلك  مبا�شرة،  يليه  ما 
بتعلم  تبتدئ �مل�شريات  �أْن  �لفاح�ض  �لت�شور، فمن �جلهل  يرقِّي مد�ركه ويعوده 
ى تلقيًنا ل فائدة منه  ما يخت�ض بفرن�شا مع بعدها عنهن، ومثل هذ� �لتعليم ُي�َشمَّ
لتنمية �ملد�رك و�لعقول، فتلك �ملد�ر�ض تطفئ من نفو�ض �مل�شريات جذوة �لذكاء 
و�لوطنية �ل�شادقة. قد يقال �إن �لفتاة تتعلم هناك ح�شن �لتخاطب باللغة �لفرن�شية 
وهو حقيقي، �إل �أنه ل يدل على مهارة �لر�هبات يف �لتعليم، بل �إن تعليم �للغات 
منازلنا  يف  �أح�شرنا  ولو  كالمها،  يف  �ملَُعلَِّمة  ُتَقلِّد  فالبنت  بالتقليد؛  د�ئًما  يكون 
خادمًة فرن�شية لقامت بهذ� �لعمل يف تعليم بناتنا �لتكلم بلغتها، ونحن يف تلك 
�حلالة ن�شمن �أنها ل ت�شتطيع تغيري �شيء من معتقد�تهن �أو عاد�تهن؛ لأنها حتت 
و�ملعرفة فهي حرة يف  �لعلم  تفوق هذه يف  رمبا ل  �لتي  �لدير  �أما معلمة  �شلطتنا، 

مد�رك �مل�شريات: �ملد�رك �خلم�ض: �حلو��ض �خلم�ض و�ملق�شود: �أفهامهم.  (((
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ت�شرفاتها، يق�شي قانون �ملدر�شة بطاعة بناتنا لها و�نقيادهن لأو�مرها، فتاأثريها يف 
َدْتُهن من عو�طف �لوطنية �ل�شادقة  نفو�شهن �شديد ل ن�شمن مغبته)))، �إذ رمبا َجرَّ
�أن هذ� �لذم  �لفتاة منهن حتتقر م�شر و�أهلها، وتذم ت�شرفاتهم جاهلة  و�أ�شبحت 
و�قع عليها �شمًنا خ�شو�ًشا وهي جتهل �للغة �لعربية وجمال �أ�شلوبها ومفاخر �أهلها 
�ملدونة بها، على �أن جميع �لأمم �لر�قية ل ُتَعلِّم �أبناءها يف �أول ن�شاأتهم �إل لغتهم 
ومفاخر �أهلها، لي�شادف حبُّ وطنهم قلًبا خالًيا فيتمكن منه، فاإذ� �قتدينا بهم يف 
ذلك كان �أول ما تعلمه بناتنا لغتهن وفخرها وح�شن عاد�تهن �ملمدوحة. فامل�شرية 
�إذ� ُمّهد لها طريق �لرقي  �لن�شاء و�أعفهن و�أ�شدهن ذكاء ون�شاًطا  �أطهر  يف نظري 

�لعلمي و�لعملي.

�أما مد�ر�ض �لأمريكان فهي تكاد تكون كهذه �ملد�ر�ض من �إهمال �ملبادئ 
�لدينية،  �لتعاليم  �نت�شار  بها  ُير�د  دينية  بعثات  �أي�ًشا  وهي  �لبالد،  ولغة  �لوطنية 
بل  �لدينية،  �لأمور  فيه يف  ُيناق�ض  �أن ل  وعرفان يجب  علم  �لآن ع�شُر  وع�شرنا 
�لأديان  وبني  بينه  مقارنة  �أو  فيه  معار�شة  دون  دينهم  �تباع  �أنا�ض  بكل  يح�شن 
�لأخرى؛ فاإن �لدين هلل ولي�ض لنا �أن نتدخل يف �عتقاد غرينا، ويكفينا �أن ننتقد 

�أعمال �لنا�ض �لظاهرية ح�شنة كانت �أو رديئة.

َنا يف عاد�تنا؛ فاأ�شبحت كلٌّ منا تذم  �شَ �إن �نت�شار هذه �ملد�ر�ض بيننا قد َبغَّ
ل  َفَف�شَّ �أبنائها،  �إىل  �لأم  من  �لروح  هذه  و�َشَرْت  منهن،  لي�شت  كاأنها  �مل�شريات 

مغبته: عاقبته و�آخره.  (((
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�لرجال  فكر  ولو  �مل�شريات،  �شفات  من  هربًا  بالأجنبيات  �لزو�ج  �لآن  �لرجال 
له من غريها، فهل  �نقياًد�  و�أكرث  للزوج  و�أطوع  و�أعف  �أطهر  �مل�شرية  �أن  لوجدو� 
طبقات  جميع  ��شتيقظت  �أن  بعد  �لنوم  ذلك  على  �ل�شكوت  بامل�شريات  يليق 

�لأمة؟

هذه حال مد�ر�ض �لبنات فينا. ونحن مع ذلك لهياٌت و�إذ� �جتمعنا قررنا 
�لطبقتني  تعليم  �ملن�شودة يف  غايتنا  �إىل  و�شلنا  قد  كاأننا  للخادمات،  مدر�شة  فتح 

�لعليا و�ملتو�شطة، ومل يبق �إل غاية و�حدة وهي تعليم طبقة �خلادمات.

منها  �أَْوىَل  وهي  �شيدتها  �أمر  ونرتك  �خلادمة  تعليم  نطلب  كيف  وَلَعْمِري 
بالعناية؟ ل�شت �أنكر �أن يف تعليم �خلادمات بع�ض �لر�حة ل�شيد�تهن، ولكن هذ� 

�أمر ل ي�شح �للتفات �إليه �إل �إذ� �نتهينا مما هو �أهم منه من تعليم �ل�شيد�ت.

وهو  �ملنازل.  يف  بناتهن  تعليم  ي�شتطعن  �إنهن  �مل�شريات  بع�ض  تقول  قد 
فكيف  عليه،  �أُنفق  مهما  مدر�شة  يكون  ل  �ملنزل  فاإن  يكون؛  ل  ما  �حلقيقة  يف 
يكون كلّية ر�قية؟ ولو كان هذ� م�شتطاًعا لكان �أَْوىل به �أولد �مللوك، فهم مع ِعَظِم 
جاههم و�ت�شاع ثروتهم ُيْر�َشلون �إىل �لكليات �لر�قية، بل قد يهاجرون من بالدهم 

لاللتحاق بكلية يف �لبالد �لأخرى؛ فمن �لعبث �أن نحاول ما ل يكون.

�إننا بتعليم �لفتاة �لغنية نرفع �شاأن �أ�شرٍة باأكملها؛ لأنها �شتكون رئي�شة لها 
فتوؤثر يف نفو�ض �لأبناء، بل ويف نف�ض ربِّ �لأ�شرة تاأثرًي� قد يدفع �جلميع �إىل �خلري 
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�أعمالهم،  يف  �لنجاح  �إىل  وتر�شدهم  �خلدم  �أحو�ل  ِلح  ُت�شْ �أي�ًشا  وهي  و�لنجاح. 
ول  �شك �أننا بتعليم هوؤلء �ل�شيد�ت قد ن�شل �إىل تعليم �ل�شوقة، فالدهر ُقلٌَّب))) 
من  فت�شتغل  �ِلغَنى،  �إىل  وبالَفِقرِي  �لَفْقر  �إىل  بالَغِنّي  ينتقل  ما  �شرعان  ُخلٌَّب))) 
معارفها،  وكرثة  معلوماتها  لت�شاع  �لأمة  يف  �لتعليم  بن�شر  هوؤلء  من  �حتاجت 
فتعليمنا لهن رقيٌّ لالأمة باأ�شرها، �أما تعليم �خلادمة فال يكاد ينفع غريها، خ�شو�ًشا 
يِلّ حم�ض، فهي ل ت�شتطيع معه �ل�شتغال بتعليم غريها، ورفع �شاأن  وهو تعليم �أَوَّ
�أ�شرتها، وكل ما ن�شتفيده من ذلك هو بع�ض �لر�حة لل�شيد�ت لت�شتطيع �ل�شيدة 
تكليف خادمتها �إح�شار �لكتاب �لفالين من مو�شعه! وما �شرنا لو َتركت �ل�شيدة 
فقمن  ومهارة  ة  بدقَّ خادماتها  لحظت  ثم  بنف�شها،  �لكتاب  و�أح�شرت  �لك�شل 
باأعمالهن �أح�شن قيام على ما بهن من �جلهل، فاإنها لهن مبثابة �لر�أ�ض من �لبدن، 

م وعليهن �حلركة و�لعمل. فعليها �أن ُتنظِّ

�إننا نحتاج �إىل معلمات ومدير�ت للمد�ر�ض ويقوم بذلك فينا �لأجنبيات 
ُنِعّد بناتها للخدمة ونرتك �ملر�كز �لأخرى  �لآن، فاإن كنا نحب لأمتنا �خلري فهل 
لالأجنبيات؟ �أم نحتفظ �أوًل باملر�كز �ل�شامية �لتي ت�شتطيع �شاحبتها ك�شب �ملال 

�لكثري ونرتك �خلدمة لالأجنبيات �إىل �أن ن�شتعد بعد ذلك لأخذها منهن؟

ُقلٌَّب: متقلب ل يثبت على حال.  (((
ُخلٌَّب: خادع غادر.  (((
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فتحت �حلكومة مدر�شة �لتدبري �ملنزيل بالقبة على فكرة تخريج �خلادمات، 
ُيَعّد  فهل  بالتعليم،  قامت خريجاتها  فقد  �لكافيات  �ملعلمات  لدينا  يكن  وملا مل 
ذلك جناًحا يف �لرتبية؟ على �أن ربة �لأ�شرة متى كانت متعلمة ن�شيطة ��شتطاعت 
�أن تر�شد �خلادمات �إىل ح�شن �لقيام باأعمالهن مهما ُكّن جاهالت، فنحن ن�شتطيع 

ة. متى تعلمت فتياتنا �لتعليم �ل�شحيح �أن ن�شتغني عن �لأجنبيات باملرَّ

تقوم  ر�قية  وطنية  يٍة  ُكلِّ فتح  هو  �لآن  �إليه  نحتاج  ما  �أهمَّ  �أنَّ  �أرى  لهذ� 
ا، فتدر�ض فيها �لعلوم �لأ�شا�شية كاللغة �لعربية  ا وعلميًّ �أدبيًّ برتقية �لفتاة �مل�شرية 
و�حل�شاب وعلم تدبري �ل�شحة و�لتدبري �ملنزيل و�إحدى �للغات �لأجنبية و�لر�شم 
متى  ا،  �شتًّ �لق�شم  بهذ�  �لدر��شة  �شُنو  وتكون  و�خلياطة،  �لبلد�ن  وتقومي  و�لنق�ض 
�لتعليم  مهنة  لتعليمها  �ض  ُيَخ�شَّ �أرقى  ِق�ْشٍم  يف  تدخل  �أن  لها  جاز  �لفتاة  �أمتتها 

ومدته �أربع �شنو�ت.

ا تتخرج  �ض يف �لكلية فرع لتعليم فن �ملو�شيقى )�لبيانو) تعليًما نهائيًّ وُيَخ�شَّ
ا حم�ًشا  فيه معلمات م�شريات لهذ� �لفن، وفرع �آخر لتعليم �خلياطة تعليًما عمليًّ
ماهرة  خياطة  فيه  وُتَعنيَّ  م�شريات،  وخياطات  للخياطة  معلمات  فيه  فتتخرج 
كمال  على  ِهّن  ُيرَبْ �لالئي  �مل�شريات  �أر�مل  بع�ض  مب�شاعدتها  يقوم  �شناعتها  يف 
ا �لأر�مل ل من طريق �ل�شدقة عليهن  �لأخالق و�ل�شلوك، وبذلك نكون قد �أََعنَّ
�أمة  كل  من  حموها  يجب  �لتي  �ملمقوتة  �لعادة  تلك   - �ل�شتجد�ء   وتعليمهن 
ر�قية - بل بتعليمهن �لأعمال �لنافعة �لتي ميكنهن بها �كت�شاب �لقوت بطريقة 
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فتتعلم  متهاودة  باأجور  لل�شيد�ت  �ملالب�ض  بخياطة  �لفرع  هذ�  ويقوم  �شريفة، 
�ليتيمات من  �لفرعني  وُيْقبل يف هذين  مفيدة،  بطريقة عملية  �خلياطة  تلميذ�ته 

�لأ�شر �ل�شريفة جّمانًا.

بالنفقة  �لغنيات  مبا ُيجمع من م�شروفات  �لكلية  �لق�شم �لأول من  ويقوم 
على يتيمات هذين �لفرعني.

نَت جمعية لهذ� �لغر�ض، وقامت باإد�رة �لكلية مديرة تليق بهذ�،  ولو َتَكوَّ
�لإقبال  �لأغنياء على  و�لأثاث، وحث  �ملنزل  �إعد�د  �إل  ملا كّلف �جلمعية ذلك 
�أخرى يف  كليات  �إذ� جنحت  منو�لها  ُين�شج على  ثم  �إليها،  بناتهم  باإر�شال  عليها 

�أنحاء �لقطر.



د�م  ما  ن�شيطة  تكون  ول  عاملة،  ن�شيطة  كانت  �إذ�  �إل  تنجح  ل  �لأمة  �إنَّ 
نحن   - نعمل  مل  فاإن  �لدنيا  �أعمال  عن  مبعِزٍل  فهو  فيه،  حياة  ل  �أ�شلَّ   ن�شفها 
�لن�شاء - كان ن�شف �لأمة �مل�شرية مهماًل ل ذكر له، مع �أننا يف �أ�شد �حلاجة �إىل 
�لعمل ول �شبيل �إىل �أن نعمل ونحفظ �لرثوة �مل�شرية لالأمة �مل�شرية �إل �إذ� تربينا 
�أن  �لأمة  �إ�شالح  تريد  من  فعلى  بنا؛  �لالئقة  و�ل�شنائع  �لعلوم  وتعلمنا خمتلف 
ت�شعى يف ذلك بال�شرت�ك يف �إن�شاء �ملد�ر�ض �ملختلفة للن�شاء، فاإن �قت�شارنا على 

�ملد�ر�ض �لأمريية مع قلتها عجز و�إهمال.

على  �لورود  َع�ِشَرة)))  تز�ل  ل  �حلقيقية  �لعلم  مو�رد  �أن  �أرى  �أن  ي�شوُءين 
�لن�شاء، و�أن �ل�شنائع �حلية �لنافعة حمجورة عليهن �إىل �لآن، نعم ي�شوُءين �أن �أرى 
�، فاإىل متى  �مل�شرية ور�ء �لن�شاء علًما و�شناعة وهي يف مقدمتهن ذكاء و��شتعد�َدً
تبخل �لغنية ببذل �ملال يف تعليم �لن�شاء وت�شخو))) به يف �شبيل �لزينة و�حل�شارة 

َع�ِشَرة: �شعبة.  (((
ت�شخو: جتود، تكرم.  (((
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�لفا�شدة؟ حتى �إذ� جادت ب�شيء للتعليم كان ذلك لتعليم �لبنني، فن�شمع من 
يوم لآخر �أن �ل�شيدة فالنة قد تربعت مببلغ كذ� لالأزهر وغريه من معاهد �لعلم 
�خلا�شة بالرجال، كما تربعت �أمينة هامن كرمية �شليم با�شا �ل�شلحد�ر بوقف جميع 
على  هذ�  �شيًئا من  تقف  �لإ�شالمية، ومل  �خلريية  و�جلمعية  �لأزهر  على  �أطيانها 

كرثته لتعليم ذلك �جلن�ض �ل�شعيف.

و� بذلك و�جبهم نحو  قام �أغنياء �لرجال بن�شر �لتعليم بني �أولد �لأمة فاأدُّ
وطنهم �ملحبوب، ونامت �لَغِنّياُت ِمّنا عن فعل �خلري حتى �إذ� ��شتيقظت �إحد�هن 
من هذ� �ل�شبات قلدت �لرجال ذلك �لتقليد �لأعمى ف�شاعدت على ن�شر �لتعليم 
للبنني ل للبنات، وكان من �لعدل و�حلكمة �أن تهتم �ل�شيد�ت بتعليم �لبنات كما 
�هتم �لرجال بتعليم �لبنني، ل �أن يلتفت �جلن�شان �إىل تعليم جن�ض و�حد، ويهمال 

�شاأن �لثاين، ويف رقّيه جناح تلك �لأمة �مله�شومة لو يعلمون.

�لإدر�ك عاجز�ت عن  قا�شر�ت  فظللن  وتعليمهن  �مل�شريات  تربية  �أهملنا 
�إتقان �أعمالهن، ثم �حتقرناهن لذلك �لنق�ض و�أغلقنا يف وجوههن �أبو�ب �لطلب، 
و�لتعليم  كاخلياطة  �أعمالنا  بهن يف جميع  ووثقنا  منازلنا  بالأجنبيات يف  ْبنا  ورحَّ
وغريهما، فما منا �إل من تفخر �أنَّ رئي�شة خدمها �أملانية، وخائطتها فرن�شية، ومعلمة 
�بنتها كذلك �أوروبية، ومربية �أطفالها �شوي�شرية، فال بدع �أن �نتقلت ثروة م�شر �إىل 
هوؤلء �لالتي نن�شب �إليهن �لكمال و�إىل فتياتنا �لعجز و�لنق�ض. ولو بذلنا �ملال يف 
تعليم �مل�شريات لُقْمَن بكل هذه �لأعمال �أح�شن قيام، ومل تخرج �لرثوة �مل�شرية 



احتياج م�سر اإىل طبيبات ومعلمات وخياطات وغريهن
616(

من �أيدي �أهلها. قا�شينا �أ�شد �لآلم للح�شول على ��شتقاللنا �لإد�ري مع وعورة 
�ل�شبيل �إليه، فما بالنا ن�شكت عن ��شتقاللنا �لقت�شادي وهو �شهل مي�شور؟

حتتاج م�شر �إىل طبيبات بارعات، وهن �أوىل مبعاجلة �ل�شيد�ت من �لرجال 
ملا يف ذلك من مر�عاة �لآد�ب، فاإن �لطبيبة �أر�أف بال�شيد�ت من �لرجال و�أخفُّ 
على نفو�شهن، هذ� ف�شاًل عن �أن �ل�شيدة �لتي ت�شاب بد�ء د�خلي ي�شطرها �إىل 
��شتح�شار �لطبيب قد تكابد من �خلجل عند ح�شوره �أ�شد مما تكابده من ذلك 

�لد�ء، وقد يوؤثر هذ� �خلجل يف �أع�شابها فيورثها د�ًء �آخر.

ول  �لأطباء،  مع  بالدر��شة  للفتاة  ت�شمح  �ل�شرقية ل  �لعاد�ت  �إن  قيل  �إذ� 
يبيح لها �لدين �لإ�شالمي �لختالط بهم، قلت: �إن �حلالة �حلا�شرة ت�شطر جميع 
�لن�شاء �إىل �لختالط بالأطباء، وقد �أباح ذلك �لدين و�أجازته �لعاد�ت، و�إنه �أف�شل 
للبالد �أْن ُتْنَتَخب من متعلماتها �لنابغات �لعاقالت فئة تخالط �لأطباء لتخت�ض 
بالأطباء  �لن�شاء عر�شة لالختالط  �أن ترتك جميع  �لن�شاء من  بعد ذلك مبعاجلة 
ملعاجلة �أدو�ئهن، ولقد �شمحت �لعاد�ت �ل�شرقية منذ زمن للفتاة �مل�شرية �أن تكون 
فتحفظ  لنظريه  �لنظري  تخالطهم خمالطة  وليتها  �لأطباء،  فتخالط  قابلة  �أو  ممر�شة 
قيادتها،  �أنظارهم فال يطمعون يف  َمِهيَبًة))) يف  �شاءت وتكون  �إن  كر�متها وعفتها 
بالطبع يف  ت�شعى  فهي  ل�شلطتهم  لهم، خا�شعة  مرءو�شة  ب�شفة  تخالطهم  ولكنها 

َمِهيَبًة: يخافها �لنا�ض ويِجلُّونََها.  (((
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لر�شاهم، ويف هذ� خطر على  �أهو�ئهم طلًبا  �إليها، ورمبا جارتهم يف  ��شتمالتهم))) 
طهارة نف�شها �إن مل تكن �شديدة �حلر�ض.

تخالطهم  فهي  لالأطباء،  خا�شعة  مرءو�شة  تكون  �أْن  للفتاة  �لرجال  ر�شي 
ويتحكمون فيها ما �شاءو�، و�إْن طلبنا �أْن تكون �لفتاة طبيبًة تخالط �لأطباء ولكن 
عن  خرجنا  �إننا  قالو�  �شلطان،  من  نف�شها  على  لهم  لي�ض  رئي�ٍض  �أو  نظرٍي  ب�شفة 
عدٍل  ديُن  وديننا  و�متهانهن،  �لن�شاء  بذل  ق�شى  ديٍن  فاأي  و�لدين،  �لعاد�ت 
ِب�َشدِّ هذ�  منا  �لغنيات  تقوم  فلم ل  متاأخر يف م�شر،  �لبنات  تعليم  �إنَّ  وم�شاو�ة. 
من  �لكايف  �لعدد  لدينا  تو�فر  �إذ�  حتى  للبنات  �لثانوية  �ملد�ر�ض  وفتح  �خللل 
كما  لفتياتنا  �لطب  مدر�شة  تفتح  �أْن  �حلكومة  طالبنا  �ل�شهادة  لتلك  �حلامالت 

فعلت ذلك �لإجنليزيات؟

فات،  قد  ما  نتالفى  لعلنا  م�شريات  اطاٍت  َخيَّ �إىل  �شديدة  نحن يف حاجٍة 
فقد �شلبت �خلياطات �لأجنبيات ن�شف �أمو�لنا، ولو �شعينا جميًعا يف تعليم بنات 
�لوطن هذه �حلرفة �جلميلة لأمكن �أْن َيِقلَّ �أجر �خلياطة علينا ويتحول ذلك �ملال 
تقوم  �أعظم خدمة  وهي  وطنية،  �إىل جيوب  �لأجنبية  �جليوب  ين�شب يف  �لذي 
خا�شة  مدر�شة  لفتح  �ل�شيد�ت  من  جمعية  فتتاألف  �لبالد،  نفع  �أر�دت  من  بها 
�إىل  �لفنون �جلميلة كالبيانو و�لعود ونحوهما، لحتياجنا  �لفن وغريه من  لذلك 

من َيْدر�ض هذه �لفنون ويتقنها.

��شتمالتهم: ��شتعطافهم.  (((
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�إنَّ بناتنا يف حاجة �إىل معلمات ماهر�ت ُيَعلِّْمن �للغات �لأجنبية و�لبيانو، 
بدًل من �ملعلمات �لأجنبيات، فلم ل ن�شعى يف تعليم فتياتنا ذلك ونقوم بالو�جب 
علينا فيقل �أجر �لتعليم ويتوفر �ملال يف �جليوب �مل�شرية؟ وف�شاًل عن ذلك فاإّن 
�لأطفال يك�شبون من معلماتهم طباًعا ل ي�شتهان بها كحب �لوطن و�لغرية على 
عاد�ت ح�شنة  �أمة  لكل  �أنَّ  يخفى  ول  �لأجنبيات،  هذ� يف  يكون  ول  منفعته؛ 
و�أخرى م�شتهجنة، فاإذ� �شلمنا بناتنا �إىل �لأجنبيات تعلمن منهن �لعاد�ت �لأجنبية 
تها ممدوحة كانت �أو مرذولة، على �أننا لو ربينا �مل�شريات وعلمناهن لعرفن  على ِعالَّ
�لفرق بني عاد�تنا و�لعاد�ت �لأخرى، و�تبعن �حل�شن من هذه وتلك، تاركات ما 

ل يليق بنا منها، وت�شري هذه �لأخالق منهن �إىل �ملتعلمات.

ت�شطر كثري من �ل�شيد�ت �إىل رفع �لدعاوى �ملدنية يف بع�ض �لظروف، فلم 
ل يكون بيننا حماميات َيْرَكُن �إليهن هوؤلء �ل�شيد�ت؟ على �أن �ختالط �ملحامية 
برجال �لق�شاء مع غز�رة مادتها وُبْعِد نظرها �أف�شل من �ختالط هوؤلء �ل�شيد�ت 
و�حد،  م�شتوى  يف  �لرجال  مع  جتعلها  ر�قية  تربيًة  تربت  �لأوىل  لأن  باملحامني؛ 
�ل�شيد�ت  و�أما  جانبها،  يطمعون يف  ول  �شر�كهم،  �إيقاعها يف  عليهم  ي�شهل  فال 
فتقع  �ل�شعيف  يتغلب على  قد  و�لقوي  علًما،  �لرجال  �أقل من  فهن  �لأخريات 
هوؤلء �ل�شيد�ت يف حبائل كيد �لرجال، ويخ�شرن كل ثمنٍي نفي�ض))). هذ� ول 
يخفى �أن �لفتاة تعرف ما يجول يف �شدر �ل�شيد�ت وت�شعر �شعورهن، فهي �أقرب 

نفي�ض: ما له قيمة ثمينة.  (((
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للدفاع عنهن ومتثيل �أفكارهن من �لرجال لبعدهم عنهن يف �مل�شارب و�لو�شط. 
تكون  �أْن  ُل  و�أَُف�شِّ َكَتَبٍة،  �إىل  يحتجن  قد  �ل�شيد�ت  هوؤلء  مثل  �أن  �أرى  كذلك 
�شحيًحا  تعليًما  �لفتيات  تعليم  �إىل  ي�شطرنا  هذ�  كل  كاتب،  ل  كاتبة  لل�شيدة 
يوؤهلهن ملثل هذه �لأعمال، ولعل قائاًل يقول: ما لنا ولكل هذه �لأعمال وعاد�تنا 
ف�شادها  عن  ف�شاًل  �لأفكار  هذه  �إنَّ  فاأقول:  بالعمل؟  للفتاة  ت�شمح  ل  �ل�شرقية 
وتقادم عهدها قد كذبتها �لطبيعة وظو�هر �لأحو�ل يف �ل�شرق نف�شه، و��شطرت 
�ل�شاقة فكان  �لدنيئة  �إىل �لأعمال  َفَرَكّن  �لعمل على جهلهن  �إىل  �لن�شاَء  �حلاُل 
منهن بائعات يجل�شن على قارعة �لطريق))) تتناولهن �أنظار �ملارة على �ختالفهم 
وكرثتهم، ولي�ض يف مقامهن ما يدعو �إىل �حرت�مهن فهن بحكم �حلاجة خا�شعات 
لأهو�ء �ُشَفَهاء �لرجال، ول يخفى ما يف ذلك من خرق حجاب �ل�شيانة و�لأدب.

ومنهن دّللٌت تتقاذفهن حو�نيت �لباعة من هذ� لذ�ك وتلفظهن �ملنازل من 
منزٍل لآخر، فيعاملن �لرجال على �ختالفهم وت�شعب �أهو�ئهم، ومنهن خادماٌت 
�أم  و�لفاقة)))  لأطماعهم،  �خل�شوع  �إىل  �حلال  ت�شطرهن  وقد  �لرجال  تتد�ولهن 
�جلر�ئم، وعملهن �شاقٌّ متعب قد ي�شطرهن ل�شدته �إىل تركه و�لن�شر�ف �إىل ما هو 

�أ�شهل منه من �أ�شباب �لفجور.

قارعة �لطريق: و�شطه، جانبه، �ملو�شع �لذي ي�شري عليه �ملاّرون.  (((
�لفاقة: �لفقر، �حلاجة.  (((
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ل  وهي  �لآن،  م�شر  لن�شاء  مباحٌة)))  �لدنيئة  �ل�شاقة  �حلرف  هذه  كل 
�شمان فيها على �ل�شرف و�لآد�ب، خ�شو�ًشا �إذ� �أ�شفنا �إىل ذلك جهل �لن�شاء، 
وخ�شوعهن ذلك �خل�شوع �لأعمى ل�شلطة �لرجال �لأجانب. فكيف نحرم عليهن 
�لعمل مبا هو �أرقى و�أ�شرف، وقد �شمحت �لعاد�ت �ل�شرقية بذلك و�أجازه �لدين 
لحتياج �لفتاة �إليه، ولقد جاء يف �ل�شريعة �أن �خلادمة يجوز لها ك�شف ذر�عيها 
�أمام �شيدها ل�شطر�رها �إىل ذلك �أثناء �لعمل، مما يدل على �أن �ل�شرع مل ُيحرم 
))) بحجابها، فمن �ملحال �أْن مينعها عن غريه من  على �ملر�أة �لعمل حتى مبا ُيِخلُّ
ل�شيانة  �أ�شمن  �ل�شريفة  �لأعمال  بتلك  �لفتاة  قيام  �أنَّ  على  �ل�شريفة،  �لأعمال 
نف�شها خ�شو�ًشا وهي متعلمٌة تعرف قيمة �ل�شرف، فال �شك �أْن ترتفع عن �لرذ�ئل.

�إنَّ وقوف �ملحامية �أمام �ل�شلطة �لق�شائية ذلك �ملوقف �ملهيب �أعفُّ و�أطهر 
�لطبيبة يف درو�ض  �لنا�ض، ودخول  �شفلة  �شاقطة من  فئة  �أمام  �لبائعة  من وقوف 
للة �جلاهلة حو�نيت �لبيع و�ل�شر�ء؛ لأن  �لطب مع �لرجال �أ�شرف من دخول �لدَّ
ا  �لأُوىَل يحرتمها �لرجال ويخ�شون �أن ي�شقطو� �أمامها ملا لها من �ملكانة �لعلمية، �أمَّ

�لثانية فهي َمِهينٌة يطمع يف جانبها �شفهاء �لرجال ورمبا �حتالو� يف �لإيقاع بها.

�ل�شريفة؛  �لأعمال  تعاطي  علينا  يحجر  �لدين  �إن  يقال  �أن  �جلهل  من 
فيدفعنا ذلك �إىل تلك �لأعمال �لدنيئة، وديننا دين ت�شامح وكمال ما ُجعل �إل 

مباحٌة: غري ممنوعة، و�شدها حمظورة.  (((
: ي�شيء. ُيِخلُّ  (((
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]�حلج/ 78[  ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ  تعاىل:  قال  ولقد  �لب�شر،  لنفع 
مَّ �لآذ�ن، و�أر�نا ل نز�ل عاكفني  ولكن هو �جلهل �لقدمي قد �أعمى �لب�شائر، و�أَ�شَ

عليه متم�شكني باأوهامه نعار�ض كل �إ�شالح جديد.

��شرتك ن�شاء �أوروبا مع �لرجال يف مثل هذه �لأعمال �ل�شامية، وكانت نتيجة 
هذ� �ل�شرت�ك �إ�شالح �لأمم، فرتى �ل�شيدة عاملة بالفن �لذي ي�شتغل به زوجها، 
�إذ� عاد من عمله جل�شت معه  باإ�شالح منزلها مدة غيابه عنه، حتى  فهي تقوم 
يتفاو�شان فيما يجب يف �إ�شالح �شاأنه، ورمبا �أ�شارت عليه مبا فيه �خلري و�لنجاح، ول 
�شك �أنَّ رجاًل يعمل بر�أيني �أف�شل من ذلك �لرجل �لذي �إمنا يعمل مبجرد ر�أيه 
جلهل �مر�أته باأعماله. نعم �إنه قد ي�شت�شري يف ذلك بع�ض �أ�شدقائه، �إل �أنَّ �لأ�شدقاء 
�أَْبَدو� له �أول  �إْن �أ�شارو� عليه  ل يهمهم �أمر �ل�شديق كما يهم �مر�أته ذلك، فهم 
�أْن يتفرغو� لفح�شها من جميع �لوجوه، ففي قيامنا  فكرة تخطر على بالهم دون 
بهذه �لأعمال خرٌي للرجال �أنف�شهم، ولكنهم يعار�شون يف ذلك �أول �لأمر كما 
كان ذلك ول يز�ل بع�شه يف �أوروبا، فقد ر�شحت مد�م كوري نف�شها لالنتخاب 
يف ع�شوية �لأكادميية وهي تلك �لعاملة �مل�شهورة يف �كت�شافات �لروديوم، وكادت 
تنجح لول �أْن ق�شد �إ�شقاطها �لرجال خوًفا على مر�كزهم من �أْن تاأخذها �لن�شاء 

ْلن على �إن�شاء �أكادمييٍة خا�شٍة بهن. منهم، فغ�شبت �لن�شاء لذلك وَعوَّ

�أوروبا ونحن جامد�ت ل نتحرك فال تفعل �لفقرية  كل ذلك تفعله ن�شاء 
ل للفقري�ت ذلك، وما دمنا  �أو �ملتو�شطة منا يف نيل �لعلم ول جتود �لغنية مبا ُي�َشهِّ
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كذلك َفاأَنىَّ لنا �لنجاح؟ و�إمنا �لنجاح بالأعمال، ول فوز لنا �إل �إذ� �حتدنا يف طلب 
�لعلم وت�شهيله جلميع �لطبقات �مل�شرية. كلنا م�شريات و�إْن �ختلفت �ملنابع فمن 
م�شرية  �لآن  �أ�شبحت  فقد  �لعجم)))  �إىل  �أو  �لعرب  �إىل  �أو  تركيا  �إىل  منا  ُتْن�َشب 
باملولد و�لإقامة و�ل�شرت�ك يف �ملنفعة، و�أ�شبح من �لو�جب علينا جميًعا رفع �شاأن 

م�شر.

مَلْ َيْنَحّط �شاأننا لأننا علمنا �أولدنا »�لبعبع« - كما يقال - فاإن �أوروبا تعمل 
َحَرة، وفيها ما هو �أ�شد من  لالأطفال كتًبا خا�شة بحكايات وهمية على �جِلنِّ و�ل�شَّ
�لأعمال  لنومنا عن  تاأخرنا  ولكننا  �شاأنهم،  ينحط  ومع ذلك مل  غر�بة،  »�لبعبع« 
و�لعلم وقيام �لأجنبيات بجميع �لأعمال وحماربتهن �لوطنية �ل�شادقة يف نفو�ض 

�ل�شغري�ت. 

قّلت ثقة بع�شنا ببع�ض؛ فنحن نعتقد يف كل م�شرية �لنق�ض فال نثق بها 
ونن�شب �إليها �لكذب و�لغ�ض و�لعجز عن �لقيام بالأعمال �لنافعة قياًما ير�شينا. 
وقد يكون كل ذلك يف بع�ض �مل�شريات، ولكن هل من�شوؤه �أن �هلل �شبحانه وتعاىل 
قد خلقهن خلقة تخالف خلقة �لب�شر؟ �أم هن كغريهن من �لن�شاء ولكن �أُْهِمَلت 
�لرتبية  �إهمال  من  ذلك  كل  ن�شاأ  نعم  عاجز�ت؟  و�أ�شبحن  وتعليمهن  تربيتهن 
نز�هة �لإجنليزيات  تتكلم عن  نرى �لإجنليزية  �إز�لته؟  ن�شعى يف  فلم ل  و�لتعليم، 
ومقدرتهن بعبارٍة حما�شية تكاد جتعل �ل�شامع يظن �أنَّ �إجنلرت� لي�ض بها جمرم ول 

�لعجم: خالف �لعرب.  (((
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ك�شالن، حتى �إذ� نظر بعني �حلقيقة وجد نف�شه خمطًئا؛ لأنه لو كان �لأمر كذلك 
ل�شتغنت �إجنلرت� عن �لق�شاة و�لنيابة و�لبولي�ض، ووفرت ما ت�شرفه يف ذلك من 

�لأمو�ل �لعظيمة.

يعجبني من �لإجنليزية ذلك؛ لأنه يجعلها تثق باأبناء جن�شها كما قد يثق 
بهم �شامعها، و�لثقة �أ�شا�ض �لنجاح يف جميع �لأعمال، �أما نحن فاإذ� تكلمنا عن 
�مل�شريات ن�شبنا �إليهن من �لعيوب ما قد يكون وهًما ل حقيقة له، حتى يت�شور 
�ل�شامع �أنَّ م�شر يجب �أْن تكون كلها �شجونًا لت�شع كل هذ� �لعدد من �ملجرمني 
�أو ف�شيلة،  و�ملجرمات، فنحن نختلق للم�شري كلَّ عيٍب ونن�شى له كل ح�شنٍة 
نن�شى ذكاءه ونباهته، نن�شى �شربه، نن�شى كرمه و�إباءه)))، نن�شى �شدقه �ملكت�شب 
من �لعرب ول نذكر للم�شري �إل �جلهل و�لك�شل، ول ذنب للم�شري و�مل�شرية 
�لتي  و�لظروف  للفر�غ  و�أعدهما  �شاأنهما،  �أهمل  من  على  �لذنب  و�إمنا  ذلك  يف 

�شاعدت على هذ�.

تفتخر �إحد�نا بكل �شيٍء �أوروبي نالته، ول �أدري مل حتتقر كل �شيٍء م�شريٍّ 
وهو �أقرب �إليها من غريه؟ فكاأننا بهذ� نحتقر �أنف�شنا، ول ت�شود �أمٌة ل تعرف حق 

نف�شها.

�إباءه: �لإباء: �أ�شد �لمتناع.  (((
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�أ�شباب جناحها، فال  �أهم  ملن  ببع�ض  بع�شهم  وثقة  �لأمة  �أفر�د  ت�شامن  �إنَّ 
يذهب بنا حب �لذ�ت كل َمْذهٍب، فال يفكر كلٌّ ِمّنا �إل يف نف�شه فقط، بل يجتهد 
كلُّ فرٍد منا يف �إ�شالح �لأمة ببث �لتعليم على قدر ��شتطاعته. ولقد ق�شى �لرجال 
و�جبهم نحو �لأمة يف ذلك، ومل يتقاعد عن �لبذل يف ن�شر �لتعليم �إل نحن معا�شر 
�لن�شاء. على �أننا ن�شرف �ملال فيما ل يفيد، بل ن�شرف فيه �إىل حٍد ممقوت، ولو 

�قت�شدت غنياتنا لتوفر لديهن ما ي�شيد كليات ل مد�ر�ض.

على �أنه ي�شرين �أْن �أقول �إنَّ كثرًي� من �شيد�ت م�شر �لآن �أجلُّ و�أرقى من 
�إىل  متيل  فهي  �أوروبا،  نظريها يف  يوجد  منهن من ل  ر�أيت  فقد  لهن؛  �أن�شح  �أْن 
�لب�شاطة و�لقت�شاد، وتبا�شر جميع �أعمال �ملنزل حتى �إنها تبا�شر خياطة مالب�شها 
ومالب�ض �أطفالها وتلب�شهن من �ملالب�ض ما �رتفعت قيمته وقلَّ ثمنه، فلو تكونت 

جمعيٌة من مثل هوؤلء �ل�شيد�ت لُقْمن مبا نريده من ن�شر �لتعليم.





�أن  يز�لون يعتقدون  �أنهم ل  �إل  للبنات،  �لتعليم  �لنا�ض �لآن �شرورة  علم 
تربية عقل �لبنت غري تربية عقل �لولد، فكل من �أر�د �أْن يفتح مدر�شة للبنات وود 
رو�جها �أخذ ي�شع لها منهًجا جديًد� جتتذب به �لأهايل، وي�شري بالطبع مع تيارهم 
ٍر  فيجعل �أول و�جباته يف و�شع ذلك �ملنهج �لتدبري �ملنزيل و�لتطريز، وما من ُمَفكِّ
يفكر ما هما هذ�ن �لعلمان، ول ما مقد�ر فائدة كل منهما؟ ومتى وكيف يدر�شان؟ 
�إن �لطفل �شو�ء �أكان بنًتا �أو ولًد� يجب �أن ُيربَّى تربية مفيدة تعده ملعارك �حلياة 
�شيء  ت�شرف يف  �أن  يجب  �لطفل  من حياة  وكل حلظة  �شعيدة،  عي�شة  فيعي�ض 
مفيد له، ل يف �أ�شياء توهمية ل حقيقة لها ول �حتياج �إليها، فكل ما يتعلمه يجب 
�أن يق�شد به �إّما تنمية �لعقل و�لإدر�ك �أو تهذيب �لأخالق �أو �إعد�ده للك�شب 
ا فل�شنا نعلم ما ور�ء �لغيب، ول  عند دخوله معارك �حلياة، مهما كان �لأب غنيًّ
ما يفعله �لزمان بالطفل بتقلباته، وما �لدهر �إل �رتفاع و�نخفا�ض، ومن �جلهل �أن 
ي�شلم �لطفل لرحمة �لق�شاء و�لقدر، فيدخل حرب �حلياة �أَْعَزل))) �شو�ء يف ذلك 

�أَْعَزل: بدون �شالح.  (((

التدبري املنزيّل والتطريز
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ا فاإننا ل ن�شمن لكل بنت �لزو�ج فالر�حة مع �لزوج بعد ذلك.  �أكان بنًتا �أم �شبيًّ
كما ل ميكننا �أن نتخذ على �ملوت عهًد� �أن ل يختطف �أباها وهي عذر�ء ويعوزها 
ْبَيٌة ل ي�شتطيعون �لكت�شاب، فماذ�  �إىل �مل�شاعد، �أو ينت�شل �أبا �أبنائها و�أمامها �شِ
ت�شنع �إذ ذ�ك؟ �أحترتف بالتطريز وهي لو فعلت ملاتت جوًعا، �أم تخدم، �أم تبيع ويف 

كليهما عار؟

هو عملها  بل  �لفتاة،  و�جبات  �أهم  من  �ملنزل  ترتيب  �أن  �أ�شك يف  ل�شت 
�لعا�شرة  �أو  �لتا�شعة  �شن  بنًتا يف  �أن  �أ�شمع  �أن  يوؤملني  ذلك  مع  ولكني  �خلا�ض، 
�هتم �أهلها بتعليمها �لتدبري �ملنزيل ذلك �لفن �ملبني على علوم ونظريات �شتى ل 
ت�شتطيع �ل�شغرية فهمها بروية، كما ل ت�شتطيع حتمل �مل�شاق يف �أعماله، كمكافحة 
�لنار يف �لطبيخ وحمل �حلديد يف �لَكيِّ وغريه، فزمنها �شائع بال فائدة ت�شتفيدها 
�أو �شيء ينفعها، كما يوؤملني �أ�شد �لإيالم �أن �أعلم �أن فتاة يف �شن �لثانية �أو �لثالثة 
ها باملنزل لإتقان �لتدبري �ملنزيل ومبا�شرة �أعماله، كاأن �لتدبري  ع�شرة قد حجزها َوِليُّ
�ملنزيل ِعْلٌم م�شتقل بنف�شه حتى حترم �لفتاة من جميع �لعلوم لتتفرغ له، وما هو 
�إل �إد�رة �ملنزل تلك �ملنزلة �لتي حتتاج �إىل عقل ر�ق وذكاء نادر، ولي�شت �لفتاة 
�أهاًل لها ما مل تاأخذ من جميع �لعلوم �لعمومية بق�شط؛ لأن �نقطاعها لهذ� �لعلم 
رمبا عاقها عن فهمه هو نف�شه، فكثرًي� ما نرى �ل�شيد�ت �لالئي �شرفن كل حياتهن 
د�خل �لبيوت، ويف مبا�شرة �أعمالها يجهلن �لنافع ملنازلهن، كما نرى �أن كثرًي� من 
�لنافع  باتباع  ن�شاءهم  وياأمرون  و�نحطاطها،  �ملنازل  �أ�شباب جناح  يفهمون  �لرجال 
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يبحث  كنظرية  �أمامهن  يطرح  مل  لأنه  �لأمر؛  هذ�  ين�شني  �أن  �لن�شاء  تلبث  فال 
ا ل تاأثري له يف نفو�شهن، ول تقوى  يف �شحتها �لعقل، بل كان �أمًر� �أو ن�شًحا جافًّ
ين�شينه فيذهب  �أن  يلبثن  �ل�شعيفة على فهم معناه، ولهذ� ل  �لقا�شرة  عقولهن 

كاأن مل يكن.

من  مفيًد�  �شيًئا  تتعلم  مل  ما  �ل�شبابيك  بفتح  للفتاة  نن�شح  �أن  يكفي  ل 
�لطبيعة و�لكمياء وتركيب �لهو�ء وخو��شه وتاأثريه يف �جل�شم، وهي ل تفهم ذلك 
�أنه ل يفيدها �شيًئا �أن  حق �لفهم �إل �إذ� تربت مد�ركها بالعلوم �لبتد�ئية، كما 
�لأو�ين  يف  �حلو�م�ض  بع�ض  ترك  من  و�لحرت��ض  �لأو�ين  بتنظيف  لها  نن�شح 
�لنحا�شية، و�لبتعاد عن ترك نور �لغاز يف غرفة �لنوم ملا يخرج من �لكربون �أو غري 
ذلك، فاإن كل هذ� �لن�شح ل موقع له من قلبها ما مل يكن لها من عقلها مر�شد 
وحاثٌّ على مثل هذه �لأمور. �إن �لفتاة �لتي تتبع هذ� �لن�شح لأنها قر�أته يف كتاب 
�لتدبري �ملنزيل �أو �شمعته من معلمتها غري �لفتاة �لتي ��شتنبطت مما تعلمته تاأثري 
�لعنا�شر بع�شها يف بع�ض فعرفتها معرفة تامة وفهمت ذلك على وجهه �ل�شحيح، 
تكن ذكرت  بع�ض ظروف مل  عليها  متر  قد  ومقلدة  تابعة  �إل  لي�شت  �لأوىل  فاإن 
�أما  فيها،  تناولتها معلمتها يف مباحثها فتكون عر�شًة للخطاأ  �أو  �لتدبري  يف كتاب 
�لثانية فقد تعلمت عموميات ميكنها تطبيقها على جميع �لظروف و�لأحو�ل، كما 
رٌة ُمْبَتِكَرة ل  ِة ذكائها �أن تبتكر �أفكاًر� مل ي�شبقها �أحد �إليها، فهي ُمَفكِّ ميكنها بِحدَّ
مقلدة متبعة، ونحن لو جردنا �لتدبري �ملنزيل من علوم �لكمياء و�لطبيعة و�لت�شريح 
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ِم كل هذ� لوجدناه  و�لف�شيولوجية و�لأخالق و�للغة �لتي تقوى بها �لفتاة على َتَفهُّ
ميكن  عملية  �أمور  وهي  و�لطبخ،  و�لكي  و�لغ�شل  �مل�شح  يتجاوز  ل  ب�شيًطا  �شيًئا 
�لفتاة �أن تدرب عليها �أثناء �مل�شاحمات �لعمومية من كل �شنة مدر�شية، فتكون 

مبثابة تطبيق على ما تعلمته، ل �أن تنقطع لها مدة �ل�شباب.

و�ملنازل �لتي حتجز فيها �لفتيات ملبا�شرة �لأعمال �إما �أن تكون غري منتظمة، 
�أن تكون على متام �لنظام و�لرتتيب  وهنا كان �لأَْوىَل عدم بقاء �لفتاة فيها، و�إما 
وفيها تالحظ �أنَّ �أيام �لأ�شبوع ُتوزع على �أعمال �ملنزل كما توزع �شاعات �لعمل 
على �أعمال كل يوم منها، فيكون �ليوم �لأول لتجهيز �خلبز مثاًل، و�لثاين للغ�شل، 
و�لثالث للكي، و�لر�بع لتنظيف جميع ُحَجِر �ملنزل، و�خلام�ض للخياطة، و�ل�شاد�ض 
�ر، و�ل�شابع ملالحظة نظافة �لأطفال، وقد ميكن ��شتبد�ل عمل يوم باآخر  وَّ ملقابلة �لزُّ
�أيام  ح�شب ما يرت�ءى لربة �ملنزل. وعلى �لعموم فال يخرج �لعمل عن هذ� يف 
�لأ�شبوع ويف كل يوم يبد�أ �لعمل بنظافة �لأطفال ثم حت�شري �لفطور ثم ترتيب نظام 
�ملنزل �لعمومي ثم �للتفات �إىل عمل �ليوم �خلا�ض من كٍيّ �أو غ�شل �أو غريه، فجميع 
�أعمال �ملنزل �ملختلفة يجب �أن تتكرر يف كل �أ�شبوع مرة، كما �أن �لنظام �لعادي 
لكل يوم من ترتيب �ملنزل وجتهيز �لفطور و�لغذ�ء و�لع�شاء يتكرر كل يوم مرة، �أي 
�شبع مر�ت يف �لأ�شبوع، ويتكرر عمل �ملنزل بتمامه )) مرة يف �ل�شنة، و�أظن �أن 
�ل�شنة �لو�حدة تكفي لتعلم هذ� �لفن ور�شوخه ر�شوًخا ثابًتا يف �لذهن خ�شو�ًشا �إذ� 
كان لدى �لفتاة �ل�شتعد�د و�لعلم �لكايف لفهم �لأمور على حقيقتها، وعلى هذ� ل 
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�أفهم معنى حجز �لفتاة �ل�شنني �لطو�ل بحجة مبا�شرة �أعمال �ملنزل، وقد كان يف 
و�شعنا تدريبها على هذ� �لعمل مدة �مل�شاحمات �ملدر�شية من كل �شنة، �أي ثالثة 
 �شهور ون�شف يف �ل�شنة، فلو �بتد�أنا من �شن �لثالثة ع�شرة �إىل �ل�شن �لع�شرين - 
تقريًبا،  �شهًر�  وع�شرون  �أربعة  لدينا  لكان   - مر  كما  لتعليمها  ة  �ملَعدَّ �ل�شن  وهي 
�أظنها بعد ذلك �إل نابغة يف  �أي �شنتان تتكرر فيها �أعمال �ملنزل )0) مرة، وما 
�أن تتعلم خمتلف �لعلوم �ل�شرورية  �أثناء ذلك  �أهلها، وهي يف  هذ� �لفن لو �شاء 
ل�شتنارة �لعقل، حتى �إذ� �خت�شت بدر�ض �لتدبري بعد ذلك فهمت مل ل ي�شح 
�أن ُيوؤمر �لطفل بعمل �شيء، بل ُياَلَطف ليميل �إليه، ومِلَ ل ترتك �أثاًثا كثرًي� يف 
يتعذر  �لتي  �لكبرية  بالأب�شطة)))  �أر�شها  تفر�ض  �أْن  ي�شتح�شن  ول  �لنوم،  حجرة 
رفعها من �آن لآن، ومِلَ كان هذ� �شبب كثري من �لأدو�ء، وغري ذلك من �لأ�شياء 

�لتي يتعذر فهمها على من مَلْ تتعلم متاًما.

لهذ� �أ�شبح يوؤملني �أ�شد �لإيالم �أن يفتخر �لنا�ض بتخ�شي�ض بناتهم لدر�ض 
علم �لتدبري ومبا�شرة �أعماله �لتي تتكرر من �آٍن لآن، في�شرفن �لعمر يف معرفة نتائج 
جافة ل تلبث �أن ُتْن�َشى، حمرومات من �لبحث يف نظريات �لعلوم �ل�شحيحة �لتي 

تو�شلهن �إىل �حلكم على نتائج �لأعمال ُحْكَم َخِبري ُمَفكر.

�أما �لتطريز ف�شنعة قدمية من �ل�شُنع �لتي �أعدمت �أهميتها �لآلت �لبخارية 
لقيامها بها، فاأ�شبح �ملرت »�لركامة« �أو �لدنتلة يباع بقر�ٍض �أو بن�شف قر�ض، وهو مع 

وف ونحوه. �لأب�شطة: ما ُيب�شط من �لُفُر�ض من ن�شيج �ل�شُّ  (((
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َزْته �شانعة ماهرة يف ع�شرة  ذلك ُمْتَقن �ل�شنع، ل يكاد مييزه �لإن�شان من مرت َطرَّ
تباع مبا ل  �أ�شبحت  باألو�ن �حلرير فقد  �ملزرك�شة  �أيام متو�لية، وكذلك �لأ�شغال 
يزيد على ثمن مو�دها �لأ�شلية، فما معنى ت�شييع زمن �لفتاة يف عمل مثل هذ�؟

نرى  فهل  �لكتب،  ن�شخ  من  يعي�شون  �لغابرة  �لأزمان  يف  �لُكّتاب  كان 
لذلك من �أََثر �ليوم بعد �أن �خرُتعت �ملطابع؟ وكان �لرجال ي�شافرون على ظهور 
�حليو�نات �إىل �أق�شى �لبالد، فهل ��شتمرو� على هذ� بعد �خرت�ع �لقطر�ت؟ وكنا 
 - هذه  و�حلالة   - فِلَم  �لبخارية،  �لآلت  هذ�  �شر  فكفتنا  مالب�شنا  نن�شج   كذلك 
تكابد �لفتاة م�شاق �أعمال �لتطريز وتفتخر �ملد�ر�ض بعر�ض هذه �لأعمال وهي ل 
ِر �لنظر و�جلهل باأحو�ل �لرتبية؟ مع �أننا �لآن يف �لقرن �لع�شرين  تدل �إل على ِق�شَ
قرِن �حل�شارة و�لخرت�ع، �ألي�ض هذ� دلياًل على ترك �لرجال �لتفكر يف �شاأن تعليم 

�لبنات؟

رٌّ ب�شحتها، م�شر بب�شرها، موؤثر يف  ماذ� ت�شتفيد �لطفلة من �لتطريز وهو ُم�شِ
َغِر �لُغَرز و�إتقانها ي�شطر�ن �لفتاة �إىل �لنحناء على �لعمل  منوها �لطبيعي، فاإن �شِ
بالعينني  عظيم  و�شرر  �لظهر  �شكل  يف  ت�شويه  يعقبه  وهذ�  منه،  نظرها  و�قرت�ب 
لتدقيق �لنظر يف هذه �لغرز �ل�شغرية و�لألو�ن �ملختلفة من �أ�شفر و�أحمر و�أزرق 
و�أخ�شر، هذ� ف�شاًل عن �أن �شد �لقما�ض على تلك �لآلة �مل�شماة باملن�شج يجعل 
خيوط ن�شيجه �شلبة، فال تتمكن �لإبرة �أن تنفذ من بني �مل�شام كما هو �حلال يف 
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�إذ�  �خلياطة مثاًل، بل تخرتق �خليط نف�شه، فيخرج من ذلك ن�شالة رفيعة، حتى 
و�شلت �إىل �لرئتني �أ�شرت بهما �شرًر� بليًغا.

مو�هبها  مييت  فاإنه  كال،  �لفتاة؟  عقل  ي  ُيَنمِّ هل  �إذن؟  �لتطريز  فائدة  فما 
ل  �شغرية  د�ئرة  يف  وفكرها  نظرها  ر  حَتْ�شِ �لعمل  �أثناء  فالفتاة  �لك�شل،  ويعلمها 
تتمم  �أن  و�أر�دت  به  ولعت  و�إذ�  من�شجها،  د�ئرة  �ملربع، وهي  �ملرت  ن�شف  تتجاوز 
زهرة تعلمتها رمبا ��شتمرت يف ذلك �شاعات طو�ًل ق�شتها وهي ل تكاد ترى ما 
يحيط بها من �لأ�شياء، ول ما يح�شل يف �ملنزل من �لإهمال، ومنه تتعلم �لك�شل 
وعدم �للتفات �إىل �شوؤون �ملنزل، وتفقد منها َمِزيَّة حب �ل�شتطالع و�لتنبه �إىل 
ما يحيط بالإن�شان، ولي�ض يف ��شتطاعة ربة �ملنزل �أن ت�شتغل بالتطريز، و�إن فعلت 
فالويل للمنزل وربه، فهي ت�شرف �ليوم يف عمل ل تزيد �أجرته على قر�ض و�حد، 
�لنظام  ويتلفن  �لأ�شياء  يبددن)))  للخادمات  �ملنزل  ترتك  ذلك  جانب  يف  وهي 
فلم  و�أهله؟  �ملنزل  على  ِجَناَيًة  �إل  �لتطريز  كان  فهل  �لأولد،  �أخالق  ويف�شدن 
يكون  �أن  ي�شح  ل  �أنه  مع  خا�شة  �إليه  عنايتها  ب�شرف  �ملد�ر�ض  وتفتخر  به  تهتم 
�إنه يعلمها  �إن قيل  �شنعة للفتاة تعي�ض منها ول هو بعلم يفيدها ذكاء و�بتكاًر�؟ 
و�أنفع؟  �أ�شهل  وهو  �لغر�ض  لهذ�  �لر�شم  فاأين  �ملناظر،  وحت�شني  �لألو�ن  تنميق))) 
على �أن ��شتغال �لفتاة بتح�شني �لغرز و��شتغر�ق �لزمن �لطويل فيها رمبا �شغلها عن 
�لغر�ض �لأ�شلي وهو تنميق �لألو�ن وحت�شني �لزي، ولي�ض يف �لر�شم ما ي�شغلها 

يبددن: يفرقن وي�شتنت.  (((
تنميق: نق�ض وتزيني.  (((
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عن ذلك، و�أهم دليل على هذ� �أن �لبارعات يف �لتطريز قد ل ي�شتطعن �أن ير�شمن 
�لأ�شكال �جلميلة �لتي ي�شتغلن عليها، بل يحتجن �إىل �لر�شام يف ذلك.

�لر�شم �شهل ل ي�شر بال�شحة، وهو �إن �أُْتقن �أغنانا))) عما ن�شتعمل �لتطريز 
يف  طوياًل  ووقًتا  كثرًي�  ماًل  �لفتاة  ت�شرف  �لتي  �حلريرية  �لقطعة  فاإن  �أجله،  من 
قطعة  بها  �أَْزَرت)))  رمبا  �ل�شتقبال  بعد ذلك على حائط حجرة  لت�شعها  تطريزها 
�أنه ُيعدُّ �إ�شر�ًفا وطي�ًشا �أن ت�شرف  مَنََّقْتَها ر�شامة حاذقة يف وقت وجيز، على  ورق 
�ملال يف �شر�ء �حلرير وتطريزه وو�شعه د�خل زجاج، وهو ل يفوق �لورق بهجة بل 

رمبا كان �أقل جماًل منه.

تت�شلى  ل  فلم  قلت  فر�غها،  وقت  يف  للفتاة  ت�شلية  �لتطريز  �إن  قيل  و�إذ� 
مبطالعة كتب مفيدة ي�شتنري بها عقلها وتنفعها يف عملها؟ ومل ل تت�شلى برتتيب 
ع�شى  عما  و�إجابتهم  معهم  و�حلديث  �لأطفال  ومر�قبة حركات  وبنظافته  �ملنزل 
�أن ي�شاألوها فيه من �ملعارف �لب�شيطة؛ لترتبى مد�ركهم ويقوى ت�شورهم؟ ومل ل 
تت�شلى بخياطة مالب�شها �لتي تدفع يف خياطتها ماًل عظيًما؟ ومل ل تت�شلى بتعليم 
�ألي�ض يف كل ذلك غنى لها عن �لتطريز؟ فلم تهتم �ملد�ر�ض  �خلدم و�جباتهم؟ 
�إذ�  بذلك �لتطريز �لذي ل فائدة منه فت�شرف �لتلميذ�ت وقًتا طوياًل فيه حتى 
خرجن من �ملدر�شة ما وجدن من حاجة مت�ض �إليه وهن مع ذلك جاهالت باخلياطة 

�أغنى عن: جعله غري حمتاج �إليه.  (((
ونه. ره وهَّ �أزرت: �أزرى به: �أدخل عليه عيًبا، وحقَّ  (((
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مع �شدة �حتياجهن �إليها، وهي �أ�شهل من �لتطريز و�أقل �شرًر� منه بال�شحة، كما 
�أنها ل ت�شتغرق ذلك �لزمن �لطويل �لذي ي�شتغرقه �لتطريز.

حتتاج �لفتاة �إىل ِخَياَطِة مالب�شها ومالب�ض �إخوتها ثم �أبنائها، وهي ف�شاًل عن 
ذلك �شنعٌة تقيها �شر �لفقر �إذ� �حتاجت �إليها، فلم ل حتل حمل �لتطريز َوُيْنَبُذ 
ا))) ل�شرره وقلة نفعه وتقادم �لعهد به؟ ولو تعلمت �لفتاة لوفرت تلك  �لتطريز ِظهريًّ
فالأم  �أحد.  �أظن هذ� يخفى على  �لتي ت�شرف لالأجنبيات، ول  �لباهظة  �ملبالغ 
ْرن  تتبع يف تربية �لفتيات �لوهم و�خليال، وترتك �حلقائق، وهي �أ�شل �لنجاح لو َفكَّ

يف �إ�شالحهن.

ول�شت �أق�شد بقويل �لتطريز بع�ض �لغرز �ل�شرورية لعمل �ملالب�ض وزخرفتها 
زخرفة ب�شيطة، بل �أق�شد �ملغالة فيه �إىل حد يعوق �لفتاة عن حت�شيل ما يلزمها من 
�لعلوم �ل�شرورية و�ل�شُنع �حلية كاخلياطة و�لعزف على �لبيانو و�لر�شم وغري ذلك 

من �لفنون �جلميلة.

ا. �لظهري: �لذي تن�شاه وتغفل عنه، ول تلتفت �إليه. ا: من�شيًّ ِظهريًّ  (((





�إن معرفة �لقر�ءة و�لكتابة ل ي�شح �أن ُتعترب علًما م�شتقالًّ وما هي �إل �شرب 
يتكاتبان،  فاإمنا  �لآخر  عن  بعيد  �أحدهما  �شخ�شان  تخاطب  فاإذ�  �لتخاطب،  من 
ُيَعّد متعلًما  �إذ� كانا قريبني، فمن يتعلم �لقر�ءة و�لكتابة ل  وهذ� مبنزلة �حلديث 
�إل �إذ� ُجعل ذلك �شبياًل �إىل نيل �لعلوم. ومن �لأ�شف �أننا جنهل هذه �حلقيقة يف 
م�شر ونعترب كل من تعلمت �لقر�ءة و�لكتابة متعلمة، فاإن �أخطاأت نَ�َشْبَنا ذلك �إىل 
�لعلم وقلنا �إن �لتعليم يف�شد �أخالق �لفتاة، ويعلم �هلل �أنها جاهلة ل علم لديها وما 
�أخطاأت �إل جلهلها، ولكنها عرفت طريقة �أخرى يف خماطبة �لغائبني عنها، فهي 
�أفكار �شاقطة ميليها عليها �جلهل و�لغرور، وهي يف ذلك  ُتعرّب بتلك �لطريقة عن 
�أ�شو�أ حاًل ممن ل تعرف �لقر�ءة و�لكتابة؛ لأنها قد ت�شجل على نف�شها بكتابتها 
�لنا�ض  َيْح�ِشَب  �أن  �لقر�ءة فمن �ل�شعب  �أما من ل تعرف  عاًر� ل متحوه �لأيام، 
ن. عليها �أنفا�شها، وقد تقول ما ُيعاب))) �إل �أنه ل يلبث))) �أن يُن�ْشَى؛ لأنه مل ُيَدوَّ

ُيعاب: ي�شري ذ� و�شمة ونقي�شة وعيب.  (((
ل يلبث: ل ي�شتمر، ل يبقى.  (((

تاأثري الكتب والروايات يف الأخالق 
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ُل به �إىل جميع �لعلوم،  فمعرفة �لقر�ءة و�لكتابة لي�شت علًما ولكنها باٌب نَ�شِ
هذ� �إذ� َوجْلَناه)))، �أما �إذ� تركناه مغلًقا فال �شبيل �إىل تلك �لغاية؛ فاإنَّ �لإن�شان يتعلم 
من مطالعة �لكتب �لنافعة �أ�شعاف �أ�شعاف ما يكت�شبه يف �ملد�ر�ض؛ لأن زمن �لتعليم 
علًما  منها  ي�شتفد  �لإن�شان مل  عليها  �قت�شر  فاإذ�  فيه حم�شورة،  �ملقررة  و�ملو�د  قليل 
ا وجتربة �شادقة، ولذلك نرى �أن كثرًي� من �لرجال �لذين تعلمو� يف مدر�شة  حقيقيًّ
و�حدة ونالو� �شهاد�ت و�حدة خمتلفو �لدرجات يف �لعلوم، هذ� عامل خبري وذ�ك 
))) جاهل، وما ذلك �إل لأن �أحدهما تعلم َفَنَما عقله و�زد�دت معلوماته، �أما �لآخر  ِغرٌّ

فقد �قت�شر على ما تعلَّم د�خل �ملدر�شة ومل ي�شتعمْله ف�َشِدئ عقله ون�شي ما تعلمه.

�لتلميذ يف �ملدر�شة يتعلم من �أ�شاتذة معدودين وقد ل يكون بينهم نابغة، 
ولكنه يطالع يف �لكتب �لنافعة �أفكار نابغي �لأمم يف ع�شور خمتلفة مع عناية هوؤلء 
�لنابغني برتتيب �لأفكار و�شردها �شرًد� �شهاًل حمكًما، في�شتفيد منها ما مل ي�شتفد 
من �ملعلمني، وهكذ� مطالع �ل�شحف فاإنه و�إن كان يطالع �أفكار �أبناء ع�شره �إل �أنه 
ي�شتفيد من ذلك �أكرث ممن خالط هوؤلء �لكتاب؛ لأنهم ل يتكلمون بنف�ض �حليطة 
و�لروية �لتي يكتبون بها. هذ� ف�شاًل عن �أن �ملطالع قد متر عليه �لفكرة �لو�حدة 
بعدة تعبري�ت متباينة يقر�أُها يف كتب خمتلفة فتثبت يف ذهنه، فال ين�شاها مهما 
تقادم �لعهد بها، فاملطالعة لها تاأثري ح�شن يف �لأخالق و�ملعارف، ولهذ� كان �أف�شل 
�ملد�ر�ض ما �جتهد معلموها يف تنمية حب �ملطالعة و�لبحث يف نفو�ض �لأطفال 

َوجْلَناه: دخلناه.  (((
ِغّر: جاهل بالأمور �لتي يجب �أن يعرفها �أو غافل عنها.  (((
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لي�شتفيدو� �إذ� كربو�، فاإنه ل ي�شتطيع �ملعلمون مهما �جتهدو� �أْن ُيعلِّمو� �لطفل ما 
يحتاج �إليه من �ملعارف، ولكنهم �إن �أح�شنو� �أر�شدو� �لطفل �إىل �ملطالعة وغر�شو� 
يف نف�شه حب �لكتب و�لولوع))) بالبحث و�لك�شف، فياأخذ من �لعلوم ما �أر�د. 
ومن �جلهل �أن نظن �أن �ملد�ر�ض كافية لإخر�ج رجال ون�شاء متعلمني كاملني، وما 

�لتعليم فيها �إل متهيًد� ملا يكت�شبه �لإن�شان باجتهاده بعد ترك �ملد�ر�ض.

�أوروبا وغريها يف ��شتمالة �لأطفال  ولقد �شعى كثري من علماء �لرتبية يف 
�لكتب.  �إىل  ليجتذبوهم  و�لرو�يات  �لوهمية  �حلكايات  لهم  فاألفو�  للمطالعة؛ 
و�لطفل بطبيعته ُموَلٌع باحلكايات فهو يجتهد يف مطالعة تلك �لكتب فتفيده يف 
تهذيب �لأخالق وفهم �لأفكار �ملدونة، وتعده لفهم �لكتب �لنافعة يف �مل�شتقبل، 
ومل ي�شاأ علماء �لرتبية �أْن يفاجئو� �لطفل بكتب �لعلم و�لتهذيب �ل�شريح خوًفا 

ُعَب عليه َفْهُمَها فينفر منها. َها �أو َي�شْ من �أْن مَيَلَّ

�إنَّ �لرو�يات �إذ� كتبت بقلم نابغة ي�شتطيع متثيل �لأخالق و�لعاد�ت وو�شع 
ذلك يف قالب جميل وعبار�ت جزلة �شوقت �لأطفال و�ل�شبان �إىل قر�ءتها، وكانت 
مة ينظرون بها �لف�شيلة و�لرذيلة جم�شمة، فينغر�ض يف نفو�شهم  لهم مبثابة نّظارة معظِّ
حب �لأُوىل و�لنفور من �لثانية، ويف �لرو�يات من ذكر �لنبوغ و�ل�شتهار ما هو فوق 
�لغلو، فيعجب به �لطفل لغر�بته ورمبا علمه ذلك �ل�شغف بحب �لظهور فهانت عليه 
ا يف �ل�شتهار، وهي ف�شاًل عن ذلك  مكابدة �مل�شاق يف �حل�شول على �لعلم، حبًّ

�لولوع: �شدة �لتعلق.  (((
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تعلم ح�شن �لإن�شاء و�شالمة �لذوق يف �ختيار �لعبار�ت �لرقيقة و�ملعاين �جلزلة، 
ٌد ماهر خ�شو�ًشا �لطفل، فاإن قوة �لتقليد عنده عظيمة فهو  و�لإن�شان بطبيعته ُمَقلِّ
يقلد ما يقر�أُه ويردده بدون �أن ي�شعر بذلك. ل �أ�شرتط يف �نتخاب �لرو�يات �أكرث 
من �أن يكون موؤلفها �شحيح �جل�شم و�لعقل تدل كتابته على �شالمة �لذوق يف 
�ختيار �ملو��شيع، و�أح�شن تلك �لرو�يات �لتاريخية، فاإنها تفيد �لإن�شان معلومات 
حقيقية ولكنها متَغاىَل فيها �إىل حد بعيد، ول باأ�ض بالرو�يات �لغر�مية ما د�مت 
�لغاية منها �لتعبري عن �لغر�م و�لت�شنيع بعو�قبه خ�شو�ًشا و�أن �أكرثها ينتهي �لغر�م 
فيها �إما بف�شيحة �أو بعاقبة حمزنة، ويف كلتا �حلالتني عربة ور�ِدع للقارئ �إن كان 
ا فقد تنعك�ض �لعربة  لديه ذرة من �لعقل و�ل�شتعد�د للخري، �أما �إذ� كان �شريًر� غبيًّ

يف نف�شه، ومثل هذ� فا�شد ل حمالة ول ذنب للرو�يات يف ُخْبِث نف�شه.

�لطفل  �لرتبية جهل  من ح�شن  �أنه  �ملربُّون)))  يظن  �أن  �ملح�ض  �خلطاأ  من 
بجميع �لرذ�ئل وعدم ذكرها �أمامه بالكلية، فاإن �ملربي �لذي يعرف �لطفل م�شار 
�لرذ�ئل قد قام بو�جبه نحو تلميذه، فاإن �أر�د �لطفل �إل �لوقوع يف تلك �مل�شار كان 
هو �جلاين على نف�شه مع علمه ب�شوء �لعاقبة، بخالف �جلاهل بال�شيء فقد يقع فيه 
جلهله بعاقبته، ويكون مربيه م�شئوًل عن ذلك �لتق�شري، كالرجل �لذي ي�شري يف 
طريق يجهلها وفيها خماوف ل يعرفها، فاإن مل ير�شده �لعارف بها �إىل مو�شع تلك 

�ملربُّون: �ملهذبون �لذين ينمون قوى �لأطفال �جل�شمية و�لعقلية و�خللقية.  (((
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ْوُم على  �ملخاوف فقد يقع فيها على جهل بها، وهو يف ذلك معذور و�للوم كل �للَّ
من مل ُيْظهر له ذلك �ل�شرر قبل �لوقوع فيه.

�لطفل يف حاجة �شديدة �إىل تكوين عقله وتقوية ت�شوره باملطالعة، ولكنه 
يكون  �أن  فيجب  �لتهذيبية،  �أو  �لعلمية  �لكتب  مطالعة  على  �ل�شرب  ي�شتطيع  ل 
لديه كثرٌي مما ذكرت من كتب �حلكايات و�لرو�يات لترتبى عنده ملكة �لإن�شاء 
و�لفكر، ولكننا نخطئ كثرًي� يف ذلك فنمنع �أطفالنا خ�شو�ًشا �لبنات من مطالعة 
تلك �لكتب �ل�شهلة عليهم، فتكون �لنتيجة عدم مطالعتهم باملرة ل�شعوبة �لكتب 
�إذ�  �إليها، ويكون ذلك عادة لهم  �لأخرى عليهم، وعدم ميل �لنفو�ض �ل�شغرية 

كربو�؛ فال يهّمهم �لبحث عن نفائ�ض �لعلوم يف بطون �لكتب و�ملجالت.

د �ملطالعة كانت �أعظم  �لإن�شان قابل للزيادة يف �لعلم طول عمره، فاإن تعوَّ
�أر�د، ولذلك �هتم �لعرب بتعويد �لأطفال حب  �إحر�ز ما  �أ�شتاذ وم�شاعد له يف 
كتب  بو�شع  يهتمون  �لأعاجم  هوؤلء  كان  و�إذ�  �لعلوم،  ِمْفَتاح  لأنها  �ملطالعة؛ 
�ملتكلم عندهم هي  لغة  �أن  مع  مطالعتها  �إىل  �لأطفال  ليجذبو�  ورو�يات  فكاهية 
نف�ض لغة �لكتابة، فاإننا نحن �لناطقني بال�شاد �أحوج �إىل ذلك منهم لختالف لغة 
باللُّغة  �لتخاطب عندنا عن لغة �لكتابة، فالطفل يدخل يف مد�ر�شنا وهو جاهل 
�لتي يكتب بها، فال نهتم بت�شهيل ذلك عليه، بل نكرث له من �لقو�عد �لتافهة ول 
نلفته �إىل �ملطالعة خارج �ملدر�شة، حتى �إذ� كرب عجز عن �لتعبري عن �شمريه لقلة 
باللغة  �حلكايات  مطالعة كتب  �إىل  وين�شرف  �لعربية،  �للغة  مبعاين  وجهله  مادته 
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�لأجنبية؛ فال يلبث �أن يجد �للغة �لأجنبية �أ�شهل عليه من �للغة �لعربية وذلك 
لعدم مطالعة �لكتب �لعربية. 

�إنَّ �أعظم ما ُتْخدم به �للغة �لعربية �لآن هو تاأليف �أو ترجمة حكايات ورو�يات 
مفيدة باإن�شاء �شهل جميل �لأ�شلوب و�لعبارة، وحفظها يف مكتبات �ملد�ر�ض وحث 
�لتالميذ على مطالعتها، فقد �َشِئْمَنا �أْن نرى �لتلميذ نابغة يف �لنحو و�ل�شرف يعرف 
�لإعالل و�لإبد�ل، ولكنه ل ي�شتطيع ح�شن �لتعبري باللغة �لعربية �ل�شحيحة لقلة مادته 
وجهله باأ�شاليبها ومعانيها وبعده عنها بعًد� و��شًعا، ولقد قام نقول �أفندي رزق �شاحب 
ِجَمًة عن  �لرو�يات �جلديدة ببع�ض �لو�جب يف رو�يات، فما بال �ملد�ر�ض ل تز�ل حُمْ
لع عليها �لتالميذ كما يطلعون على �أمثال  �إدخال مثل هذه �لكتب يف مكتباتها لَيطَّ
ذلك يف �للغات �لأجنبية؟ يجب �أن نحّث �لتالميذ على مطالعة �لكتب �لف�شيحة 
بقدر ما يجب علينا يف �إبعادهم عن قر�ءة �لأفكار �ل�شاقطة و�لعبار�ت �لركيكة، ومن 
�لأ�شف �أن مثل هذه �لكتب �ملنحطة قد ن�شرت يف م�شر بكرثة، فال تكاد ت�شادف 
�أي  �لعاّمية،  باللُّغة  �ملكتوبة  يده كتاب من كتب �حلكايات  �إل ويف  تلميًذ� �شغرًي� 
بتلك �للغة �ملتغرية �ل�شاقطة �لتي هي جمموعة غلطات يف نف�ض �للغة �لعربية، وخليط 
من لغات �أخرى متعددة، وتدلنا عبار�ت تلك �لكتب �ملنحطة على �نحطاط موؤلفيها 
ا يف كتاباتهم،  ُدهم �أ�شلوبًا �شاقًطا منحطًّ فهي تنفث))) �لف�شاد يف نفو�ض �لأطفال، وُتَعوِّ

تنفث: ترمي وُتلهم.  (((
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وكان يجب على �ملد�ر�ض م�شادرة مثل هذه �لكتب، ولو �شادرتها �حلكومة لكان 
ذلك �أنفع لالأمة من م�شادرة �ل�شحف.

مييل �لتالميذ لقر�ءة مثل هذه �لكتب لعدم وجود كتب حكايات �شهلة 
باللغة �لعربية �ل�شحيحة فهم لكرثة مطالعتهم لها يقلدونها يف �إن�شائهم ويعتادون 
�أ�شلوبها، مهما �أر�شدهم �ملعلمون �إىل �لأ�شلوب �ل�شحيح وحذروهم ذلك �لأ�شلوب 
و�شيعت  بنوه،  ما  �لكتب  تلك  هدمت  �لأَْكَفاء  �ملعلمون  بنى  فكلما  �ملنحط، 
�أتعابهم �ُشًدى)))، فلو رفع هوؤلء �ملعلمون ق�شية مدنية يطلبون بها �لتعوي�ض من 
َكَم لهم بذلك ملا ينالهم  موؤلفي تلك �لكتب �ل�شاقطة �أمام قا�ٍض ذكّي عادل، حَلَ

من �ل�شرر يف ِمْهَنِتِهم.

�ُشًدى: بال فائدة، وبال معنى.  (((





�لقوم  يدعو  ما  �ملجتمعات  وح�شور  �ختالفها  على  �حلفالت  �إقامة  �إن يف 
يف  بالجتماع  �حلكيم  �لإ�شالمي  �لدين  �أََمَر  ولهذ�  و�لحتاد،  �لت�شامن)))  �إىل 
�أيام �جلمع بني �أهل �لبلد �لو�حد، كما �أمر بالجتماع �لعمومي يف �حلج لأهايل 
�لبالد �ملرت�مية �لأطر�ف، فيجتمعون لأد�ء فر�ض �حلج، وهناك يتعارفون ويتاآخون 
وهو  �لإ�شالمي  �لدين  �لجتماعات  هذه  مثل  على  حّث  ويتعاونون.  فيتحدون 
دين �حل�شارة �مل�شهور بالنظر يف �حتياجات �لب�شر، كما ح�ّض على �لجتماع يف 
�ملر�أة يف �حلج  �لغر�ض، وحتم كذلك ك�شف وجه  لنف�ض هذ�  و�ملو��شم  �لأعياد 
�شارت جميع  ولقد  �لجتماعية.  �حلقوق  للرجل من  ما  لها  �ملر�أة  �أنَّ  نعلم  ومنه 
�أعياد جتتمع فيها فتلهو  �إل ولها  �أُّمٍة  �لنافعة فما من  �لأمم على مثل هذه �ملبادئ 
ما يجب �لهتمام  �إىل �لحتفال بكل  �لنا�ض من هذ�  تطرقت  وقد  وتت�شامر)))، 
به، كذكرى بع�ض �حلو�دث �ملهمة �أو �لرجال �مل�شهورين، ويختلف هذ� �لجتماع 
�ملتيقظة تكرث جمتمعاتها، ويوؤخذ هذ� دلياًل على  �أحو�ل �لأمم فالأمة  باختالف 

�لت�شامن: �لحتاد و�لتعاون.  (((
تت�شامر: تتحدث لياًل.  (((

الأفراح واملهور
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تقدمها وح�شن م�شتقبلها وهو ما ن�شتب�شر به ونرجوه لالأمة �مل�شرية �لآن وقد بد�أت 
ت�شعر بالحتياج �إىل �لجتماع و�لتعاون، ومن بني �لأمور �لتي حتتفل بها �لنا�ض 
�إقامة �لأفر�ح عند �لزو�ج. وكان ذلك ول يز�ل يف جميع �ملمالك على �ختالفها، 
ولكل �أمة منها عاد�ت خم�شو�شة ويف ذلك معنى �شريف يدل على �هتمامهم 
و�حتفائهم))) بعقد تلك �لر�بطة بني �لزوجني، كما �أن فيه �إعالنًا جلميع معارفهما 
فاأوجبت وجود  �لأمر  بهذ�  �لإ�شالمية  �لديانة  ُعِنَيت  ولقد  بهذ� �لحتاد �جلديد، 
�ل�شهود عند �لعقد، وما �إقامة �لأفر�ح �إل زيادة يف عدد هوؤلء حتى ل يتاأّتى لأحد 

�لزوجني �إنكار �لآخر.

�لحتفال بهذه �لر�بطة �لتي تكّون �أ�شرة جديدة يف �لأمة معقول حمبوب 
ما د�م بعيًد� عن �لإ�شر�ف و�لتبذير، فاإن �لغر�ض منه لي�ض �أكل �لألو�ن �ملختلفة 
ولب�ض �ملالب�ض �لفاخرة، بل هو �لحتفال بهذ� �لحتاد و�إظهار �أهميته، كما يكون 
ِد و�شدق �ملحبة بني �لأ�شر�ت �ملختلفة، فيتعودون منه �لتعاون �إذ  د�عًيا �إىل �لتودُّ
قياًما  �إليه  �حتاج  �إذ�  باإعانته  �لثاين  يبادر  كما  فرحه  �إقامة  �شديقه يف  هذ�  يعني 
بو�جب �جلميل �ل�شابق، و�لزو�ج �أمر يخرج به �لعرو�شان من حياة �إىل حياة �أخرى 
و�أَْوىَل  �أحّق  ذلك  قبل  وفح�شه  �شاأنه  يف  و�لنظر  و�جب  به  فالحتفال  جديدة. 
�أبا  وخ�شو�ًشا  ح�شًنا  م�شتقباًل  لهما  يتخريو�  �أن  �لعرو�شني  �أهل  فعلى  بالعناية. 
�لفتاة فيجب �أن يدقق �لبحث ويتحقق من ح�شن �لعاقبة قبل �أن ميد يده بالر�شا، 

�حتفائهم: ترحيبهم وتكرميهم.  (((
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�لإ�شر�ف  عن  بعيًد�  �حتفاًل  �جلديدة  �لر�بطة  بتلك  �حتفل  ذلك  مت  �إذ�  حتى 
جديًر� باأن يجتذب �لعقالء �لأفا�شل، ل �أهل �لطرب و�ملجون)))، فال د�عي على 
ر�أيي للطبول و�لزمور وطهي �لأطعمة �ملختلفة و�مل�شابقة يف �ملاآكل و�ملالب�ض، بل 
يكفي �أْن يدعو �لرجل �أ�شدقاءه ولو على �شرب �لقهوة و�ل�شاي ويت�شامرون فيما 
يرّقي �شاأنهم جميًعا، ويعود بالفائدة عليهم وعلى �لعرو�شني، وي�شتعد �جلميع لهذ� 
�لحتفال بلب�ض ب�شيط متفق عليه فيه �قت�شاد ووقار)))، وبهذ� تتم �لفائدة �ملطلوبة 
من �لحتفال وهي �لتودد و�ملوؤ�خاة ل �لتناف�ض و�لتحا�شد. ُكلُّنا نعلم �أن �ملال ل 
�لرفيع متى كانت �لنفو�ض عالية مرتبية، فلم ل  �لنف�ض ول ي�شع  يرفع و�شيَع))) 
نهتم بالف�شائل ونتفاخر بها ناظرين �إىل ذلك �ملال نظر �حلكيم �لعاقل �لذي يعلم 
�أنه َعَر�ٌض ز�ئل فنرتفع عن �لتفاخر به ونظهر �أمام �أ�شدقائنا باأب�شط �ملالب�ض، ويف 
و�لتعاون  لالحتاد  و�شبب  و�لتباغ�ض  �لتحا�شد  من  لنا  ومانع  لرثوتنا  حفظ  ذلك 
�لب�شيط  �للب�ض  بالأزياء.  ل  بالنفو�ض  و�هتمامنا  �لأدبي  رقينا  على  ظاهر  ودليل 
ي�شتطيعه �لغني و�لفقري فاإن �تفقنا على لب�ض معني منه يف �حتفالتنا ذهب ذلك 
بالفروق بني �لأ�شخا�ض؛ فز�ل �لتنافر وحلَّ حمله �لحتاد و�لوئام)))، وهو �لغر�ض 
من كل �حتفال، وظهور �لقوم و�حتفالهم بلب�ض و�حد دليل على �حتادهم وحبهم 
للنظام و�لرتتيب وهو ما نهمله كثرًي�، �أما �أفر�حنا �حلالية فهي قد تنتج عك�ض ما 

�ملجون: قلة �حلياء و�ل�شلوك �لهازل.  (((
وقار: رز�نة وثبات.  (((

و�شيع: دينء خ�شي�ض، و�شدها رفيع.  (((
�لوئام: �لوفاق.  (((
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ق�شد بها من ذلك �لتودد و�ملوؤ�خاة فيلب�ض �شاحب �لفرح �أفخر مالب�شه، ويجتهد 
�أْن َيْظَهَر �أمام �شيوفه مبظهر �لأُبََّهِة و�لعظمة، ويتغاىل كل من �ملدعوين يف �لظهور 
بالغنى؛ فيخرج كل منهم وهو ل همَّ له �إل �لطعن يف غريه وت�شفيه ر�أيه فيما قال 
لب�ض  وتذم  لب�شها  بذكر  تلهج)))  فتاة  كل  وتخرج  و�جلاه)))،  �لغنى  من  �أظهر  �أو 
�لظهور دونها،  ا يف  �لفتيات مثيالتها، فتغتاب كل منهن �لأخرى حبًّ غريها من 

وهذ� ما ل نريده باحلفالت.

�أما �ملهر فهو مقد�ر من �ملال يدفعه �لرجل للمر�أة ليوؤيد به �لر�بطة �لزوجية، 
وقد �أر�د به �هلل �شبحانه وتعاىل تقوية �لر�بطة بني �لرجل و�ملر�أة، فاإنه يحر�ض عليها 
خوًفا على �شياع ماله �لذي دفعه فيها، وتر�شى هي عنه ومتيل �إليه لبذله �لنفي�ض 
يف �حل�شول عليها، حتى �إذ� ��شتوثقت �لر�بطة بينهما، �أمكنهما �أن ي�شتفيد� من 

ذلك �ملال مًعا ويكون ذلك د�عًيا �إىل زيادة �لأُْلَفة))) بينهما.

َد�ق، و��شتدل بع�شهم باحلديث �ل�شريف  ولقد �ختلف �لعلماء يف مقد�ر �ل�شَّ
على �أنه يكفي فيه ولو خامت من حديد، وهذ� �لتقدير ل يتفق مع روح �لعدل و�حلكمة 
�للذين ق�شدهما �لقر�آن �لكرمي، وبهذ� �لتف�شري يخرج �ل�شد�ق عن معناه �لأ�شلي، 
ا يف ��شمه، وما �أر�د  وي�شبح ��شًما بال م�شمى، وما فر�ض �هلل �شبحانه وتعاىل �شيًئا حبًّ
بال�شد�ق �إل �لنفع �حلقيقي للعرو�شني، فاإن �شح للفقري �ملُْعدِم �أن يعطي �ل�شد�ق ما 

�جلاه: �ملنزلة و�لقدر.  (((
تلهج بذكره: تد�وم على ذكره.  (((

�لأُلفة: �لن�شجام و�ملوؤ�ن�شة.  (((
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��شتطاع كهذ� �خلامت �أو غريه فال ي�شح للمتي�شر �أن يبخل مباله يف تاأييد تلك �لر�بطة، 
فاإن قلة �ملهر قد توهي ر�بطة �لزو�ج، ول �شك �أن �لرجل �لذي ل يتكلف يف �لزو�ج 
�لقليل من �ملال ل يخ�شى عاقبة �لطالق ول ��شتبد�ل �لزوجات، ولو  �لنزر)))  �إل 
كان �لطالق بيد �ملر�أة ل�شح �أن تدفع هي �ملهر لتحافظ على �لر�بطة خوًفا على �شياع 
مالها، �أما وهو �لقائم باأمر �لطالق �ملت�شبب فيه غالًبا بال �شبب جوهري، فالبد من 

�أخذ �ل�شمان عليه مبا يدفعه من ذلك �ملهر.

�لعلماء قررو� ذلك �ملبلغ �لزهيد))) لأنهم هم �لد�فعون للمال، ولو  ولعل 
كلف �هلل �ملر�أة دفع �ل�شد�ق لقررو� كرثته وذكرو� قوله تعاىل ژپ پ 
پژ ]�لن�شاء/ 0)[، نعم كانو� يكررون تلك �لكلمة م�شت�شهدين بها على 

كرثة �ملهر، �أما �لآن وهم �ملكلَّفون �لدفع فال بدع �أن يف�شرو� ذلك مبا �شاءو�، وهذ� 
د�أب))) �لرجال �شاحمهم �هلل فما �أكرث ما يت�شاهلون يف �أد�ء ما فر�ض �هلل عليهم 
ويغفلون عنه، وينتقدون �أي �إهمال �شغري يف جانب �ملر�أة حتى و�إن كان ذلك يف 
علماء  �أعمال  لذلك  مثال  و�أو�شح  �لو�جبة،  �لفرو�ض  ل  �ملحبوبة  �ل�شنن  بع�ض 
�لإ�شالم من �إهمال ما ُفِر�َض عليهم من قطع يد �ل�شارق ورجم �لز�ين، ومل يرو� 
يف ذلك خروًجا عن �لدين �لإ�شالمي، مع �أنه �أََمَر بذلك بعبارة �شريحة ل حتتمل 
�لتف�شري و�لتاأويل، ولكنهم ر�أو� يف خروج �لن�شاء للعمل �لنافع ما يخالف �لدين 

�لنزر: �لقليل �لتافه.  (((
�لزهيد: �ل�شئيل.  (((

د�أب: عادة.  (((
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فنهو� عنه، ولي�ض هناك من �آية حترم ذلك، ولنعد �إىل مو�شوعنا �لأ�شلي فاأقول: 
�لزوج؛  طاقة  بقدر  كرثته،  على  يدل  �ل�شد�ق  يف  �لو�ردة  �لآيات  م�شمون  �إن 
 ]( ]�لن�شاء/  ۓژ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ژہ  تعاىل  قال   ولهذ� 
مما يدل على �أن �لرجل قد يعطي �مر�أته ما هو يف حاجة �إليه، ثم ي�شرت�شيها بعد 
ذلك لت�شمح له بالأخذ منه عند �حلاجة، ورجل هذ� حاله قد �أعطى فوق طاقته. 
�إن كرثة �ملهر تدعو �لرجل �إىل �حلر�ض على �مر�أته خوًفا من خ�شارة ماله بال فائدة، 
�إل  فيه  �ملال �لكثري ل يفرط  �إل ببذل  �لإن�شان  و�ل�شيء �لذي ل يح�شل عليه 
بعد �جلهد و�لعناء. هذ� ويف كرثة �ملهر حث لل�شباب على �لعمل و�كت�شاب �ملال 
قبل �لزو�ج، حتى �إذ� �جتمع لديهم ما �أر�دو� منه َبَحَث كل و�حد عن خري فتاة 
يعطيها ذلك �ملال �لذي بذل �جلهد يف �كت�شابه، ويحر�ض عليها ِحْر�َض �لأَْعَوِر 
على عينه، ل �أن يتزوج وهو جاهل بطرق �لك�شب فيلقي بنف�شه و�مر�أته و�أولده 

يف �شقاء �لفقر و�حلاجة ول يعرف لهم قيمة.

�إذ� نظرنا �إىل هذ� علمنا �أن �لزوج يجب �أْن ُيَكلََّف دفع �شد�ق يليق مبقامه 
ومقام �أ�شرته، ول ُي�شرف هذ� �ل�شد�ق يف �أ�شياء تافهة كما فعل �لآن، بل يحفظ 
با�شم �لزوجة وي�شيف �إليه و�لدها نفقات �لفرح و�لأثاث �لز�ئد على �حلاجة، ثم 
�أن  �لزوج وهو ما يجب  �تفقت مع  فاإن  ثابًتا كالعقار وغريه،  به �شيًئا  لها  ي�شرتي 
ن�شعى �إليه بح�شن �لختيار، كان ذلك لهما ولأولدهما، و�إن �أر�د ��شتبد�لها كان 

هذ� �شمانًا لها من �حلاجة، وهو ل �شك ما �أر�ده �هلل يف كتابه �لعزيز.



�إنني قبل �خلو�ض يف مو�شع �لز�ر �أتكلم �أوًل عما �شاعد على �نت�شاره بني 
�لعلم و�لفكر  �للوم و�قع على من حرمهن لذة  �أن  �لن�شاء، م�شتدلة بذلك على 
وجعلهن يف َمْعِزٍل عن معرتك �حلياة �حلقيقية؛ فكانت حياتهن كلها خياًل و�أوهاًما، 

ولو عا�ض �لرجال يف مثل هذ� �لو�شط لر�أينا من خزعبالتهم ما هو فوق ذلك.

�إن حب �لذ�ت كان قد ذهب بالرجال مذهًبا بعيًد� فلم  قلت فيما �شبق 
يعتربو� �لن�شاء من �جلن�ض �لب�شري، بل ظنو� �أنهن من �شمن �لأنعام �لتي ُخِلقت 
ليتمتعو� بها، فحب�شوهن يف �ملنازل و�شيقو� عليهن كل �لت�شييق، وكانو� يغارون 
و� عليهن بالعلم خ�شية �أن تنمو عقولهن فيطالنب  نُّ عليهن من َم�ضِّ �لن�شيم، وقد �شَ
رئي�شة  �ملر�أة  �أن  ون�شو�  �شاحلهم  يف  ذلك  �أن  �لرجال  ر�أى  �مله�شومة.  بحقوقهن 
�ملنزل وعليها مد�ر �شعادة �لأ�شرة؛ فاإذ� كانت قا�شرة �لإدر�ك كان ذلك وباًل على 
�أن تنفعه، وعدو  �لأ�شرة عموًما، وعلى �لرجال خ�شو�ًشا فهي ت�شره حيث تريد 

عاقل خري من �شديق جاهل.

ار الزَّ
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�حلياة لنقطاعها  �لجتماعية كما جهلت  �لهيئة  مركزها يف  �ملر�أة  جهلت 
فتعلقت  و�جلمال،  بالدلِّ  �لرجل  ��شتمالة  هو  �إمنا  و�جبها،  كل  �أن  وظنت  عنها، 
بذلك ووجدت �خلزعبالُت �إىل نف�شها �شبياًل و��شًعا، و�شمعت من بع�ض �لفقهاء 
ا، فغرها �جلهل و�أر�دت  �لذين �أر�د و�لدها �أن يعلموها �لدين �أن هناك �شياطني وجنًّ
َها �أن  �أن يكون جمالها د�عًيا �إىل ��شتمالة هوؤلء �جلن �إليها ل �لرجال فقط، َف�َشرَّ

ُيقال عنها: �إن �شلطان �جلن �لأحمر �أو �لأخ�شر ع�شقها وت�شبث بج�شمها.

��شتمالة  وجهتهن  فجعلن  �لن�شاء  من  �مليل  ذلك  �لز�ر  زعيمات  علمت 
زعيمة  و��شتدعت  �إحد�هن  مز�ج  �نحرف  فاإذ�  �لطريق،  هذ�  من  �إليهن  �لن�شاء 
�لز�ر قالت لها: �إنَّ �شلطان �ملغرب قد تعلق بك قلبه، و�إن �جلن ل يع�شقون �إل 
ا يف �لظهور باجلمال �لذي  كل طاهرة جميلة، فتميل �شاحبتنا �إىل هذ� �لوهم حبًّ
�أَ�َشَر �ل�شالطني قبل �لعامة، ولهذ� نرى �أن كل �لعفاريت �لتي ت�شبثت باأج�شام 
كل  �أَْعَجب  و�إين   ! ل�ضٌّ ول  عامل  بينهم  من  لي�ض  �شالطني،  م�شر  يف  �لن�شاء 
�لعجب لكرثة �مللوك وقلة �لرعايا يف �أمم �جلن �لذين يركبون ن�شاء م�شر، ولعلهم 
على عك�ض نظامنا نحن بني �لإن�شان فكلهم �شالطني وملوك ورعاياهم معدودة 

ل تتجاوز �لأربعة!

تتعلق تلك �مل�شكينة بقول زعيمة �لز�ر ول تريد بالطبع �أن تكذبها ما د�م 
اَلٌة �إىل �لفخر، و�إمنا يفتخر �لإن�شان  فيه دعوى و�شفها باجلمال و�ل�شرف، و�لنف�ض َميَّ
مبا ير�ه ح�شًنا يف عرفه وعلى ح�شب معلوماته، و�ملر�أة �جلاهلة �لبعيدة عن �لعامل ل 
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ترى �لفخر كل �لفخر �إل باجلمال و�لرقة، ولو جرَّ عليها هذ� �لفخر �لفقر و�خلر�ب، 
َل  ول م�شئولية عليها يف هذ� ما د�مت جاهلة مغرورة، و�إمنا �لذنب على من �َشهَّ
لها هذ� �لطريق، وق�شى على مو�هبها �لعقلية باخلمول و�جلمود، وما �أر�د �لرجل 
بذلك �إل �أن تكون طوع بنانه، فلْيُذق �لآن حالوة هذه �لطاعة �لعمياء وْليتحمل 

كل ت�شرفاتها بالر�شا و�لقبول ما د�م يقول بجهلها و�نقطاعها عن معرتك �حلياة.

ل�شت �أتكلم �ليوم عن �لز�ر كالم نا�شحة تاأمر �ل�شيد�ت بالبتعاد عنه، و�أنا 
�لأمة  من  �لر�قية  �لطبقات  �أغلب  �ل�شيئة يف  �لعادة  بهذه  قد ذهب  �لعلم  �أن  �أعلم 
� عليها �إل ن�شاء �لطبقة �ل�شفلى، فلترتكن على هذ� �جلهل  �مل�شرية، ومل يبق م�شرًّ
و�خلمول ما د�م ذلك يطرب رجالهن، ولنا �أمل �أن تزول تلك �لعادة من نف�شها ما 
د�مت �لعناية موجهة �إىل تعليم �لبنات كما نر�ه �لآن، فينمحي عنا عار تلك �لعادة 
�لعتيقة �لتي هي من بقايا �جلهل �لقدمي، و�جلهل جّو ل تعي�ض فيه �إل �خلزعبالت 

و�لأوهام، وي�شرين �أن �أقول: �إن �ملر�أة �مل�شرية �شائرة �إىل �لأمام بُخًطا و��شعة.

ول �أظن �أين يف حاجة �إىل و�شف حفالت �لز�ر و�نتقاد �لن�شاء فيها، فكل 
حملت  غام�شة  �أ�شباب  بع�ض  هناك  �إن  �أقول:  �إمنا  ولكني  ذلك،  يعرف  �إن�شان 
�لن�شاء على �لعتقاد بوجود �لز�ر، وذلك جلهلهن وُبْعِدهن عن �لعمل حتى يعلم 
�لرجال �أن هذه �لأدو�ء يف �لن�شاء ل يزيلها �لإر�شاد و�لن�شح، ولكنها تذهب من 

نف�شها متى �لتفتت �لن�شاء للعلم و�لعمل.
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نرى �أن بع�ض �لن�شاء متر�ض زمًنا ول ُت�ْشَفى حتى تقوم بحفلة �لز�ر، فكيف 
يتفق هذ� مع علمنا باأن �لز�ر خر�فة؟ وكيف �ُشِفَيت �ملري�شة بتلك �خلر�فة؟ �ألي�ض 
هذ� مما يحمل �ل�شاذجات منا على �لعتقاد فيه؟ فهن �إذن معذور�ت خ�شو�ًشا 
�إذ� �أ�شفنا �إىل ذلك جهلهن وعدم جتربتهن. فهل يوؤثر يف نفو�ض هوؤلء �ل�شيد�ت 
�شفاء  �شاعدت على  �لتي  �لأ�شباب  بهذه  ما دمن على جهل  �لز�ر  �لقول برتك 

تلك �ملري�شة؟ وهل ينفع يف ��شتئ�شال تلك �خلر�فات من نفو�شهن �إل �لعلم؟

�إن هناك �أمر��ًشا ع�شبية ن�شاأت عن ��شطر�ب �لأع�شاب من متاعب هذه 
�حلياة �لدنيا، وقد يتع�شر على �لطبيب �شفاء هذ� �ملر�ض، �إذ هو يزد�د �أو ينق�ض 
بتاأثري بع�ض �ملوؤثر�ت �لنف�شية كالكدر و�ل�شرور و�لوهم، فقد ت�شفى �لفتاة �لع�شبية 
ُرها وقد ُت�ْشَفى �أي�ًشا  مبجرد �شرورها من �شيء، كما يزيد مر�شها �إذ� ح�شل ما ُيَكدِّ

مبجرد �لوهم باأنها �شت�شفى �إن فعلت كذ� وكذ�.

�أُ�شيف �إىل ما تقدم مهارة زعيمات �لز�ر يف �لتغرير))) بال�شيد�ت فاإنهن �إذ� 
�نُتِدْبَن �إىل مري�شة َتَفّر�شن فيها، فاإن كانت مري�شة بالأمر��ض �لع�شبية �أو فقر �لدم 
�أو �ل�شعف �لعام، قلن �إنها منز�رة. وياأخذن برد �لأطر�ف �لنا�شئ عن �شعف �لدم 
�إذ�  ُت�ْشفى  �أنها  بهذ�  للم�شابة  فيوؤكدن  �جل�شم،  �لعفاريت يف  وجود  على  عالمة 
قامت بحفلة �لز�ر، وقد يكون ذلك �ل�شفاء �ملزعوم لتاأثري �لوهم يف نف�ض �ملري�شة، 
خ�شو�ًشا �إذ� كانت ع�شبية �ملز�ج، ومن دهائهن �أنهن ياأمرن �ملري�شة بالبتعاد عما 

�لتغرير بال�شيد�ت: تعري�شهن للهلكة �أو �خلطر.  (((
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يغ�شبهم  �جلن  �شالطني  �أن  ز�عمات  و�لتفريح  �ل�شرور  يجلب  مما  و�لأخذ  يكدر 
بتلك  �ملري�شة  نف�ض  و�لأعمال يف  �لأفكار  من  و�خلُلّو  �ل�شرور  هذ�  فيوؤثر  �لكدر، 
يكدرها  ما  حدث  �إذ�  حتى  ا،  ن�شبيًّ ولو  �شحتها  فتتح�شن  �ملذكورة؛  �لأمر��ض 
غ�شب  �ل�شلطان  �إن  وقالت:  ذلك،  على  �لز�ر  زعيمة  لَمْتَها  مز�جها  و�نحرف 

عليها، و�شبب مر�شها و�حلقيقة �أن �لكدر كان نف�شه �شبب �ملر�ض.

ى  �أما �إذ� كانت �ملري�شة م�شابة مبر�ض �شديد ُيخ�شى منه على حياتها كاحُلمَّ
وغريها فاإنَّ زعيمة �لز�ر تقول �إنها لي�شت من �أهل �لز�ر ول ُتْقِدم على معاجلتها، 
وهذ� من بع�ض �حليل �لتي حتتاط بها زعيمات �لز�ر لأنف�شهن، وقد ُيْخِطْئن يف 
تلك  �أهم  ومن  �لع�شبية،  �لأمر��ض  بني  من  فيح�شبنها  �لأمر��ض  بع�ض  معرفة 
باإقامة حفلة  �لأمر��ض �ل�شل �لرئوي، فكثرًي� ما ت�شري زعيمة �لز�ر على �مل�شلولة 
�لز�ر حتى �إذ� �أقيمت وحتركت تلك �مل�شكينة يف هذ� �ملَْرَق�ِض �أثَّرت تلك �حلركة 
�ل�شديدة يف �شدرها، فكانت �شبًبا يف هالكها، وقد ح�شل مر�ًر� �أن �شقطت تلك 
�ملري�شة ميتة يف هذه �حلفلة، ويف ذلك يظهر جهل �لزعيمات وينك�شف �لغطاء 

عن دهائهن ملن َيْعِقل.

تقام هذه �حلفلة �لتي ل غر�ض منها �إل �لتفريح فتفرح بها �ملري�شة �لع�شبية 
�أو �ل�شعيفة، وت�شمى �إذ ذ�ك بالعرو�ض، وما �أحلى هذه �لكلمة على نفو�ض كثري من 
�ل�شيد�ت، فاإن كانت �ل�شيدة ُم�ِشّنًة ذكرتها كلمة �لعرو�ض باأيام �ل�شباب فيزد�د 
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�شرورها، و�إن كانت فتاة ��شتب�شرت بهذ� �ل�شم �ملحبوب �لذي تتمناه ففرحت 
�لوهم على هذ�  وي�شاعد  وتتح�شن �شحتها  نف�شها  �لفرح يف  فيوؤثر هذ�  وطربت، 
فُت�ْشَفى، وتغرت �ل�شيد�ت ب�شفائها فيعتقدن يف وجود �لز�ر. هذه هي �حليل �لتي 
تاأتيها زعيمات �لز�ر للتغرير بالن�شاء، فهل ��شتطاعت �لنجاح يف ذلك �إل جلهل 
رن يف �أمور �حلياة لعرفن  �لن�شاء و�نقطاعهن عن �لعمل �جلدي؟ ولو َتَعلَّْمن وَفكَّ
�أن �أج�شامهن لي�شت هياكل جموفة تدخل فيها �لعفاريت فتهذي مبا �شاءت كما 
� �أن �أرى �ل�شيدة  كان يتوهم ذلك �لقدماء يف �أ�شنام �لوثنيني)))، وي�شحكني جدًّ
م�شابة بعدد عظيم من �لعفاريت، فياأتي هذ� ويتكلم ب�شوت خم�شو�ض ثم يذهب، 
وياأتي غريه فيبدي حركات غري �ل�شابقة و�شوًتا يخالف �ل�شوت �لآخر، وحت�شب 
�ل�شيدة ل�شذ�جتها �أن تغيري �شوتها وحركاتها مما يدل على وجود �شيطان جديد يف 
ج�شمها، ول �شك فهي م�شكينة جاهلة ت�شدق ما ل يكون، ول�شت �أق�شد بكلمة 
جاهلة من مل تذهب �إىل �ملد�ر�ض فقط، بل �أريد �أنها جتهل كل �شيء يف �أعمال 
هذه �حلياة ببعدها عن �لعمل، ولو علمت ما تعلمه �لفالحة من �أعمال هذه �لدنيا 

لكانت �أقل جهاًل من ذلك، فاإن كل عمل يعرفه �لإن�شان ُيَعّد معرفة وعلًما.

�أي�ًشا،  �أعمال زوجها  �أن تطبخ وتالحظ منزلها ثم تعرف  فالفالحة تعرف 
ولذلك �َشَغَلها هذ� �لعمل عن �لتعلق بتلك �خلر�فات �لوهمية فقلَّما ن�شمع ��شم 

�لز�ر يف �لقرى.

�لوثنيني: �ملن�شوبني �إىل �لوثن، وهو متثال يعبد �شو�ء �أكان من خ�شب �أم حجر �أم نحا�ض �أم غري ذلك.  (((
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بيتها،  �لدنيا ما عد� مالحظة  �أعمال  �ملدنية فهي جتهل كل �شيء من  �أما 
وكثرًي� ما جتهله �أي�ًشا.

�إل  �ل�شيد�ت  نفو�ض  من  ي�شتاأ�شلها  عالج  من  �خلر�فات  هذه  ملثل  فهل 
�لعلم ثم �لعمل �لنافع؟

 نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

المصرية  المرأة  وضع  تصحيح  حاولت  التي  الكتب  أحد  وهو  1920م،  س�نة  مرة  ألول  ُنش�ر 
أن عملها  بدعوى  والعمل  التعليم  من  ومنعها  عليها،  الحجر  بسبب  والجمود  التخلف  أصابها  التي 

الشرقية. عاداتنا  يخالف  المنزل  من  خروجها  وأن  الدين،  يخالف 
العلم،  في  حقها  بعد  العمل  في  المرأة  حق  عن  للدفاع  سيدة  تضعه  كتاب  أول  الكتاب  وهذا 

الدعوة. لهذه  حيًّا  مثاالً  موسى  نبوية  وكانت 
الراقي.  والتعليم  العمل  في  المرأة  حق  عن  الدفاع  في  هذا  بكتابها  موس�ى  نبوية  وس�اهمت 

واالجتماعية. المدنية  حقوقها  وإعطائها  عنها،  الحصار  وفك  المرأة  ترقية  إلى  ودعت 
إن دع�وة نبوي�ة موس�ى دع�وة تجديدي�ة تقدمي�ة، بحث�ت عن جذورها ف�ي التاريخ المصري 

العربية.   وثقافتنا  اإلسالمية  أصالتنا  عن  بعيدة  غير  الدعوة  هذه  أن  وأثبتت  واإلسالمي، 
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