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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعب فقط عن وجهة نظر م�ؤلفيها.
نظر مكتبة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
منى أبو زيد

ق�ضية املر�أة من �أقدم الق�ضايا التي عاجلها الفكر العربي احلديث ،ومن
�أكرث الق�ضايا �إثار ًة للجدل بني �أن�صارها ،ف�أُ ْف ِر َد ْت لها كُ ُت ٌب تناول فيها �أ�صحابها
بالبحث مو�ضوع املر�أة ب�صف ٍة عامة� ،أو جوانب خم�صو�صة تتعلق بها ،مثل :ال�سفور
واحلجاب والرتبية والتعليم� ،إىل غري ذلك.
ومل تقف املر�أة يف هذا ال�صراع موقف املتفرج ،بل اقتحمت امليدان
مدا ِف َع ًة عن نف�سها ،ومر�شد ًة بنات جن�سها �إىل الطريق القومي ،ومن ه�ؤالء كانت
«نبوية مو�سى» (1370 - 1303هـ1951 - 1886 /م) بكتابها «املر�أة والعمل»
وبجهودها يف الرتبية والتعليم.
ُتعد «نبوية مو�سى» من �أمهات النه�ضة الن�سائية ،و�أُوىل رائدات تعليم
الفتيات يف م�صر احلديثة .كان التعليم مبثابة ق�ضية عمرها التي كافحت يف �سبيلها
على مدى مراحل حياتها املختلفة ،ور�أت يف التعليم طري ًقا �إىل حتقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني ،وال�سبيل للنهو�ض باملر�أة امل�صرية .وقد انعك�س هذا على حياتها،
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و�س َع ْت بعد ا�ستكمال
فكانت �أول فتاة م�صرية حت�صل على �شهادة البكالورياَ .
تعليمها �إىل العمل يف جمال الرتبية والتعليم((( و�أفنت حياتها يف هذا العمل.
و«نبوية مو�سى» منوذج فريد لإرادة الفتاة امل�صرية القادرة على تغيري واقعها؛
حيث ا�ستطاعت يف ظروف بالغة ال�صعوبة �أن ُت ْ�س ِهم يف تغيري و�ضع الفتاة امل�صرية،
ويف حتررها من قيود التخلف والظلم الذي �أحاط املر�أة قرونًا ،وو�ضعت ق�ضية تعليم
املر�أة على م�ستوى التطبيق ،باعتبارها الق�ضية الإ�صالحية الأوىل.
وكان و�ضع املر�أة وتعليمها � -أواخر القرن التا�سع ع�شر وحتى منت�صف
رف�ضا �شبه عام بني
تقريبا  -ق�ضية تتنازع حولها الآراء ،وتلقى ً
القرن الع�شرين ً
�أغلب املثقفني �إال من ق ّل ٍة من امل�صلحني الذين حاولوا ت�صحيح هذا الو�ضع� :إما
فهما
�أنهم قد وجدوا فيه تراج ًعا عن املدنية احلديثة يف الغرب� ،أو لأنهم وجدوا فيه ً
خاط ًئا للدين.
تقدمية،
ودعوة «نبوية مو�سى» �إىل العلم والعمل كانت دعوة جتديدية ّ
حاولت �أن تبحث عن جذورها يف التاريخ امل�صري والإ�سالمي ،لتبني �أن هذه
الدعوة غري بعيدة عن �أ�صالتنا ،وربطت بني تقدم الأمم وموقفها من املر�أة ،يف
حماولة لت�صحيح و�ضع املر�أة يف م�صر ،باعتباره طريقها للو�صول �إىل م�صاف الأمم
املتمدينة.
((( رانيا عبد الرحمن ،هالة كمال ،مقدمة كتاب تاريخي بقلمي ،لنبوية مو�سى ،ن�شر ملتقى املر�أة والذاكرة،
القاهرة ،ط� ،1999 ،3ص.12
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�سرية حياة

�سجلت «نبوية مو�سى» حياتها بقلمها ،كتبتها �أو ًال يف �صورة مذكرات ن�شرتها
ابتداء من (رجب 1356هـ� /أكتوبر 1937م) ،ثم جمعتها بعد
يف جملة «الفتاة» ً
ذلك يف كتاب حمل عنوان «تاريخي بقلمي» .قامت فيه ب�سرد ذكرياتها ح�سب
تاريخ حدوثها ،عبرَّ ت فيه عما َت َك َّب َد ْته من م�شاق وم�صاعب يف �سبيل تعليمها
وعملها.
وقد اجتهت «نبوية مو�سى» �إىل ال�سرية الذاتية ك�إطار لت�سجيل ذكرياتها،
وا�ستعرا�ض حلظات املعاناة والن�ضال واالنت�صار يف حياتها من �أجل انتزاع حقها
يف التعليم ،ذلك احلق الذي كان املجتمع َي ِ�ض ّن به على الفتاة ،وت�أكيد ذاتها يف
جمال العمل(((.
ُولدت «نبوية مو�سى» يف ( 20ربيع الأول 1304هـ  17 /دي�سمرب 1886م).
وهي نف�س ال�سنة التي ُولدت فيها رائدتان �أخريان من رائدات الفكر ال ِّن�سوي يف
امل�شرق العربي« ،ملك حفني نا�صف» (فرباير) و«مي زيادة» (دي�سمرب) .وكانت
«نبوية مو�سى» �إحدى ه�ؤالء املجاهدات الالتي َ�س َع نْي من �أجل حتقيق ر�سالة
تعليم املر�أة واملناداة بعملها.
((( نادية بدر الدين �أبو غازي ،ق�ضايا التحرر يف م�صر خالل القرن الع�شرين ،درا�سة يف �إبداع ثالث من رائدات
التحرر يف م�صر� ،ضمن كتاب �أبحاث م�ؤمتر «مائة عام على حترير املر�أة» ج ،2املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر،
1999م� ،ص.494
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ُولدت «نبوية مو�سى» بناحية كفر «احلكما» ببندر «الزقازيق» .كان والدها
�ضابطًا باجلي�ش امل�صري .وقد �سافر الأب قبل ميالد «نبوية» ب�شهرين �إىل «ال�سودان»
�إبان الثورة املهدية ،ومل َي ُعد من هناك؛ فن�ش�أت نبوية يتيمة الأب ،وعا�شت مع
�شقيقها «حممد مو�سى» الذي يكربها بع�شر �سنوات يف رعاية والدتهما.
ن�ش�أت «نبوية مو�سى» يف بيت ك�سائر البيوت امل�صرية التي تهتم بتعليم
�أبنائها من الذكور فقط ،وت�ؤمن ب�أن ال قيمة لتعليم الفتيات لأن م�صريهن الزواج،
ولكن حب نبوية للعلم ،جعلها تتعلم القراءة والكتابة مب�ساعدة �شقيقها الذي
�أر�سلته العائلة ليتعلم يف القاهرة.
وما � ْأن بلغت «نبوية مو�سى» الثالثة ع�شرة من عمرها حتى تطلعت
ال�ستكمال تعليمها ،فتقدمت رغم املعار�ضة ال�شديدة من �أ�سرتها لاللتحاق
مبدر�سة «ال�سنية» للبنات ،وكان �سبب املعار�ضة هو ما �أُ�شيع  -يف ذلك الوقت -
خروجا عن قواعد
عند الطبقات املتو�سطة والعليا �أن خروج الفتيات للتعليم « ُيعد ً
الأدب واحلياء ،ومروقًا من الرتبية والدين»((( .فكانت الأُ َ�سر الراقية � -إال القليل
النادر منها  -ترى � َّأن التعليم والعمل مما يحط من مكانة املر�أة وكرامتها(((.
وكان عليها بالتايل مواجهة قوتني متعار�ضتني لها ،وهما الأ�سرة بوجه
خا�ص ،واملجتمع بوجه عام .وجنحت «نبوية مو�سى» يف االلتحاق بال�صف الثالث
((( نبوية مو�سى ،تاريخي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.32
((( �إبراهيم عبده ،تطور النه�ضة الن�سائية يف م�صر ،مكتبة كلية الآداب ،القاهرة1945 ،م� ،ص.15
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االبتدائي �سنة (1319هـ1901 /م) وكان هذا العام هو العام الذي ح�صلت فيه
الفتاة امل�صرية  -ولأول مرة  -على ال�شهادة االبتدائية ،وكان هذا ممث ًال يف «ملك
حفني نا�صف» و«فكتوريا عو�ض».
وا�ستطاعت «نبوية مو�سى» بعد عامني من الدرا�سة � ْأن حت�صل على ال�شهادة
االبتدائية �سنة (1321هـ1903 /م) ،وا�ستكملت درا�ستها بعد ذلك بق�سم
«معلمات ال�سنية» حيث �أمتت درا�ستها �سنة (1324هـ1906 /م)ُ ،وعينت
ُم َد ِّر َ�س ًة مبدر�سة «عبا�س االبتدائية» للبنات بالقاهرة ،مبرتب خم�سة جنيهات حتت
االختبار ملدة عامني.
وقد �شعرت «نبوية مو�سى» بعدم م�ساواتها للرجل يف العمل على الرغم
من م�ساواتها له يف ال َّتعلُّم؛ حيث كان املجتمع مييز بني اجلن�سني يف الراتب(((،
ويعامل املوظفني «معاملة الوراثة» �أي يعطي املر�أة ن�صف �أجر الرجل .وتعقب
«نبوية مو�سى» على ذلك قائلة« :لقد كنت �أُ َد ِّر ُ�س كما ُي َد ِّر ُ�س الفتى ،ومل يكن
ندر�س للمدار�س االبتدائية ،فلماذا
للحكومة مدار�س ثانوية كثرية ،فكنا جمي ًعا ِّ
متيزه الوزارة عني ب�ضعف مرتبي؟ لقد كنت �أعمل جاهدة �أن ت�ساوى املر�أة
بالرجل يف الوظائف ويف كل �شيء»(((.
((( لعل هذا اخلالف يف الأجر كان ل�سيادة الثقافة الإجنليزية التي ال ت�سوي بني املر�أة والرجل يف الأجر.
((( نبوية مو�سى ،تاريخي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.82
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وا�ستمرت «نبوية مو�سى» يف التعليم حتى ح�صلت على �شهادة «البكالوريا»
�سنة (1325هـ1907 /م) ،فكانت �أول فتاة حت�صل على ال�شهادة ،ف�أثارت �ضجة
كبرية باعتبارها �أول فتاة يف م�صر جتر ؤ� على التقدم لهذه ال�شهادة التي كان
حاملوها يحظون مبكانة اجتماعية مرموقة .وتعلق على هذا احلدث يف مذكراتها
بقولها« :ولو �أين �إذ ذاك فتحت فرن�سا ملا كان ال�سمي رنة �أ�شد مما كان له على �إثر
نيل تلك ال�شهادة العظيمة� ،أي �شهادة البكالوريا»(((.
ثم ح�صلت «نبوية مو�سى» بعد ذلك على دبلوم املعلمات �سنة (1326هـ/
1908م) ،وق�ضت �سنتني حتت التمرين يف التدري�سُ ،وعينت يف وظيفة معلمة.
وقد بد�أت «نبوية مو�سى» يف تلك الفرتة تكتب املقاالت يف ال�صحف،
مثل �صحيفة «م�صر الفتاة» و«الأهرام» و«البالغ» و«اجلريدة» وغريها ،تناولت فيها
ق�ضايا تعليمية واجتماعية و�أدبية.
أي�ضا مت افتتاح اجلامعة الأهلية ،وبعد فرتة انتدبت «نبوية
ويف هذه ال�سنة � ً
مو�سى» مع «ملك حفني نا�صف» و«لبيبة ها�شم(((» لإلقاء حما�ضرات كانت
تنظمها اجلامعة لتثقيف �سيدات الطبقة الراقية كل يوم جمعة ،وعملت يف الفرع
الن�سائي ما بني عامي (1329 - 1328هـ1911 - 1910 /م) ،وقامت بتدري�س
مادة العلوم الع�صرية ومادة تاريخ م�صر القدمي واحلديث.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.85
((( كانت لبيبة ها�شم رئي�س حترير جملة الفتاة تقوم بتدري�س الرتبية و�صدرت حما�ضراتها يف كتاب.
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ثم ا�ستطاع «حممد با�شا حممود» مدير مديرية الفيوم � -آنذاك � -أن يقنع
«نبوية مو�سى» �سنة (1327هـ1909 /م) �أن ترتك خدمة وزارة املعارف لتتوىل
ِنظَ ارة «املدر�سة املحمدية» للبنات التي �أن�ش�أها جمل�س مديرية الفيوم .و َق ِبلَت
«نبوية» هذه املهمة فكانت �أول ناظرة م�صرية ملدر�سة ابتدائية للبنات ،وجنحت
خالل عملها يف ن�شر تعليم البنات يف الفيوم ،فزاد الإقبال على املدر�سة ،وارتفع
عدد تلميذاتها �إىل �أكرث من ال�ضعف يف مدة �أربعة �شهور.
ثم َّر�شحها الأ�ستاذ «�أحمد لطفي ال�سيد» ناظرة ملدر�سة معلمات املن�صورة
التي �أن�ش�أها �آنذاك جمل�س مديرية الدقهلية ،فتولت �إدارتها منذ �سنة (1328هـ/
1910م) ونه�ضت بها نه�ضة كبرية ،حتى حازت املركز الأول يف كفاءة املعلمات.
و�أثناء العمل يف التدري�س ،انتقدت «نبوية مو�سى» بع�ض مناهج التعليم،
والكتب املدر�سية املقررة على الطالب ،ومن هذه الكتب كتاب «الفوائد الفكرية»
لـ«عبد اهلل با�شا فكري» .وكان يدر�س يف املرحلة االبتدائية .ور�أت يف هذا الكتاب
عدم مالءمته للعملية التعليمية((( .فلج�أت �إىل ت�أليف مناهج درا�سية خا�صة
بتلميذاتها بعنوان «ثمرة احلياة يف تعليم الفتاة» قررته نظارة املعارف «وزارة الرتبية
والتعليم» للمطالعة العربية يف مدار�سها �سنة (1329هـ1911 /م) ،ويف مقدمة
الكتاب تو�ضح �أهمية التعليم القائم على االختيار ال الأمر ،والنهي ،والإجبـار.
((( نبوية مو�سى ،تاريخي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.108
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وكان هذا الكتاب �إ�سها ًما من «نبوية مو�سى» يف تطوير كتب اللغة العربية،
عني بت�صحيحه الأ�ستاذ «�أحمد �إبراهيم» ،املدر�س مبدر�سة الق�ضاء ال�شرعي(((،
وقد ُ�صحح مبعرفة ال�شيخ «حمزة فتح اهلل» مفت�ش �أول اللغة العربية.
وتفتتح «نبوية مو�سى» هذا الكتاب ُبخطب ٍة تقول فيهاَّ � :إن تعليم اللغة
العربية ُي َ�ش ِّكل �أزم ًة؛ لأن الأطفال يتكلمون اللغات مبجرد تعودهم �سماعها ،ف�إذا
تعودوا �سماع الكالم ال�صحيح ،ثبت ذلك يف �أذهانهم .فاملهم  -يف نظرها  -هو
تعويد الأطفال على النطق ال�صحيح ،ولذا اهتمت بالرتكيز على �أدب اللغة؛ لأن
الغر�ض هو تعويد الطفل كيف يعبرّ عن مكنون �صدره بعبار ٍة ف�صيحة .فقد نرى
تلميذًا «نابغة يف النحو وال�صرف يعرف الإعالل والإبدال ،ولكنه ال ي�ستطيع
ُح�سن التعبري باللغة العربية ال�صحيحة لقلة مادته ،وجهله ب�أ�ساليبها ومعانيها،
و ُبعده عنها»(((.
ورغبت «نبوية مو�سى» يف درا�سة احلقوق ،فتقدمت بطلب �إىل نظارة املعارف؛
حيث كانت تتبعها هذه املدر�سة ،لكن طلبها ُرف�ض ،فلما انتقلت �إدارة مدر�سة
احلقوق بعد ذلك �إىل نظارة احلقانية «وزارة العدل» �سنة (1330هـ1912 /م)،
واحرتام لهاَ ،ق ِبل
وكان ناظرها «حممد با�شا �شكري» على معرفة بـ «نبوية مو�سى»
ٍ
طلب التحاقها كطالبة منت�سبة ،وو�صلت �إىل ال�سنة النهائية ،فتدخل امل�ست�شار
((( وقد �أ�صبح �أحمد �إبراهيم �أ�شهر �أ�ساتذة ال�شريعة الإ�سالمية يف م�صر ،و�أ�صبح وكي ًال لكلية احلقوق  -جامعة
القاهرة.
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،الطبعة احلالية� ،ص.86
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الإجنليزي «دنلوب» و�أقنعها بعدم دخول االمتحان النهائي للحقوق ،وقد ظهرت
ثقافتها القانونية يف كتاباتها.
وعا�صرت «نبوية مو�سى» فرتة �سيا�سية قلقة يف تاريخ م�صر إ� َِّبان احلرب
العاملية الأوىل �سنة (1332هـ1914 /م) ،وعزل اخلديوي «عبا�س حلمي الثاين»،
وتولية «ح�سني كامل» �سلطانًا حتت احلماية الربيطانية .وواجهت «نبوية مو�سى»
دعوى باطلة بانتمائها �إىل املعار�ضة ال�سيا�سية ،و�أنها من �أن�صار اخلديوي ال�سابق
خطر على الأمن واال�ستقرار.
واملناه�ضني للعهد اجلديد ،و� َّأن بقاءها يف املن�صورة ٌ
فقام «دنلوب» بنقلها �إىل القاهرة ،و�أعاد تعيينها يف وزارة املعارف وكيلة معلمات
بوالق ،ثم َرقَّاها يف (�صفر 1334هـ /يناير 1916م) ناظرة ملدر�سة «معلمات
الورديان» بالإ�سكندرية ،وظلت يف هذه الوظيفة حتى �سنة (1338هـ1920 /م).
ادعاء باطالً؛
وتنفي «نبوية مو�سى» انتماءها �إىل املعار�ضة ال�سيا�سية ،وتراه ً
حيث كانت يف تلك الفرتة بعيدة عن ال�سيا�سة والأحزاب ،و� َّأن معاداة وزارة
املعارف لها �إمنا تعود �إىل اعرتا�ض االحتالل الإجنليزي على وجود ناظرة م�صرية
مدار�س الناظرات الإجنليزيات.
تناف�س َم ْد َر َ�س ُتها
َ
والدليل على هذا �أنه عندما قامت ثورة 1919م ،و�أعلنت املدار�س الإ�ضراب
عن الدرا�سة رف�ضت «نبوية مو�سى» امل�شاركة يف الإ�ضراب ،و�أعلنت �أن التعليم هو
�أعظم تعبري عن العمل الوطني ،و�أقنعت املعلمني واملعلمات يف مدر�ستها بوجهة

22

منى �أبو زيد
22

نظرها ،وتذكر هذه الواقعة يف مذكراتها بقولها« :ل�ست ممن يعتقدون �أن الإ�ضراب
يف املدار�س مما يفيد البالد بل �أنا �أعلم �أن البالد على حاجة �شديدة �إىل التعليم،
و�أن املعلمني يجب �أن يكونوا بعيدين عن احلركة الوطنية؛ لأنهم يقومون بعمل
وطني جميد يجب �أن ال ين�صرفوا عنه �إىل عمل �آخر مهما جلّ  ،وذلك العمل
تثقيف �أمة أُ� َّمية»(((.
ويف �سنة (1338هـ1920 /م) ر�أى الإجنليز  -ولأ�سباب �سيا�سية  -ترقية
فعليا ،فراحت
«نبوية مو�سى» مفت�شة للتعليم الأويل بالوزارة� ،إال �أنه مل يكن عم ًال ًّ
تكتب يف ال�صحف مقاالت تنتقد فيها ُن ُظم التعليم يف وزارة املعارف ،الأمر الذي
�أثار ثائرة «باتر�سون» امل�ست�شار الإجنليزي اجلديد للمعارف ،فمنحها �إجازة مفتوحة
بالأجر.
وا�ستثمرت «نبوية مو�سى» هذه الإجازة املفتوحة و�سافرت �إىل الإ�سكندرية،
وجنحت باالتفاق مع جمعية «ترقية الفتاة» يف ت�أ�سي�س مدر�سة ابتدائية خا�صة
كبريا.
للبنات ،تولت �إدارتها ،و�أثبتت يف ذلك كفاءة ً
وجناحا ً
ويف هذا العام (1338هـ1920 /م) ن�شرت «نبوية مو�سى» كتابها «املر�أة
والعمل» طالبت فيه بحق املر�أة املطلق يف العلم والعمل ،ومب�ساواتها الكاملة مع
الرجل .ومنذ ذلك الوقت �شاركت يف احلركة الن�سائية التي تزعمتها ال�سيدة
((( نبوية مو�سى ،تاريخي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.235
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«هدى �شعراوي» و�سافرت �ضمن وفد «االحتاد الن�سائي امل�صري» �إىل م�ؤمتر املر�أة
العاملي املنعقد يف روما �سنة (1341هـ1923 /م) ،وقد �ضم هذا الوفد «هدى
�شعراوي» و«�سيزا نرباوي» و«ريجينا خياط» ومدام «وي�صا وا�صف» �إىل جانب
«نبوية مو�سى» ،وكُ َّن مناذج ُم َ�ش ِّرفَة للمر�أة امل�صرية �أمام الغرب.
وقد �أثار هذا الن�شاط الن�سائي خ�صوم «نبوية مو�سى» وخ�صوم حركة حترير
قرارا بنقل «نبوية مو�سى» �إىل
املر�أة ،ف�أ�صدر «حممد �سعيد با�شا» وزير املعارف ً
القاهرة يف وظيفة كبرية مفت�شات �سنة (1342هـ1924 /م).
ومل تكن تلك الوظيفة التي تولتها «نبوية مو�سى» م�ضطرة �سوى نوع
من االعتقال للحد من ن�شاطها يف جمال احلركة الن�سائية ،مما �أثار عليها خ�صوم
حترير املر�أة ودعاة التم�سك بالقدمي ،ولذا القت معاملة �سيئة من كبار امل�سئولني
بالوزارة ،وتقدمت بعدة �شكاوى �إىل وزير املعارف عن �سوء معاملتها وا�ضطهادها
و�سلْب �سلطانها ،ومتييز الرجال عليها.
َ
وعندما مل ت�ستجب الوزارة ل�شكواها قررت ت�صعيد امل�س�ألة �إىل الر�أي
العام ،و�أثارتها على �صفحات اجلرائد ،فكتبت يف جريدة «ال�سيا�سة» اليومية التي
كان ُي�صْ ِد ُرها حزب «الأحرار الد�ستور ِّيني» يف ( 22جمادى الأوىل 1344هـ/
 8دي�سمرب 1925م) مق ً
اال بعنوان «نظام تعليم البنات يف �إجنلرتا وم�صر» لفتت
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االنتباه فيه �إىل �ضرورة تغيري نظام تعليم البنات يف م�صر ،ونزع املراقبة والتفتي�ش
من �أيدي الرجال.
و�أكدت يف ختام مقالها �إ�صرارها على القتال يف هذه املعركة حتى النهاية،
مقد َ�س ٌة يف جميع مدار�س العامل على اختالف �أديانهم
لأن م�س�ألة الأخالق َّ
وعاداتهم ،و�أعلنت �أنها على ا�ستعداد للت�ضحية ب�سعادتها وراحتها؛ لأنها تكره
الرذيلة لذاتها ،ال خوفًا من عقاب الدين� ،أو رجاء ثوابه.
وما �أن ُن�شر هذا املقال يف جريدة «ال�سيا�سة» حتى �أ�سرع «علي ماهر»
وزير املعارف � -آنذاك  -بتوجيه �إنذار م�ؤرخ يف ( 14جمادى الآخرة 1344هـ/
 29دي�سمرب 1925م) لل�سيدة «نبوية مو�سى»؛ لأنها �أبدت مالحظات �شخ�صية
عن تعليم البنات يف جريدة علنية ،مع خمالفة ذلك خمالفة �صريحة لل�ضوابط
املفرو�ضة على ُم َوظَّ ِفي احلكومة بعدم ن�شر مالحظات �شخ�صية بوا�سطة اجلرائد.
ثم ن�سبوا �إليها امل�سئولية عن قيام «حركة املُ َد ِّر َ�سات امل�صريات �ضد
الناظرات الأجنبيات»؛ حيث كانت هناك حركة �شبه جماعية بني املُ َد ِّر َ�سات
امل�صريات تطالب با�ستبدال ناظرات املدار�س الأجنبيات بناظرات م�صريات بعد
� ْأن ُي ْث ِب نْت كفاءتهن يف العمل ،حتى يكون اال�ستقالل الذي ح�صلت عليه البالد
�آنذاك متحق ًقا يف جمال التعليم.
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و�صدر قرار بف�صل «نبوية مو�سى» من اخلدمة يف(� 24شعبان 1344هـ/
 8مار�س 1926م) ،فان�صرفت منذ ذلك احلني �إىل االهتمام ب�أمور التعليم يف
�سمى
مدار�سها اخلا�صة ،التي كان لها فرع بالإ�سكندرية ،و�آخر بالقاهرة ،وكانت ُت َّ
مدر�سة «بنات الأ�شراف».
وتعترب الفرتة فيما بني �سنة (1356هـ1937 /م) حتى �سنة (1362هـ/
1943م) هي �أكرث فرتات حياة «نبوية مو�سى» عم ًال وتنو ًعا ،و�أكرثها ن�شاطًا
وحيوية .فقد قامت �إىل جانب �إدارة مدار�سها بامل�شاركة يف الأن�شطة الرتبوية.
وقامت ب�إن�شاء مطبعة وجملة �أ�سبوعية ن�سائية با�سم «الفتاة» �صدر العدد الأول منها
مقرا لها مببنى
يوم الأربعاء (� 15شعبان 1356هـ� 20 /أكتوبر 1937م) ،واتخذت ًّ
مدر�ستها الكائنة بالقاهرة ،وا�ستمرت املجلة ت�صدر ملدة خم�س �سنوات� ،صدر
خاللها  229عد ًدا ،كان �آخرها بتاريخ ال�سبت ( 2جمادى الآخرة 1362هـ/
 5يونية 1943م) .وكانت «نبوية» تكتب فيها مقاالت تربوية وتعليمية واجتماعية.
وقد �أ ّلفت «نبوية مو�سى» رواية تاريخية بعنوان «توب حتب» �أو «الف�ضيلة
امل�ضطَ َه َدة» وترجع �أحداث الرواية �إىل ع�صر «�أحم�س الأول» وتتناول �أ�سباب
حرب اال�ستقالل التي قام بها امل�صريون �ضد الهك�سو�س حتى تهي�أ لهم طرد
الهك�سو�س على يد امللك «�أحم�س».
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كثريا من عادات امل�صريني القدماء ومعتقداتهم ،وطرق
وت�ضمنت الرواية ً
كثريا من احلوادث ال�شهرية التي حدثت
حماكماتهم وت�شريعاتهم .كما ت�ضمنت ً
يف م�صر يف عهدها الأخري ،فهي �صورة لأخالق بع�ض املعا�صرين ،وت�أثري التطورات
ال�سيا�سية فيهم .ف ُت َق ِّدم �صورة تاريخية مل�صر يف الع�صر احلديث((( م�أخوذة من
قدماء امل�صريني ،وبطلة الرواية هي «توب حتب» وترمز بها «نبوية مو�سى» �إىل
نف�سها ،وهي رئي�سة �إحدى دور النظام التابعة لدير «�أمون» ح�سب �أحداث الرواية.
كما ن�شرت «نبوية مو�سى» ديوانًا لل�شعر ،فقد كانت �شديدة امليل للأدب
وق َْر ِ�ض ال�شعر منذ كانت تلميذة باملدر�سة االبتدائية .ثم ان�صرفت عن ال�شعر �إىل
ِ�ض ال�شعر كلما دعتها احلاجة �إىل ذلك .وظهر
التعليم .ولكنها مع ذلك كانت َت ْقر ُ
ال�شعر عندها على هيئة مقطوعات متفرقة قالتها ال�شاعرة يف منا�سبات متباينة منذ
�سنة (1322هـ1904 /م) حتى �سنة (1353هـ1934 /م) ،وقد ذكرت موقفها
من ال�شعر قائلة «ل�ست كغريي ممن يقولون ال�شعر �أو النظم ،وهم متفرغون له ،بل
�شعرا �إال
�أنا ُم َع ِّل َم ٌة� ،شغلني حب التعليم عما �سواه من الفنون اجلميلة ،وما قلت ً
حلاجة التعليم ..فقلَّما تخلو ق�صيد ٌة من ق�صائدي من الإ�شارة �إليه»(((.
((( حممد �أبو الإ�سعاد ،نبوية مو�سى ودورها يف احلياة امل�صرية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،سل�سلة تاريخ
امل�صريني رقم ( ،)69القاهرة1994 ،م� ،ص.24
((( ديوان ال�سيدة نبوية مو�سى ،مطبعة الفتاة ،القاهرة1938 ،م ،وهناك طبعة حديثة للديوان ،حتقيق ودرا�سة عفاف
عبد املعطي ،املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة2002 ،م.

تقدمي
27

27

و�شاركت «نبوية» يف تلك الفرتة كذلك يف احلياة ال�سيا�سية ،وكان لها
دور مع «الأحرار الد�ستور ِّيني» ،فكانت تنا�صرهم ،وعلى عداء �شديد مع حزب
«الوفد» الذي ما �إن توىل احلكم يف (املحرم 1361هـ /فرباير 1942م) حتى
�سارع باالنتقام من «نبوية مو�سى» ف�أغلق مدار�سها وجملتها.
ويف �سنة (1365هـ1946 /م) �أوقفت «نبوية مو�سى» مبنى مدر�سة «بنات
خرييا ،و�سلمتها �إىل وزارة املعارف التي �أعادت
الأ�شراف» يف الإ�سكندرية وق ًفا ًّ
تعيينها من جديد يف وظيفة مفت�شة عامة للتعليم احلر ،و�أم�ضت يف هذه الوظيفة
عدة �شهور حتى �أُحيلت �إىل املعا�ش يف (املحرم 1366هـ /دي�سمرب 1946م).
وفيت ،وهي يف
وق�ضت «نبوية مو�سى» �سنواتها الباقية يف املعا�ش حتى ُت َ
نحو اخلام�سة وال�ستني من عمرها ،وذلك يف (جمادى الآخرة 1370هـ� /أبريل
1951م) لتطوي بذلك �صفحة خالدة من �صفحات كفاح املر�أة امل�صرية يف
احل�صول على التعليم والعمل .وكانت «نبوية مو�سى» بكتابها «املر�أة والعمل» يف
مقدمة الداعني �إىل هذا احلق ،وانتهت حيا ُة رائد ٍة من رائدات العمل الن�سائي
ممن اتخذن من ق�ضية تعليم الفتيات ق�ضية وطنية.
«نبوية مو�سى» ا�سم له رنني يف تاريخ العمل الن�سائي� ،شهدت بداية ع�صر
تعالت فيه الأ�صوات ُمطَ ا ِلب ًة بفك القيود عن املر�أة ،واحل�صول على حقوقها كاملة
مبا فيها حق العمل ،والذي هو بالطبع بعد حق التعليم .هذا احلق الذي جعلته
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حمورا يدور حوله هذا الكتاب .تناولت فيه تربية الفتيات يف م�صر .والتعليم
ً
أي�ضا
الأهلي .وكذلك احتياج املجتمع لدور املر�أة و�شغلها العديد من الأدوار .و� ً
تناولت بع�ض ال�سلوكيات التي تنتج عن الفراغ واجلهل ،مثل الزار والإ�سراف يف
الأفراح واملهور ،هذا �إىل جانب مقدمة عن �أحوال املر�أة يف الأمم املختلفة.
الكتاب يف �سياقه التاريخي

خا�صا بالق�ضايا االجتماعية يف ال�شرق
لقد �أَوْلىَ املفكرون املحدثون اهتما ًما ًّ
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين .ولعل من �أهم
هذه امل�سائل التي دار حولها النقا�ش بني ه�ؤالء العلماء يف تلك الفرتة ،م�س�ألة
«املر�أة» حتريرها و�إ�صالحها ،ورقيها االجتماعي؛ �إذ كانت م�س�ألة املر�أة ُتعد من
�أخطر هذه امل�سائل؛ لأنها لي�ست م�س�ألة زمنية عار�ضة ،و�إمنا هي دائمة وم�ستمرة،
ذات َو ْق ٍع وواقع اجتماعي يومي ،الُ  ي ْن َتظَ ُر �إجنازه يف م�ستقبل قريب(((.
ففي الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر� ،أ�صدر بع�ض املفكرين العرب
كتبا تعالج م�س�ألة املر�أة واملجتمع ،وكان �أهمها كتاب «املر�شد الأمني للبنات والبنني»
ً
مل�ؤلفه رفاعة رافع الطهطاوي (1290 - 1216هـ1873 - 1801 /م) وذلك �سنة
(1289هـ1872 /م) عالج فيه �ضرورة تعليم البنات.
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر  -بريوت ،ط1981 ،2م� ،ص.460
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ويف �سنة (1307هـ1890 /م) ن�شر حمزة فتح اهلل (1336 - 1265هـ/
1918 - 1849م) بالقاهرة كتابًا بعنوان «باكورة الكالم على حقوق الن�ساء يف
الإ�سالم» وهو كتاب نقلي تاريخي �أدبي فقهي خطابي.
ويف نهاية القرن (1315هـ1897 /م) ن�شر قا�سم �أمني (1326 - 1280هـ/
1908 - 1863م) كتابه املعروف «حترير املر�أة» والذي �أثار َ�ض َّجة كربى يف
الأو�ساط الفكرية والعملية.
ويف عام (1318هـ1900 /م) ن�شر كتابه الثاين «املر�أة اجلديدة» .وبعد وفاة
قا�سم �أمني ظهر �شاب من التعليم الثانوي ا�سمه «عبد احلميد حمدي» جعل من
حماميا ومداف ًعا عن حقوق املر�أة ،ووا�صل هذا ال�شاب م�سرية قا�سم �أمني بن�شر
قلمه ً
مقاالته حول املر�أة (منذ 1324هـ1906 /م) بت�أييد من «�أحمد لطفي ال�سيد» .ويف
عام (1333هـ1915 /م) قام عبد احلميد حمدي بت�أ�سي�س جملة �أ�سبوعية �أ�سماها
«ال�سفور» ،ومن بني الذين �ساهموا يف حترير هذه املجلة الأ�سبوعية مبقاالتهم حول
و�ضعية املر�أة« :حممد ح�سني هيكل» (1375 - 1305هـ1956 - 1888 /م)،
«من�صور فهمي(((»« ،م�صطفى عبد الرازق» ،و«طه ح�سني» (1393 - 1306هـ/
1973 - 1889م).

((( وكان قد كتب �أطروحته للدكتوراه « املر�أة يف الإ�سالم» و�أثارت �ضجة كبرية.
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ويف الثالثينيات من القرن الع�شرين ،ن�شر ال�شيخ «حممد ر�شيد ر�ضا»
جمموع ًة من املقاالت حول مو�ضوع املر�أة؛ حيث قام عام (1351هـ1932 /م)
بجمعها ون�شرها يف كتاب بعنوان «نداء �إىل اجلن�س اللطيف» كما ن�شر بعنوان
«حقوق املر�أة يف الإ�سالم».
كما ُوجد لهذه الدعوة �أن�صارها يف بالد ال�شام .فظهر من ُم َف ِّكريها من
يدافع عن حقوق املر�أة ،منهم «�أحمد فار�س ال�شدياق» الذي �أ ّلف كتابًا يف هذا
املو�ضوع ،هو «ال�ساق على ال�ساق» الذي �صدر عام (1271هـ1855 /م) .وتناول
فيه ق�ضية تعليم املر�أة .وكذلك فعل «عبد الرحمن الكواكبي» الذي عر�ض ق�ضية
املر�أة يف كتابه «�أم القرى» وحتدث فيه عن املر�أة ودورها يف الرتبية واملجتمع.
�أما يف املغرب العربي فقد برز يف هذا املجال «حممد بن م�صطفى اخلوجه
اجلزائري» (1335 - 1282هـ1917 - 1865 /م) الذي �ألَّف كتابني حول
املر�أة� ،أ�صدر الأول منهما يف اجلزائر العا�صمة يف عام (1313هـ1895 /م) حتت
عنوان «االكرتاث يف حقوق الإناث» و�أ�صدر الثاين يف عام (1325هـ1907 /م)
حتت عنوان «اللباب يف �أحكام الزينة واللبا�س» طالب يف هذين الكتابني برتبية
إ�سالميا
�صحيحا ،ودعا �إىل حماربة اجلهل.
ً
املر�أة وتعليمها ً
تعليما � ًّ
كما اهتم الزعيم التون�سي امل�صلح «عبد العزيز الثعالبي» (- 1293
1363هـ1944 - 1876 /م) مب�س�ألة حترير املر�أة عامة ،والتون�سية على وجه
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ق�سما من كتابه «روح التحرير يف القر�آن» بالإ�ضافة �إىل
اخل�صو�ص؛ حيث �أفرد لها ً
وخطَ ِبه.
ما َح ِظ َي ْت به من اهتمام يف كتاباته الأخرى ،ويف �أحاديثه ُ
ويف عام (1349هـ1930 /م) ن�شر «الطاهر احلداد» (1354 - 1317هـ/
1935 - 1899م) بتون�س كتابًا حول نف�س املو�ضوع حتت عنوان «امر�أتنا يف
ال�شريعة واملجتمع» دعا فيه �إىل تعليم املر�أة العربية عمو ًما ،واملر�أة التون�سية على
وجه اخل�صو�ص.
هذا بالإ�ضافة �إىل ع�شرات املقاالت التي كتبها رجال ون�ساء يف �صحف
عامة �أو �صحف ن�سائية ُخ ِّ�ص َ�صت �أغلب مو�ضوعاتها لكل ما يهم املر�أة ،وكتب
فيها ن�ساء من م�صر وال�شام.
و ُيعد كتاب «املر�أة والعمل» �أحد الكتب التي حاولت ت�صحيح و�ضع املر�أة
امل�صرية التي �أ�صابها التخلف واجلمود ب�سبب احلجر عليها ،ومنعها من التعليم
والعمل بدعوى �أن عملها يخالف الدين ،و�أن خروجها من املنزل يخالف عاداتنا
ال�شرقية .وكُ تب على املر�أة االنزواء يف املنزل ،وحجبها عن كل مظاهر احلياة.
وقد ظهرت هذه الكتب بدعواتها الإ�صالحية التي تنادي بت�صحيح و�ضع
املر�أة ،منذ احتكاك ال�شرق بالغرب� ،إما عن طريق البعثات الأجنبية التي ذهبت
�إىل �أوروبا ،و�إما عن طريق ال�صراع ال�سيا�سي والع�سكري.

منى �أبو زيد

32

32

و�شعر ال�شرق مبدى ال ُه َّوة التي تف�صله عن الغرب ،ومن �أبرز هذه املالمح
ال�سلبية تدين و�ضع املر�أة يف ال�شرق .بل �أخذ الغرب َي ِعيب على ال�شرق َت َخ ُّل َفه،
و�أرجع هذا التخلف �إىل احتقار الرجل ال�شرقي للمر�أة ،و�أرجع بع�ضهم هذا الأمر
�إما �إىل ا�ستبداد الرجل� ،أو �إىل الدين ،فكانت حماولة �إنها�ض املر�أة امل�صرية
لعاملني� :أحدهما اللحاق َبر ْك ِب احل�ضارة الغربية ،والآخر ت�صحيح �صورة املر�أة
املُ ْ�س ِلمة كما أَ�ق ََّر َها الدين الإ�سالمي ال�صحيح.
و ُو ِ�ض َعت الكتابات العديدة للدفاع عن املر�أة ،وكانت «نبوية مو�سى»
�إحدى امل�ساهمات يف هذه احلركة ،املدافعة عن حق املر�أة يف التعليم والعمل.
وكان كتابها «املر�أة والعمل» دعوة �صريحة لرتقية املر�أة وتعليمهاِّ ،
وفك احل�صار
عنها ،و�إعطائها حقوقها املدنية واالجتماعية.
حمـاور الكـتاب

ي�شتمل كتاب «املر�أة والعمل» على عدة حماور �أ�سا�سية ،هي:
احملور األول :املرأة وتقدم األمم

تبد�أ «نبوية مو�سى» كتابها باحلديث عن و�ضع املر�أة يف جميع الأمم ،وتربط
بني تقدم الأمم �أو تخ ُّل ِفها بو�ضع املر�أة فيها .فهي ترى يف انحطاط الن�ساء انحطاطًا
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للأمم((( .ولالهتمام ب�ش�أن املر�أة دخل عظيم يف تقدم الأمة»((( .فما َيل َْح ُق املر�أة ال
يلحقها يف ذاتها ،بل هو يلحق الأمة كلها ،لدخول ن�صفها احلياة احلقيقية بعد �أن
كانت كالع�ضو الأَ َ�شـلّ .
وقد بد�أت هذه الدعوة عند مفكري القرن التا�سع ع�شر ،الذين اتفقوا
رئي�سي من �أ�سباب تخلف جمتمعاتهم .يقول «�سليم
على �أن تخلف املر�أة ٌُ
�سبب ٌُ
الب�ستاين»« :الوطن ب�أهله ،والن�ساء ن�صفهم ،فال ت�ستقيم �أموره وال تنتظم �أحواله،
وال يبلغ الدرجة الق�صوى من املدنية ما مل يح�صل هذا الن�صف على الكمال
املدين ،وال�شعب الذي يحاول ذكوره التقدم دون الن�ساء كالرجل الذي يحاول
ما�شيا على ِر ْجلٍ واحدة»(((.
ال�سفر ً
و�أكدت «زينب فواز» (1332 - 1260هـ1914 - 1844 /م) هذا الأمر
وربطت بني حترير املر�أة وتقدم الأمم ،فرتى �أنه ما من �أم ٍة انبعثت فيها �أ�شعة التمدن
يف �أي زمان �إال وكان للن�ساء فيه يد طوىل وف�ضل �أعظم ،فتقول« :ال يخفى �أن
ارتقاء �أي �أمة كانت ال يكون �إال بارتقاء �أفرادها وتهذيبهم»((( جميعهم الرجال
منهم والن�ساء.
(((
(((
(((
(((

نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.7
املرجع ال�سابق� ،ص.7
�سليم الب�ستاين ،املقتطف ،م ،8ج ،1حزيران 1883م� ،ص.9
زينب فواز ،مقالة «تقدم املر�أة» ،جريدة امل�ؤيد امل�صرية ،العدد ( )686ال�صادر يف � 12شوال 1309هـ .ومن�شورة
أي�ضا يف :الر�سائل الزينبية ،ج ،1املطبعة املتو�سطة ،م�صر� ،ص.7
� ً
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وهو نف�س ما ر�آه �أغلب املفكرين الداعني لتحرير املر�أة ،ومنهم «قا�سم
�أمني» الذي ر�أى �أن تقدم م�صر احلقيقي يف الناحيتني الأدبية واملادية �إمنا يكون
بالنهو�ض باملر�أة(((.
وتعطي «نبوية مو�سى» �أمثلة من تاريخ الأمم تبني فيه �أن تقدم الأمم وازدهار
دائما باالهتمام ب�ش�أن املر�أة� ،أما الدول التي ْام ُت ِه َن ْت فيها املر�أة،
احل�ضارة ارتبط ً
فهي بالد ُم ْ�س َت ِب َّدة وم�ستعبدة ،فانعك�س ا�ستبداد ُح َّكا ِمها على رجالها ،فا�ستعبدوا
الرجال .فما وقع من ظلم من الرجل على املر�أة هو نتيجة ملا وقع من ا�ستعباد
للرجال ا�ستبد بهم الأعداء فا�ستبدوا هم بن�سائهم(((.
و ُيذَ كِّ ُرنَا هذا التحليل الذي ُت َق ِّد ُمه «نبوية مو�سى» مبا قدمه من قبل «قا�سم
�أمني» عندما ربط بني اال�ستبداد ال�سيا�سي وو�ضعية املر�أة ،قائالً :كان من �أَ َث ِر هذه
احلكومات اال�ستبدادية �أن الرجل يف َّقوته �أخذ يحتقر املر�أة يف �ضعفها(((.
ولذلك فلي�س من الغريب �أن جند �أن «قا�سم �أمني» �أول من انتحل تلك
الفكرة امل�أثورة عن «�شارل فوربيه» (1837 - 1772م)  -الفيل�سوف االجتماعي
((( ت�شارلز �آدم�س ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة عبا�س حممود ،تقدمي م�صطفى عبد الرازق ،ن�شر جلنة
ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية  -م�صر1935 ،م� ،ص.224
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.14
((( قا�سم �أمني ،حترير املر�أة � -ضمن الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت ،ط1976 ،1م� ،ص.16
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جمتمع ما هي املعيار الدقيق
الفرن�سي  -وهي فكرة م�ؤداها �أن و�ضعية املر�أة يف
ٍ
لتحديد درجة تقدمه �أو تخلفه.
احملور الثاني :مقارنة املرأة العربية باألوروبية قدميًا وحدي ًثا

تعقد «نبوية مو�سى» مقارنة بني املر�أة العربية واملر�أة الأوروبية قدميًا وحدي ًثا؛
لرتى هل التخلف الذي �أ�صاب املر�أة امل�سلمة هو قدمي �أم �أمر ُم ْ�س َت َج ّد عليها؟
فت�شري �إىل �أن حال املر�أة يف �أوروبا  -زمن ظهور الإ�سالم  -كان �أَ َحطَّ منها يف
جزيرة العرب .فكانت حتت �سلطة الرجل ،ال تت�صرف يف �شيء مدى حياته حتى
يف �أموالها اخل�صو�صية ،وال ي�صرح لها القانون بالو�صاية على �أوالدها بعد موت
زوجها ،فكانت خا�ضعة له بحكم القانون.
ثم التفتت �أوروبا منذ قرنني  -القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر � -إىل حترير
إن�سان ي�ؤ ِّدي �أعم ً
اال نافعة
املر�أة ،وتعليمها التعليم ال�صحيح الذي ت�شعر معه �أنها � ٌ
يف هذه احلياة ،ف�سبقت غريها بخطى وا�سعة(((.
�أما املر�أة العربية فكانت ُم َك َّر َم ًة ،وظهر من ن�ساء العرب قائدات ُي َ�ش ِّج ْعن
اجليو�ش على الإقدام �أثناء احلربَ ،وي�شْ َت ِغلْن مبعاجلة اجلرحى ،وكان منهن

((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.12
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ال�شاعرات واملحاربات والتاجرات؛ كال�سيدة خديجة  -ر�ضي اهلل عنها  -وغريها،
وكان منهن امللكات ،ومن �أ�شهرهن «الزبـاء».
و�سوى بينها
رقيا على رقيهاَّ ،
وجاء الإ�سالم و�أكرم املر�أة ب�صورة �أكرب ،فزادها ًّ
يقرب اخلن�ساء يف
وبني الرجل يف كثري من احلقوق والواجبات ،وكان النبي ِّ 
جمل�سه ،وي�ستمع ل�شعرهاَ ،وي ُع ُّدها من �صحابته.
وقد �شاركت املر�أة امل�سلمة يف الأمور ال�سيا�سية واحلربية ،فكان لها دور يف
علي ومعاوية ،وكان منهن من يتطوعن ملعاجلة اجلرحى
احلرب التي قامت بني ّ
يحرم عليهن العمل ،وال التدخل حتى يف الأمور
«مما يدل على �أن الإ�سالم مل ّ
ال�سيا�سية ،فكانت الأمة بتمامها متيل �إىل العمل وال�سعي وراء ما يرفع �ش�أنها»(((.
وح�صلت املر�أة امل�سلمة يف الأندل�س على طفرة كبرية يف العمل ،فكان
منهن من يجرين العمليات اجلراحية ،وهو ما كانت ت�سعى �إليه �أوروبا يف زمن
«نبوية مو�سى».
أي�ضا قبل الإ�سالم وبعده ،فقبل
وكذلك املر�أة امل�صرية كان لها و�ضعها � ً
الإ�سالم �سلكت املر�أة يف �سلك امللك ،وكان هناك ملكات م�صريات ،مثل
«جوريق والزلقا» من ملوك العمالقة و«دلوكة» ،ومن ملوك اليونان «كليوباترا».
((( املرجع ال�سابق� ،ص.14
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�أما املر�أة امل�صرية الآن ،فقد َت َد َّنى و�ضعها ،و�أ�صبحت يف مكانها أَ� َحطَّ من
�أ�سالفها� ،سواء انت�سبت �إىل العرب �أو �إىل فراعنة م�صر.
وهنا تطرح «نبوية مو�سى» �س�ؤا ًال عن �سبب تدهور و�ضع املر�أة يف م�صر؟
وترى � ّأن هذا االنحطاط يرجع �إىل �سببني:
الأولَّ � :أن الرجال قد ا�ستبد بهم ُح َّكا ُمهم ،فا�ستبدوا هم بن�سائهم .يقول
«قا�سم �أمني»« :انظر �إىل البالد ال�شرقية تجَ ِ ْد �أن املر�أة يف رق الرجل ،والرجل يف رقّ
احلاكم ،فهو ظامل يف بيته ،مظلوم �إذا خرج منه».
ال�سبب الثاينَّ � :أن الرجال قد �أخط�أوا يف فهم القر�آنَ ،ف�أَ َّولوه مبا �شاءوا ت�أوي ًال
ن�ص بحرمان املر�أة من العلم
بعي ًدا عن ال�صواب ،على الرغم �أنه مل ي� ِأت يف القر�آن ٌّ
والعمل ،ومن العبث بعد ذلك �أن يقال �إن عاداتنا ال�شرقية ال ت�سمح بذلك(((.
فاندفع الرجال يف حرمان املر�أة من حقها يف التعليم ،ف�سجنوها داخل
املنزل َّمدعني �أن خروجها للتعليم فيه َم ْف َ�س َدة ،و�أن حمايتها ت�ستوجب املحافظة
عليها وراء اجلدران ،وحجبها عن ممار�سة حقها يف احلياة والتعليم .فقدمت «نبوية
مو�سى» مفهومها احلقيقي جتاه احلجاب ،وهل يعني االحتجاب �أم االحت�شام؟

((( املرجع ال�سابق� ،ص.17

38

منى �أبو زيد
38

احملور الثالث :السفور واحلجاب

ترف�ض «نبوية مو�سى» دعوة احتجاب املر�أة يف املنزل ،وترى �أن يف هذه
الدين الإ�سالمي ،والعادات ال�صحيحة ،ف�إن الدين
الدعوة خمالفة �صريحة لتعاليم ِّ
يدعو �إىل اخلروج يف املنا�سبات االجتماعية والدينية ك�أيام اجلمع واالجتماع يف
ح�ض على االجتماع
حث الإ�سالم على مثل هذه االجتماعات كما ّ
احلج ،وقد ّ
وح َّتم كذلك ك�شف وجه املر�أة يف احلج ،ومنه
يف الأعياد واملوا�سم لنف�س الغر�ضَ ،
نعلم �أن املر�أة لها ما للرجل من احلقوق االجتماعية ،وتنازع هذه امل�س�ألة تياران
فكريان:
الأول :تيار تقليدي حمافظ ،كانت مواقف �أ�صحابه من املر�أة متفاوتة من
حيث درجة التع�صب والتفتح .من �أبرز ممثليه« :حممد بريم اخلام�س» الذي ر�أى
�أن كل بلد حافظت على احلجاب قلّت فيها الفاح�شة حتى كادت �أال تقع ،وكل
بلد ت�ساهلت يف خروج الن�ساء مك�شوفات الوجوه يف الأ�سواق واملجامع ف ََ�ش ْت فيها
الفاح�شة(((.
وهو ما يذهب �إليه «حممد طلعت حرب» يف كتابه «ف�صل اخلطاب يف املر�أة
واحلجاب» وكذلك كتابه «تربية املر�أة واحلجاب» وي�ؤيد �ضرورة احتجاب املر�أة
((( حممد بريم اخلام�س� ،صفوة االعتبار مب�ستودع الأم�صار والأقطار ،املطبعة الإعالمية ،م�صر1885 ،م ،ج،3
�ص.47
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مدعيا �أن القر�آن �أمرنا باحلجاب ،وال�سنة حثت عليه ،و�إجماع ال�صحابة متفق
ً
عليه(((.
�إال � َّأن �أ�صحاب هذا التيار مل يكونوا على درجة واحدة ،فكان منهم من
يرى احلجاب ،ولكنه يدعو �إىل التدرج يف اخلروج منه عندما ت�ؤهل املر�أة بالعلم
لهذا ،وعندما ي�ستطيع املجتمع �أن ي�ستقبل �سفور املر�أة ،وهو ما ذهبت �إليه «ملك
حفني نا�صف» يف كتابها «الن�سائيات».
االجتاه الثاين :هو االجتاه الليربايل الذي �آمن بوجوب تغيري حالة املر�أة،
وذلك بال�سماح لها باالختالط بالرجل يف مواطن العمل والأماكن العامة،
تعليما ي�ؤهلها ال للقيام بواجباتها املنزلية فح�سب ،و�إمنا اال�ضطالع بدور
وتعليمها ً
�أ�سا�سي يف املجتمع.
بد�أ هذا التيار بـ «رفاعة الطهطاوي» و«قا�سم �أمني» و«�أحمد لطفي ال�سيد»
و«طه ح�سني» و«الطاهر احلداد» و«نظرية زين الدين» و«عبد احلميد حمدي»
و«عبد العزيز جاوي�ش» وغريهم.
ذهب الطهطاوي يف كتابه «تخلي�ص الإبريز» (1250هـ1834 /م) �إىل �أنه
ال�سفور((( ،وال عالقة بني احلجاب والعفة ،ويقول�« :إن
ال حرج على الن�ساء من ُّ
((( حممد طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مطبعة املنار ،القاهرة ،ط1905 ،2م� ،ص.100
((( ال�سفور عند الطهطاوي وقا�سم �أمني هو رفع النقاب فقط وال �صلة له باحلجاب ال�شرعي.
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وقع اللخبطة بالن�سبة �إىل عفة الن�ساء ال ي�أتي من ك�شفهن �أو ِ�سترْ ِهن ،بل من�ش�أ
ذلك الرتبية اجليدة �أو اخل�سي�سة»(((.
وقد كان «الأفغاين» على هذا الر�أي حني قال يف «اخلاطرات»« :وعندي ال
مانع من ال�سفور �إذا مل ُي َّت َخذْ مطية للفجور»(((.
كما كان «جميل �صدقي الزهاوي» من دعاة نبذ احلجاب .فقد ن�شر مقالة
يف جريدة «امل�ؤيد» بعنوان «دفا ًعا عن املر�أة» ا�ستعر�ض فيها دور املر�أة َك ُ�أ ّم ،وهاجم
ت�سلط الرجل على املر�أة ،و�أرجعه �إىل عدة �أمور ،منها عادة احلجاب((( ،وطالب
برفع احلجاب عن املر�أة يف مقالة ثانية بعنوان «م�ساوئ احلجاب».
َتاب ْيه
كان �أكرث من دعا �إىل رفع احلجاب عن املر�أة هو «قا�سم �أمني» يف ِك َ
طَو ٌر من �أطوار حياة
«حترير املر�أة» و«املر�أة اجلديدة» .وبينَّ �أن احلجاب ما هو �إال ْ
املر�أة ،و�أنه تال�شى يف كثري من الأمم املتقدمة .واحلجاب عنده ال يعني احلجاب
يف امللب�س مبعنى حجب اجل�سد ،فهو ال مينع هذا ،و�إمنا احلجاب الذي يرف�ضه هو
احتجاب املر�أة يف منزلها ،و�سرت وجهها �إذا خرجت؛ لذا ف�إن دعوته �إىل رفع احلجاب
كانت مرتبطة �إىل حد كبري بالدعوة �إىل م�شاركة املر�أة يف احلياة االجتماعية ،فهو
((( الطهطاوي ،تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز� ،ضمن كتاب «�أ�صول الفكر العربي احلديث عند الطهطاوي»،
ن�شر حممود فهمي حجازي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة1974 ،م� ،ص.404
((( جمال الدين الأفغاين ،اخلاطرات ،جمعها وحققها حممد با�شا املخزومي ،بريوت1931 ،م� ،ص.112
((( امل�ؤيد.1910/7/1 ،
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ال يطالب ب�إزالة احلجاب ،بل يطالب �أن يكون منطب ًقا على ما جاء يف ال�شريعة
الإ�سالمية(((.
وقد عا�صرت «نبوية مو�سى» الهجمة ال�شر�سة التي تعر�ض لها «قا�سم �أمني» -
حيا ومي ًتا  -عندما �أعلن ر�أيه يف �سفور املر�أة من خالل كتابيه .ووجدت �أن الكتابة
ًّ
عن ال�سفور جرت املتاعب على «قا�سم �أمني» فف�ضلت �أن متار�س ال�سفور عم ًال
ال قو ًال .وتذكر هذا يف �سريتها قائلة� :أردت ال�سفور فلم �أكتب بالقول ..ولو �أين
همت مبا ا ُّت ِهم ،بل � ّأمر منه .لهذا
قمت فناديت مبا نادى به املرحوم «قا�سم �أمني» ال ُّت ُ
َع َّول ُْت على �أن �أدعو �إىل ال�سفور بالعمل ال بالقول(((.
و ُت ِّعرف «نبوية مو�سى» احلجاب باالحت�شام ،فرتى �أن احلجاب هو �أن تبتعد
قهري �إىل االختالط بهم ،ف�إذا ُ
ا�ضط َّرت
الن�ساء عن الرجال ما دام لي�س هناك داف ٌع ّ
هن ما يكفي لهدم مطامع الرجال(((.
هن و َمل َْب ِ�س ّ
الن�ساء �إىل اخلروج خرجن ويف ِز ِّي ّ
وكانت «نبوية مو�سى» بنف�سها مث ً
اال لهذا االحت�شام .وقد �أعلنت ر�أيها يف
احلجاب �سنة (1328هـ1910 /م) يف وقت كان احلجاب  -النقاب الذي يغطي
الوجه  -ما زال هو ال�سائد قبل �أن تندفع «هدى �شعراوي» ورفيقاتها �إىل َخ ْل ِعه ِ إ� ْث َر
عودتهن من م�ؤمتر املر�أة العاملي يف روما �سنة (1341هـ1923 /م).
((( قا�سم �أمني ،حترير املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص.43
((( نبوية مو�سى ،حياتي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.78
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.4
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وت�ؤكد «نبوية مو�سى» على �أن القر�آن مل ي�أمرنا باالحتجاب ،بل �أمرنا باالبتعاد
عن الزينة ،قال تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮊ[النور.]31 /
ال�ص ْدر ال ب�سرت الوجه ،وهو مو�ضوع ا ُحللي يف اجلاهلية ،وقد
ف�أمر اهلل ب�سترْ َّ
�صريحا بك�شف وجه املر�أة يف ثالثة �أمور :احلج وا ِخلطْ َبة
�أمر الدين الإ�سالمي � ًأمرا ً
وال�شهادة .ومل ي�أمرها �صراحة ب�سرته ،فال معنى �إذن ل�سرت الوجه ،وفيه م�ضايقة
كبرية ملن يردن العمل(((.
فاخلروج مع االحت�شام والوقار هو ما حتث عليه «نبوية مو�سى» ،لذا ترى
وقارا يفوق ما هو موجود عند املر�أة يف املدينة .و َت ْع ِق ُد
يف الفالّحة ال�سافرة الوجه ً
مقارنة بني حال املر�أة الريفية الب�سيطة وحال املر�أة يف املدينة ،وتبني �أن املر�أة
يف الريف تخرج �إىل العمل ،وال ترتدي احلجاب املعروف يف املدن  -النقاب
الأبي�ض  -فال �أحد يرف�ض عملها ،وال �أحد يتهمها بال�سفور(((.
وتدعو «نبوية مو�سى» �إىل ال�سفور مع االحت�شام التزا ًما مبا جاء به الدين،
وكانت مث ً
اال �صادقًا لتلميذاتها لل�سفور الذي �أرادته .فهي تخرج لعملها �سافرة
حتى ال َي ُعوقها احلجاب عن ح�سن ت�أدية ذلك العمل ،ولكن تظهر يف ملب�سها
مبظهر اجلد بال زينة وال تربج .وتختم موقفها من احلجاب بن�صيحة توجهها
((( نبوية مو�سى ،حياتي بقلمي ،مرجع �سابق� ،ص.80
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.4
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�إىل الفتاة قائلة� :أن�صح الفتاة ب� ِّأي لب�س كان ،ولكن �أقول علموها العلم الراقي
لتن�صرف عن ال ُّز ْخ ُر ِف والزينة ،وترتف َع �أن تكون �أُ ْل ُعوبة ،فتظهر مبظهر احل�شمة
والوقار ،وال يهمنا على �أي �شكل هيئتها ما دام على هيئة تدل على رفع الأدب،
واتباع الدين احلنيف من �شر الزينة فقط.
احملور الرابع :مساواة املرأة بالرجل

�أول اتهام ا�ستند �إليه من مينع املر�أة عن التعليم والعمل هو �أنها ال ت�ساوي
ذكاء ،وال ت�صلح ملا ي�صلح له الرجل .واعتمد �أ�صحاب هذا الر�أي
الرجل عق ًال �أو ً
على عر�ض التباين واالختالف بني طبيعة املر�أة وطبيعة الرجل ،وبنوا على هذه
الفروق اجل�سدية اختالفات عقلية.
�أما دعاة حترير املر�أة فر�أوا �أنه ال فرق بينها وبني الرجل يف التكوين
الف�سيولوجي والقدرة العقلية ،واعتمدوا على �أبحاث البيولوجيا «علم الأحياء»
ملمو�سا يف القرن التا�سع ع�شر.
والأنرثبولوجيا «علم الإن�سان» التي �أحرزت تقد ًما ً
ونتج عن هذا ال�صراع اجتاهان:
االجتاه الأول :ذهب �أ�صحابه �إىل اعتبار املر�أة دون الرجل عق ًال ومقدرة،
ومنهم «د� .شبلي �شميل»  -وهو الداعية �إىل نظرية دارون  -الذي اعتمد على بع�ض
�أبحاث ِع ْل َمي احليوان والإن�سان ،وقال :ذهبت طائفة من �أهل النظر �إىل �أن املر�أة
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م�ساوية للرجل يف العقل .ويف اعتقادنا �أن املبحث طبيعي حم�ض .و�أنه من مباحث
علم احليوان� .أو بالأحرى من مباحث علم الإن�سان .وال ي�صح �أن ُينظر �إليه من غري
هذا الوجه� ،أو ُي ْقطَع فيه حكم بدونه.
وانتهى «�شميل» �إىل �أن جميع ال�شرائع قد اتفقت على �أن ُتعامل املر�أة
معاملة القا�صر املحتاج �إىل َو ِ�صي ،و�سببه ما بها من اخلفة والطَّ ْي�ش ،وو�صف علماء
الأخالق املر�أة ب�أنها الهية متقلبة مفرطة �أكرث من الرجل(((.
ودعمه يف هذا الر�أي «حممد طلعت حرب» الذي ر�أى �أن املر�أة دون
الرجل من الناحية اجل�سدية ،م�ست�شه ًدا بحال �إناث احليوانات كلها .التي تدل
على �أن اخلالق جل �ش�أنه خلق الإناث �أ�ضعف من الذكور يف كلِّ الأنواع احلية
حلكمة بالغة ومق�صد عظيم(((.
ومن �أ�صحاب هذا الر�أي كذلك «حممد فريد وجدي» الذي نقل عن
دائرة معارف الرو�س تعري ًفا للمر�أة مفاده� :أن املر�أة كائن �شريف ُج ِعلَ لإكثار
النوع الإن�ساين ،ال ي�ستطيع الرجل �أن يباريها يف ذلك.
االجتاه الثاين :يرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن االختالفات البيولوجية لي�س
لها �أدنى انعكا�س على القدرات العقلية للجن�سني .و�أن ما يقال عن �ضعف املر�أة يف
((( �شبلي �شميل ،املقتطف ،م ،11ج� ،6آذار /مار�س � ،1887ص .360نق ًال عن علي املحافظة ،االجتاهات الفكرية
عند العرب ،الدار الأهلية للن�شر والتوزيع ،بريوت1987 ،م� ،ص.188 ،187
((( حممد طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.22
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طبيعيا مالز ًما جلن�س الن�ساء يف كل زمان ومكان،
قدراتها العقلية واحل�سية لي�س � ًأمرا ًّ
بل هو ثمرة لأو�ضاع بيئية واجتماعية وتربوية من املمكن تغيريها.
وقد م ّثل هذا االجتاه رجال ون�ساء ،على ر�أ�سهم «رفاعة الطهطاوي» الذي
ر�أى م�ساواة اجلن�سني يف ال�صفات والقدرات ،فهو يرى �أن املر�أة مثل الرجل
«�سواء ب�سواء� ،أع�ضا�ؤها ك�أع�ضائه ،وحاجتها كحاجته ،وحوا�سها الظاهرة والباطنة
كحوا�سه ،و�صفاتها ك�صفاته حتى كادت �أن تنتظم الأنثى يف �سلك الرجال»(((.
وي�سانده يف هذا الر�أي «�سليم الب�ستاين» الذي �أعلن �أن العقل واحد يف
الذكور والإناث ،وال �أهمية لثبوت التفاوت اجلن�سي يف قوته يف الن�سبة العقلية
بني اجلن�سني .وقد َي ُفوق بع�ض الن�ساء بع�ض الذكور عق ًال وقوة(((.
وي�ؤكد «نيقوال �إليا�س حداد» هذا الأمر ،ويرى � َّأن املر�أة ت�ساوي الرجل
ال�س ُبل(((.
عقالً ،وميكن �أن ت�ساويه عم ًال �إن ُم ِّه َدت لها ُّ
كما كان الإمام «حممد عبده» و�أن�صاره من املعربين عن هذا االجتاه .ور�أوا
�أن الإ�سالم ال تتجلى حما�سنه باعتباره دي ًنا �أُنزل للنا�س كافة يف �شيء �أكرث مما
((( الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص.37
((( املقتطف ،م ،7ج ،12متوز /يوليو � ،1883ص .712نق ًال عن :علي املحافظة ،االجتاهات الفكرية ،مرجع �سابق،
�ص.187
((( نيقوال �إليا�س حداد ،مقالة «منزلة املر�أة» ،جريدة «ل�سان احلال» .ع .1412نق ًال عن الر�سائل الزينبية ،مرجع
�سابق� ،ص.44
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يتجلى يف تكرميه للمر�أة ،واالعرتاف مبا لها من مقام .فالإ�سالم يقرر م�ساواة املر�أة
بالرجل يف جميع الأمور اجلوهرية.
وينتقد «قا�سم �أمني» دعوى �أن املر�أة غري م�ساوية للرجل يف كتابه «حترير
معتربا �أن املر�أة �إن�سان مثل الرجل ،ال تختلف عنه يف الأع�ضاء والوظائف
املر�أة» ً
اللهم �إال بقدر ما ي�ستدعيه اختالفهما يف ال�صنف .على �أنه يقر ب�أن املر�أة �أ�ضعف
من الرجل ِب ْن َي ًة وعقالً ،و ُيرجع ذلك �إىل ما تعر�ضت �إليه يف تاريخها الطويل من
�إق�صاء عن احلياة العملية التي كان ينفرد بها الرجل((( .ف�إذا فاق الرجل املر�أة
يف القوة البدنية والعقلية فذلك لأنه ا�شتغل بالعمل والفكر �أجي ً
اال طويلة .بينما
كانت املر�أة حمرومة من ا�ستعمال هاتني القوتني.
�أما يف كتابه الثاين «املر�أة اجلديدة» فقد اعتمد «قا�سم �أمني» املنهج العلمي
احلديث ،فناق�ش العديد من املُ َ�سل ََّمات ال�شائعة عند امل�سلمني عن املر�أة ،مثل
الزعم ب�أنها خملوق ناق�ص العقل والتفكري ،قائالً� :إن الف�سيولوجيا احلديثة �أثبتت
�أن املر�أة م�ساوية للرجل يف مواهبه وقدراته(((.
وتنتقد «نبوية مو�سى» من يدعي �أن الفروق اجل�سدية بني املر�أة والرجل
ت�ؤدي �إىل فروق يف املواهب العقلية ،وتدلل على هذا ُبح َّج َت نْي:
((( قا�سم �أمني ،حترير املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص.19
((( قا�سم �أمني ،املر�أة اجلديدة� ،ضمن الأعمال الكاملة ،مرجع �سابق� ،ص.48 ،47
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ج�سما من املر�أة يف الغالب ،لكن هذه ُ�س ّنة
احلجة الأوىل� :أن الرجل �أقوى ً
ذكاء
ج�سما من البقرة ،ولكنه مل َي ُف ْقها ً
الطبيعة يف جميع املخلوقات ،فالثور �أكرب ً
ذكاء ِل ِكبرَ ِ حجم ج�سده ،ولو �صح ذلك لكان
فال �صحة ملا يظن �أن الرجل �أكرث ً
حجما.
نبغاء الأمم وفال�سفتها من �أكرب النا�س ً
ج�سما وقوة من الرجل ،لكن لها من الأع�ضاء ما
فاملر�أة و�إن كانت �أقل ً
ي�ؤهلها لق�ضاء جميع حاجاتها ،فهي م�ستقلة عنه ،ال حتتاج �إليه �أكرث مما يحتاج هو
�إليها ،فهي تقوم بكل ما ميكنه عمله ،فالقول ب�أن الطبيعة �أعدتها للمنزل ل�ضعفها
عن الرجل قول ال �صحة له.
احلجة الثانية :ي�ستدل �أ�صحاب االجتاه الأول ب�أن ذكاء الرجل يفوق ذكاء
املر�أة والدليل كرثة النبوغ يف الرجال عنه يف الن�ساء.
وترد «نبوية مو�سى» على هذه احلجة ب�أن الإن�سان ال ينبغ يف �شيء �إال �إذا
تعلمه ثم انقطع �إليه ،فكيف ننتظر من املر�أة نبوغًا بعد �أن اقت�صر �أغلب الن�ساء على
�أعمال املنزل والتفرغ له ،ومع ذلك فقد نبغ عدد ال ُي ْ�س َت َهان به يف البالد التي
اعتنت برتبيتهن ،مما يدل على ح�سن ا�ستعدادهن ،و�أنهن ال ينق�صن عن الرجال
يف ذلك اال�ستعداد الفطري ،ولي�س بينهن وبني الرجال �أي فروق يف املواهب(((.

((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.24
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وت�ضرب مث ً
اال على هذا الت�ساوي بني عقل الرجل واملر�أة بعقد مقارنة بني
الفالح امل�صري الفقري وامر�أته؛ حيث نال كل منهما من التجربة والعلم ب�أحوال
كثريا ما يعرتف بتفوق امر�أته عليه يف
احلياة ما ناله الآخر؛ ولذلك جند الرجل ً
حق الر�أي ،ويجاهر ب�أنه ال يعمل �شي ًئا �إال با�ست�شارتها ،وهي ت�شاطره العمل.
�أما املقارنة بني عقل املدين وعقل امر�أته فهي مغالطة بعيدة عن ال�صواب،
و�سببها �أن عقل الرجل املدين هو عقل هذبته العلوم واملعارف ،وعقل املر�أة �أُهمل
منذ ال�صغر فرتاكم على عقلها َ�ص َد ُ�أ الك�سل والبطالة ،ف�أفقده رونقه الطبعي(((.
فالفرق بني ذكاء املر�أة والرجل ال يرجع �إىل الطبيعة ،و�إمنا �إىل اختالف
الرتبية والتعليم والتثقيف ،و�إتاحة الفر�صة لكل منهما ليطور من خرباته يف احلياة
والعمل ،فال تحُ ب�س املر�أة ،وتمُ نع من ممار�سة احلياة االجتماعية ثم ندعي �أنها �أقل
ذكاء ونبــوغًا.
من الرجل ً
وهذا ما �أكده من قبل «قا�سم �أمني» عندما �أكد �أن االختالفات بني املر�أة
والرجل ال تعني �ألبتة �أن الرجل �أف�ضل من املر�أة ،فال يرجع هذا االختالف �إىل
الفوارق الطبيعية ،و�إمنا �إىل االختالف يف الرتبية مما تراكمت �آثاره عرب الأجيال،
ف�أ َّدت �إىل التباين بني اجلن�سني ،فهي فروق َ�ض َّخ َم ْتها يف الأ�سا�س الظروف
االجتماعية ،وهو و�ضع ميكن �أن يزول �إذا زالت ِع َّل ُته(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.26
((( الأ�صل �أن هذه ق�ضية علمية ال �شرعية ي�س�أل عنها الأطباء ورجال العلم الطبيعي.
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ومن َث َّم توجهت «نبوية مو�سى» �إىل املناداة بتوحيد التعليم بينهما ،لكي
يت�ساويا يف املواهب العقلية ،ولكي ُت َتاح لهما م ًعا فر�صة العمل ،وقد حر�صت على
بيان هذا التعليم ،وبيان مالحمه بو�ضع مقررات تعليمية ت�ستطيع �أن ت�ستفيد منها
أي�ضا �إذا نزلت �إىل ميدان العمل.
الفتاة �إذا تزوجت ،وت�ستفيد منها � ً
احملور اخلامس :تعـليم املـرأة

مل تكن «نبوية مو�سى» �أول من نادى بتعليم املر�أة يف م�صر ،بل كان للنداء
جذور �سابقة عليها .ولكن ميكننا القول �إنها �أكرث من اهتمت ب�أمر تعليم الفتيات،
ٌ
بل ك ََّر َ�س ْت حياتها كلها ،وكل ما كتبته ومار�ست عمله كان من �أجل حتقيق هذا
الهدف الذي �شغل قلبها وعقلها ،حتى ي�صح �أن ن�سميها «راهبة العلم».
يعترب «رفاعة الطهطاوي» �أول من نادى بتعليم البنات يف م�صر احلديثة،
بل يف ال�شرق كله ،فقد ذكر «يعقوب ارتني» يف كتابه عن «التعليم يف م�صر» �أن
جلنة تنظيم التعليم �سنة (1252هـ1836 /م) اقرتحت العمل لتعليم البنات يف
ع�ضوا من �أع�ضاء تلك اللجنة غري �أن هذا االقرتاح مل ُينفذ؛
م�صر ،وكان رفاعة ً
لأن املجتمع امل�صري مل يكن على ا�ستعداد َو ْق َتذَ اك ل َقبول هذه الفكرة.
ونادى «الطهطاوي» يف كتابه «تخلي�ص الإبريز» املن�شور �سنة (1250هـ/
1834م) بتعليم املر�أة ِب َن ًاء على اعتقاده �أن التعليم �شرط �أ�سا�سي ُلرقي الإن�سان
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وتطور املجتمع ،و�أن اجلهل ي�ؤدي �إىل التخلف ،وهذا ما �أكده يف كتاب «املر�شد
الأمني للبنات والبنني» املن�شور �سنة (1289هـ1872 /م) الذي خ�ص�صه
للحديث عن الت�ساوي بني املر�أة والرجل يف حق التعليم ،وجعل الف�صل الثالث
من الباب الثالث يف «ت�شريك البنات مع ال�صبيان يف التعلم والتعليم وك�سب
العرفان»((( ور�أى �أن نفع تعليم البنات �أكرث من �ضرره ،بل �إنه ال �ضرر فيه �أ�صالً.
وقد بد�أ تعليم الفتاة يف م�صر منذ عهد حممد علي (1264 - 1220هـ/
1848 - 1805م) الذي افتتح �أول مدر�سة للقابالت  -املولدات � -سنة
(1248هـ1832 /م)((( .كما ُوجدت بع�ض املدار�س اخلا�صة التابعة للإر�ساليات
الأجنبية� .إذ �أن�ش�أت بع�ض بعثات املر�سلني الأمريكيني �أول مدر�سة للبنات يف
م�صر �سنة (1282هـ1865 /م) .ثم ظهرت �أول مدر�سة حكومية للبنات �سنة
(1290هـ1873 /م)� ،أقامتها زوجة اخلديوي �إ�سماعيل ،وهي مدر�سة «ال�سيوفية»
االبتدائية ،ثم مدر�سة «ال�سنية» ،ل ُت َ�ض ّم بعد ذلك يف مدر�سة واحدة .وكان عدد
مدار�س البنات يف م�صر حتى �سنة (1327هـ1909 /م) مدر�ستني :مدر�سة
ال�سنية ،ومدر�سة عبا�س االبتدائية.
((( الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .66العرفان :العلم.
((( كانت املدر�سة مو�ضع ده�شة امل�سافرين القادمني من �أوروبا الذين توقعوا وجود امل�صريات حبي�سات يف احلرمي.
ولكنهم فوجئوا بهن يعملن يف امل�ؤ�س�سات الطبية الع�صرية .انظر :احلركة الن�سوية والتطور يف ال�شرق الأو�سط.
ليلى �أبو لغد ،ترجمة نخبة من املرتجمني ،امل�شروع القومي للرتجمة رقم ( ،)120املجل�س الأعلى للثقافة -
م�صر1999 ،م� ،ص.40
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ثم �أن�ش�أ جمال�س املديريات مدار�س تابعة لها يف جميع املديريات -
املحافظات  -ما عدا «�أ�سوان» ،وقد عملت «نبوية مو�سى» يف بع�ض هذه املدار�س.
ثم أُ�قيمت املدار�س الأولية الراقية �سنة (1334هـ1916 /م) ،وبعدها أُ�ن�شئت
�أول مدر�سة ثانوية للبنات �سنة (1338هـ1920 /م) ،وهي مدر�سة احللمية(((.
وظهر بعد «الطهطاوي» مفكرون ُج ُدد َد َعوا �إىل حترير املر�أة من اجلهل،
من ه�ؤالء «ال�شدياق» الذي ذكر يف كتابه «ال�ساق على ال�ساق» املن�شور �سنة
(1271هـ1855 /م) � َّأن «تعليم الن�ساء القراءة والكتابة محَْ َم َدة ب�شرط ا�ستعماله
على �شروطه ،وهو مطالعة الكتب التي تهذب الأخالق ،وحت�سن الإمالء .ف�إن
املر�أة �إذا ا�شتغلت بالعلم كان لها به �شاغلٌ عن ا�ستنباط املكايد واخرتاع احليل»،
وكانت دعوته مبثابة ثورة يف جمتمع ال يعرتف للمر�أة بحق التعليم.
�أما «عبد الرحمن الكواكبي» داعية احلرية امل�شهور ،فقد دعا �إىل تعليم
مهما يتعلق بالن�ساء،
�سببا ًّ
املر�أة يف كتابه «�أم القرى» ،ور�أى �أن النحالل �أخالقنا ً
وهو تركهن جاهالت ،على خالف ما كان عليه �أ�سالفنا؛ حيث كان يوجد يف
ن�سائنا َك ُ�أ ِّم امل�ؤمنني عائ�شة التي �أخذنا عنها ن�صف علوم نبينا ،وكانت ال�صحابيات
والتابعيات راويات احلديث ،واملتفقهات ،ف�ض ًال عن العامالت وال�شاعرات
((( �آمال بيومي ال�سبكي ،احلركة الن�سائية يف م�صر ما بني الثورتني 1952 - 1919م ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة1986 ،م� ،ص.195
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الالئي ُوجدن يف العهد الأول بدون �إنكار .ويف هذا «حجة دامغة ترغم �أنف
الذين يزعمون � َّأن جهل الن�ساء �أحفظ لعفتهن»(((.
و�أخذت الأ�صوات تتعاىل من �أجل الدعوة �إىل تعليم الفتاة ،ولكن �أغلب
هذه الأ�صوات توقفت بالتعليم عند املرحلة االبتدائية .ومن ه�ؤالء «قا�سم �أمني»
الذي �أوقف تعليم الفتاة عند املرحلة االبتدائية قائالً :يجب �أن تتلقى التعليم
االبتدائي يف بع�ض العلوم ،حتى ت�ستطيع موا�صلة درا�ستها على انفراد يف �أي علم
منها �إذا �أرادت ذلك فيما بعد.
وترد «ملك حفني نا�صف» على من ي ْق ِ�صر تعليم الفتيات على املرحلة
أكرب من التعليم يف �إدارة �شئون منزلها
االبتدائية فقط بحجة �أنها لن حتتاج �إىل قدر � َ
وتربية �أوالدها ،وترف�ض «ملك» هذا املنظور النفعي الذي ُي َك ِّر�س فكرة وجود املر�أة
خلدمة الرجل ،بل طرحت فكرة التعليم كقيمة ُتطلَب لذاتها .فتقول« :العلم منور
للعقل على �أية ٍ
حال �سواء ُعمل به �أو مل ُيعمل»((( ،ولو مل يكن للعلم لذة يف ذاته
ملا ا�شْ َت َغلَ بتح�صيله امللوك.

((( الكواكبي� ،أم القرى� ،ص .157نق ًال عن :علي املحافظة :االجتاهات الفكرية ،مرجع �سابق� ،ص.187
((( ملك حفني ،الن�سائيات ،تقدمي �أحمد لطفي ال�سيد ،ط ،2مطبعة التقدم ،القاهرة� ،ص.111
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بوازع ديني ،فقال« :نحن نتمنى
�أما «حممد عبده» فقد دافع عن تعليم املر�أة ٍ
تربية بناتنا ،ف�إن اهلل تعاىل يقول :ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮊ[البقرة،]228 /
فكان ترك البنات يفرت�سهن اجلهل من ا ُجلرم العظيم(((.
�أما «نبوية مو�سى» فرتف�ض مناهج التدري�س التي ُو�ضعت من �أجل تعليم
الفتاة ،والتي اقت�صرت يف �أغلبها على تعليمها القراءة والكتابة بجانب التدبري
املنزيل وفنون التطريز .وتنتقد هذه املعارف قائلة�« :أ�صبح ما ي�ؤملني �أ�شد الإيالم
�أن يفتخر النا�س بتخ�صي�ص بناتهم لدر�س علم التدبري ومبا�شرة �أعماله»(((� ،أما
التطريز ف�صنعة قدمية أَ� ْع َد َم ْت �أهميتها الآالت البخارية ،فما فائدة التطريز؟ هل
ينمي عقل الفتاة؟ كال �إنه مييت مواهبها ويعلمها الك�سل(((.
�آمنت «نبوية مو�سى» �أن با�ستطاعة الفتاة �أن تتلقى نف�س العلوم التي يتلقاها
�سوية الأ�سا�سية ،و�أن هذا التعليم لن ي�ؤخرها
الفتى ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املواد ال ِّن َّ
أي�ضا �أن ت�ستكمل درا�ستها العالية �إن مل ترغب يف
عن الزواج ،بل ت�ستطيع � ً
تكوين �أ�سرة.

((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،حتقيق حممد عمارة ،ج ،2الكتابات االجتماعية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت ،ط1972 ،1م� ،ص.158
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.75
((( املرجع ال�سابق� ،ص.77
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واقرتحت �أن يت�أخر �سن زواج الرجل �إىل �سن الثالثني حتى ُي ِت َّم درا�سته.
�أما الفتاة فقد ر�أت �أن ال�سن املنا�سب لزواجها هو �سن الع�شرين((( على الأقل،
وعليها �أن تدخل املدر�سة االبتدائية يف �سن ال�سابعة لتبقى بها �ست �سنوات ،ثم
تنتقل �إىل املدار�س الثانوية يف �سن الثالثة ع�شرة لتم�ضي بها خم�س �سنوات تنال
أي�ضا التدبري املنزيل واحلياكة ،وعندما
فيها الثانوية ،ويف خالل تلك الفرتة تتعلم � ً
ت�صل احلادية والع�شرين ت�ستعد للحياة الزوجية �إن توفرت لها ،ويف حالة عدم
الزواج ت�ستطيع االلتحاق ب�أحد املعاهد.
وف ََّك َرت «نبوية مو�سى» يف �إن�شاء كلية وطنية راقية تقوم برتبية الفتاة امل�صرية
وعلميا ،وكان ذلك �أثناء عملها كمفت�شة بوزارة املعارف .وبد أ� العمل باملعهد
أدبيا ًّ
� ًّ
يف ( 10ربيع الآخر 1338هـ� /أول يناير 1920م) .وكانت �أهم املواد التي ُتدر�س
به :الدين ،واللغة العربية ،واحل�ساب ،والتدبري املنزيل وال�صحة ،بالإ�ضافة �إىل
تعليم بع�ض اللغات الأجنبية والر�سم والنق�ش واجلغرافيا واخلياطة والتطريز.
كما ُخ ِّ�ص َ�ص فرع لتعليم املو�سيقى لتخريج مدر�سات لهذا الفن ،وخ�ص�ص فرع
�آخر لتعليم اخلياطة للح�صول على معلمات للخياطة ،وخياطات وطنيات .وقد
ا�ستطاعت �أن تدبر الأموال الالزمة للإنفاق على الكلية من امل�صروفات الكبرية
التي تعهد بدفعها الفتيات املُ ِ
و�س َرات ،لكي تغطي نفقات وم�صروفات زميالتهن
((( املرجع ال�سابق� ،ص.40
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الفقريات واليتيمات ،ولذا نادت ب�ضرورة التعليم قائلة« :من العدل واحلكمة �أن
تهتم ال�سيدات بتعليم البنات كما اهتم الرجال بتعليم البنني»(((.
وك�أنها بهذه العبارة قد �سبقت «د .طه ح�سني» بعدة ٍ
�سنوات عندما �أعلن يف
كتابه «م�ستقبل الثقافة يف م�صر» بحق امل�صريني جمي ًعا يف التعليم ،و�أعلن دعوته
امل�شهورة �أن التعليم كاملاء والهواء.
وقد �شجعت «نبوية مو�سى» تعليم الفقريات ،ونا�صرت اجتاه اجلمعيات
اخلريية التي ت�ستهدف �إن�شاء مدر�سة لتعليم الفقريات ،ودعت ال�سيدات املو�سرات
�إىل التربع لإن�شاء مدار�س لتعليم الفتيات بد ًال من التربع ملدار�س تعليم الفتيان.
أهم من الفتيان؛ لأنه يحميها من الزلل ،وي�أخذ
ور�أت �أن تعليم الفتيات � ُّ
�سالح تتذرع
ن�صريا من زوجها ،وال تع�ضي ًدا من ذويها ،فالعلم ٌ
بيدها يوم ال جتد ً
به؛ ليقيها من الفقر واحلاجة.
وانتقدت «نبوية مو�سى» يف كتابها هذا نظام التعليم يف م�صر ،وكان نقدها
مو�ضوعيا �إىل حد كبري؛ حيث اختربت هذا النظام عن قرب وعن جتربة ،ف�أ�شارت
ًّ
�إىل �أمناط املدار�س املوجودة يف زمنها ،و�أنها يف �أغلبها ال تقدم التعليم الراقي،
وهذه املدار�س هي:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.60
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•المدار�س الأميرية :ال ي�صح �أن ُيعتمد عليها في التعليم الراقي ،وقد �شُ وهد
في جميع البالد الراقية �أن التعليم العالي يقوم به الأهالي �أنف�سهم ،و�أن
مدار�س الحكومة ُجعلت للفقراء.
•المدار�س الأهلية :وهي �إما كتاتيب ال تعليم فيها بالمرة ،و�إما مدار�س
�أرقى من هذه قامت بها جمعيات خيرية تقلد الحكومة في مناهجها وفي
�إ�سناد رئا�ستها للأجنبيات.
•مدار�س الراهبات :هي جزء من الدير ،ولم تكن الأ ْد ِي َرة كلية للتدري�س،
وال لتخريج ُم َع ِّل َم ٍات ماهرات ،وال تهتم بتعليم لغة البالد وال �آدابها القومية
وال �أديانها.
•مدار�س الأمريكـان :مدار�س تهمل المبادئ الوطنية ولغة البالد ،وهي
أي�ضا بعثات دينية يراد بها انت�شار التعاليم الدينية � -أو ما يعرف الآن
� ً
بالتب�شير الديني.
ولذا تقف «نبوية مو�سى» من مثل هذه المدار�س موقف الرف�ض التام،
قائلة:
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«ع�صرنا الآن ع�صر علم وعرفان يجب �أن ال يناق�ش فيه الأمور الدينية،
بل يح�سن ُبكلِّ �أنا�س اتباع دينهم دون معار�ضة فيه� ،أو مقارنة بينه وبني الأديان
الأخرى ،ف�إن الدين هلل ،ولي�س لنا �أن نتدخل يف اعتقاد غرينا ،ويكفينا �أن ننتقد
�أعمال النا�س الظاهرة ح�سنة كانت �أو رديئة»(((.
هذه هي حال مدار�س البنات  -يف وقت «نبوية مو�سى»  -وقد طالبت �أن
ُت�سند مهمة �إدارة املدار�س امل�صرية للم�صريات املتعلمات ،وفتح كلية وطنية لتعليم
راقيا ،ف�إذا جنحت الفتاة وتفوقت تلتحق بتعليم �أعلى.
الفتيات ً
تعليما ً
وعلى الرغم من هذه الدعوة �إىل التعليم العام جلميع الطبقات دون متييز بني
غني وفقري� ،أو بني رجل وامر�أة ،ف�إن التناق�ض يظهر يف بع�ض مواقف «نبوية مو�سى»
عندما تتحدث عن تعليم �أبناء العمال وا َخل َدم �أو ما ت�سميهم بـ«ال�سوقة» ،فهي
ترف�ض تعليمهم يف هذه الفرتة املبكرة من تاريخ م�صر �سنة (1338هـ1920 /م)،
وترى � َّأن هذه املرحلة ال يجب التفكري فيها الآن؛ لأننا ال منلك �إال القليل من
املاء ،ولدينا �صحراء �شا�سعة ال تكفيها هذه املياه� ،أو �أن اجلهل منت�شر يف م�صر
يف هذا الوقت ،واملتاح من املدار�س قليلَ ،ف ْل ُن َع ِّلم �أبناء الطبقة العليا واملتو�سطة،
والفقراء ،ثم نلتفت �إىل بقية الطبقات؛ حيث � َّإن �أبناء العمال واخلدم ي�ستطيعون
أي�ضا يف تعليم الفالحني ،وترى
�أن ميتهنوا مهنة �آبائهم ،بل �إنها تطلق هذه الدعوة � ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.54
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�أنه �أمر ال يفيد الفالح يف عمله؛ فهي تنظر �إىل التعليم نظرة نخبوية .ويقع على
عاتق النخبة تقدم البالد.
وتبني على تعليم الفتاة فائدة هامة ،حتى و�إن مل ت�ستعمله يف العمل� ،أن
العلم يحارب اخلرافات واخلزعبالت ،وترى �أن انت�شار هذه اخلرافات بني الن�ساء
يقع على من حرمهن لذة العلم والفكر ،وجعلهن يف َم ْعز ٍِل عن معرتك احلياة
احلقيقية ،فكانت حياتهن كلها خي ً
اال و�أوها ًما ،ولو عا�ش الرجال يف مثل هذا
الو�سط لر�أينا من خزعبالتهم ما هو فوق ذلك((( ..فهل ملثل هذه اخلرافات من
عالج ي�ست�أ�صلها من نفو�س ال�سيدات �إال بالعلم ثم العمل النافع(((.
ولذا حتارب «نبوية مو�سى» جهل املر�أة ،وهي ال تق�صر اجلهل على من ال
تعرف القراءة والكتابة فقط ،بل ترى اجلهل يف كل من يفقد خربة �أو عملاً ،
فتقول« :ل�ست �أق�صد بكلمة جاهلة من مل تذهب �إىل املدار�س فقط ،بل �أريد �أنها
جتهل كل �شيء يف �أعمال هذه احلياة ببعدها عن العمل ..ف�إن كل عمل يعرفه
وعلما»(((.
الإن�سان ُي َع ّد معرفة ً
ومن هنا فهي تربط بني العلم والعمل يف تكوين �شخ�صية الفتاة الواعية
القادرة على مواجهة احلياة.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.95
((( املرجع ال�سابق� ،ص.101
((( املرجع ال�سابق� ،ص100

تقدمي
59

59

و�أخذ هذا االجتاه يف التعاظم ،وظهر بو�ضوح يف تبني بع�ض ال�صحف له
من خالل الرتكيز على �أهمية تعليم املر�أة ،ويف مقدمة هذه ال�صحف «اجلريدة»،
و«ال�سفور» و«ال�سيا�سة» ،وكتب «توفيق دياب» مق ً
اال حتت عنوان «احرتام املر�أة»
قال فيه� :إن «املر�أة امل�صرية قد �أ�صبحت ذات مطامح �سيا�سية يف حياتها املنزلية
وحياتها القومية ،وقد بد�أت تدرك املكانة التي يجب �أن حتظى بها ن�ساء م�صر..
فهن ُي ِر ْدن تعميم الرتبية والتعليم»(((.
احملور السادس :عمل املـرأة

ُتعد ق�ضية عمل املر�أة من الق�ضايا امل�ستحدثة يف ال َعالمَ نَْي الغربي والعربي
على حد �سواء ،فلم ُتطرح هذه الق�ضية يف الغرب �إال يف الع�صر احلديث� .أما يف
م�صر ،فلم يتقبل املجتمع امل�صري احلديث نزول املر�أة ميدان العمل يف املدينة� ،إال
�إذا ا�ستثنينا امر�أة الطبقة الدنيا التي كُ تب عليها �أن تواجه ظروف احلياة القا�سية،
و�أعباءها مبمار�سة ا ِمل َهن الب�سيطة؛ فاقرتن خروج املر�أة امل�صرية للعمل منذ بدايته
باالحتياج والعوز ،ونظر �إليه على �أنه م�صدر لإعالة من ال عائل لهن.

أي�ضا :يونان لبيب
((( توفيق دياب ،مقالة «احرتام املر�أة» ،جريدة ال�سيا�سة ،العدد ال�صادر يف  25يونية 1925م .و� ً
رزق ،املتمرد النبيل ،توفيق دياب ،القاهرة ،ط 2003م� ،ص.104
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فقد انتظم يف العمل يف �أول مدر�سة �أُن�شئت �سنة (1245هـ1830 /م)
 وهي مدر�سة املولدات  -عدد من الأغوات واجلواري وا َحل َب ِ�ش َّيات ،ثم من بنيالفقريات من ال�صغريات اليتيمات الالئي ال عائل لهن(((.
ومن �أول الأ�صوات التي نادت بعمل املر�أة يف ال�شرق كان «رفاعة
تقدميا .عندما قارن بني
الطهطاوي» ،الذي وقف من ق�ضية عمل املر�أة موق ًفا ًّ
و�ضع املر�أة يف ال�شرق وو�ضع املر�أة الباري�سية التي �أعجبته ،و�أعجبه نزولها �إىل
جمال العمل((( .ونقل هذه ال�صورة يف �أول كتبه.
ولكن املجتمع مل يكن م�ؤه ًال يف تلك الفرتة لنزول املر�أة للعمل؛ حيث
ارتبط العمل باالحتياج وال َعوز .وحتايلت الفتيات املنتميات �إىل الأ�سر الثرَّ َِّية على
تلك احلواجز التي متنعهن من العمل بالتوجه �إىل الأعمال اخلريية.
�إال �أن النظرة املتدنية �إىل املر�أة العاملة مل حتكمها املعوقات االقت�صادية،
ولكنها �ضمت �إليها معوقات ثقافية ودينية تتمثل يف هيمنة ثقافة و�أيديولوجية
ذات طابع تقليدي تكاتفت م ًعا خالل القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين
لت�ؤدي �إىل حتجيم وتهمي�ش املر�أة امل�صرية.
((( عادل لطفي ،املر�أة امل�صرية و�سوق العمل� ،ضمن كتاب «هاجر» كتاب املر�أة رقم (� ،)2سينا للن�شر ،القاهرة،
ط1994 ،1م� ،ص.17
((( الطهطاوي ،تخلي�ص الإبريز ،مرجع �سابق� ،ص.187
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ولكن مع تغري املناخ الثقايف واالقت�صادي املتمثل يف ظهور ال�صحافة
الن�سائية التي كتبت فيها �أقالم تدافع عن حق املر�أة يف العمل ،وانفتاح اقت�صادي
متاحا يف م�صر من قبل؛
�أتاح العديد من الفر�ص املنا�سبة لعمل املر�أة �أكرث مما كان ً
بد�أ االهتمام بنزول املر�أة �إىل العمـل.
ومع هذا التغيري بد�أت تظهر الدعوة �إىل خروج املر�أة للعمل ،وانح�صر عمل
خا�ص ًة بعد
املر�أة بداي ًة يف املجال الطبي كالتوليد وخالفه ،ويف حقل التدري�س ّ
�إن�شاء مدر�ستي املعلمات ،هذا بخالف املر�أة الريفية التي مل تتوقف حلظة عن
العمل(((.
�إال �أن الأ�صوات املعار�ضة لعمل املر�أة كانت ما تزال تكافح �ضد عمل
املر�أة ،ومن هذه الأ�صوات كان �صوت «حافظ عفيفي»  -رغم ثقافته الفرن�سية
الوا�سعة  -الذي ن�شر كتابًا بعنوان «تغذية الطفل» كتب فيه ر�أيه املعار�ض لعمل
املر�أة ،وو�صف احلركة التي تدعو لعمل املر�أة ب�أنها حرك ٌة طائ�شة ،الأمر الذي �أثار
�أن�صار املر�أة ،وردت عليه جريدة «ال�سفور» ُم َف ِّن َد ًة ُح َج َجه(((.

((( لطيفة �سامل ،املر�أة امل�صرية والتغيري االجتماعي1945 - 1919 :م ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1984م� ،ص.20
((( حافظ عفيفي ،ر�أي طبيب ،ال�سفور ،ال�سنة الثانية ،العدد ( ،)100اجلمعة  13رجب 1335هـ املوافق  4مايو
1917م.
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وتعر�ض «نبوية» حجج املعار�ضني لعمل املر�أة ،وتق�سم دوافعهم �إىل دوافع
دينية واقت�صادية واجتماعية:
الدوافع واحلجج الدينية

جل�أ بع�ض ُم َر ِّو ِجي هذه الدعاوى �إىل ا�ستخدام الدين الإ�سالمي لإ�ضفاء �صفة
القد�سية على دعوى عدم عمل املر�أةَ ،لي ْ�س ُهل الت�أثري على اجلماهري ،غري � َّأن كلَّ
ُم ِ
ن�ص ٍف لتاريخ الإ�سالم يعرف �أنه يقر امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات،
كما جاء يف قوله تعاىل:ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [البقرة ،]228 /وكما
جاء يف احلديث النبوي «الن�ساء �شقائق الرجال».
أي�ضا بق�ص�ص الن�ساء الالئي خرجن مع الر�سول
وي�شهد التاريخ الإ�سالمي � ً
للحرب والالئي ا�شتغلن بالتجارة والطب .كما كُ َّن يجتمعن بالر�سول واخللفاء
الرا�شدين ويناق�شن يف امل�سائل العامة.
دائما بفرتات
وغائيا يرتبط ً
ومن املعروف �أن تف�سري الدين ً
تف�سريا �ضعي ًفا ًّ
الأزمات االجتماعية وال�سيا�سية� .أما التف�سري امل�ستنري الذي يجعل الدين �أداة
من �أدوات التقدم فيكون يف فرتات االزدهار والنمو(((.
((( �شهيدة الباز ،عمالة املر�أة يف م�صر ،ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،كتاب هاجر ،املر�أة ،ج� ،2سينا للن�شر ،القاهرة ،ط،1
1994م� ،ص.30
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وترف�ض «نبوية مو�سى» دعوى �أن الدين الإ�سالمي يعوق عمل املر�أة .وترى
�أنه «من اجلهل �أن نقول �إن الدين الإ�سالمي ال يبيح العمل للن�ساء ،ونحن نرى
�أن فقراء املدنيني ،وفقراء الفالحني ،بل متو�سطي الرثوة منهم ت�شاطرهم ن�سا�ؤهم
العمل ..فهل َح َك ْم َنا على ه�ؤالء بالكفر ،وهو ما ال ي�سمح لنا به الدين� ..إنه خلري
لنا �أال ندخل الدين يف ذلك ،بل نقول هي العادة التي من�ش�ؤها اجلهل»(((.
وال تكتفي «نبوية مو�سى» مبهاجمة ه�ؤالء الذين مينعون املر�أة عن العمل
با�سم الدين ،بل تهاجم علماء الدين الذين يتهاونون يف حدود اهلل ،ومينعون
ما �أباحه اهلل ،وهو م�ساواة املر�أة للرجل يف العمل ،فتقول :هذا َد� ُأب الرجال
�ساحمهم اهلل ،فما �أكرث ما يت�ساهلون يف �أداء ما فر�ض اهلل عليهم ،ويغفلون عنه،
وينتقدون �أي �إهمال يف جانب املر�أة .و�أو�ضح مثال لذلك �أعمال علماء الإ�سالم
خروجا عن
من �إهمال ما فُر�ض عليهم من قطع يد ال�سارق ،ومل يروا يف ذلك ً
الدين الإ�سالمي مع �أنه �أمر بذلك بعبارة �صريحة ال حتتمل التف�سري والت�أويل.
ولكنهم َر�أَ ْوا يف خروج الن�ساء للعمل النافع ما يخالف الدين ،فنهوا عنه ،ولي�س
هناك �آي ٌة تحُ َِّرم ذلك(((.

((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.32
((( املرجع ال�سابق� ،ص.94-93
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وتختم «نبوية مو�سى» دفاعها عن عمل املر�أة من الناحية الدينية بقولها:
من اجلهل �أن يقال �إن الدين يحجر علينا تعاطي الأعمال ال�شريفة فيدفعنا ذلك
�إىل تلك الأعمال الدنيئة .وديننا دين ت�سامح وكمال ما ُجعل �إال لنفع الب�شر(((.
الدوافع واحلجج االقت�صادية

�أقام االجتاه الراف�ض لعمل املر�أة حججه على عدم وجود َعو ٍز مادي يدفع
املر�أة امل�سلمة �إىل العمل .و�أن الدين الإ�سالمي قد كفل نفقتها على �أبيها ،ثم
�أقاربها ،ف�إذا تزوجت انتقلت كفالتها �إىل زوجها .ف�إذا مات الزوج ومل يرتك م ً
اال
توىل �أمر نفقتها بيت مال امل�سلمني ،وهي حجة قدمها «فريد وجدي» يف كتابه
«املر�أة امل�سلمة».
وترد «نبوية مو�سى» على مثل هذه اال ِّد َعاءات .وتقرر �أن الواقع يكذبها؛
لأن املر�أة امل�صرية تعمل بالفعل ،ولكنها تعمل يف �أعمال �شاقة .وتت�ساءل� :أين
هذه النفقة املكفولة للمر�أة؟ هل �أخذنا على املوت عه ًدا ب�أن ال يختطف روح
م�سلم �إال �إذا تزوجت ابنته ،ثم �أَ ِم َّنا الدهر بعد ذلك فعلمنا �أنه ال يغدر بفتاة
ف ُتطَ لَّق بعد الزواج وت�صبح بال عائل؟ �أو ميوت الزوج و�أوالدها �صغار يحتاجون �إىل
من َي ُعو ُلهم .ثم �أين بيت مال امل�سلمني الذي يكفل نفقة املر�أة �إذا كانت خرجت
للأعمال ال�شاقة لتجد نفقتها .وت�صرخ قائلة�« :إين لو وجدت يف ا�ستطاعة كل
((( املرجع ال�سابق� ،ص.66-65
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دائما من يعولها ..فال حتتاج �إىل العمل مطل ًقا لكنت �أول من يقول
امر�أة �أن جتد ً
ب�إبعاد الن�ساء عن الأعمال»(((.
وهناك حجة �أخرى يعر�ضها «فريد وجدي» مفادها �أن تقليد املر�أة امل�صرية
للمر�أة الأوروبية �سيدفعها �إىل مالقاة نف�س املعاناة التي تعانيها املر�أة الأوروبية
التي ت�شقى بعملها النخراطها يف �أعمال �شاقة ،مثل عامالت امل�صانع ،ومنع املر�أة
امل�صرية من العمل حماية لها.
وترد «نبوية مو�سى» �أن منع املر�أة امل�صرية من العمل ال يتفق مع الواقع؛
لأن املر�أة امل�صرية قد خرجت بالفعل  -حتت َوطْ �أَة احلاجة والفقر � -إىل العمل
يف �أعمال تنتهك كرامتها ،كالبائعات يف الأ�سواق� ،أو اخلادمات يف البيوت،
ويف مع�سكرات اجليو�ش امل�صرية والإجنليزية .والواقع فر�ض عليها يف حاالت
كثرية  -خا�صة عند غياب العائل  -العمل ال�شاق املتعب الذي ال ك�سب فيه �إال
الكفاف(((؛ لأنها حمرومة من مزاولة الأعمال الراقية التي حتتاج �إىل خربة ودراية
راقيا يرفع من �ش�أن عملها.
وتعليم؛ ولذا وجب علينا تعليمها ً
تعليما ً
وقد نادت بع�ض الن�ساء  -قبل «نبوية مو�سى»  -ب�إتاحة الفر�صة لعمل املر�أة،
وكان يف مقدمة ه�ؤالء «زينب فواز» التي تفتح املجال �أمام املر�أة مل�شاركة الرجل
يف الأعمال ال�سيا�سية ،قائلة� :إن الرجل واملر�أة مت�ساويان باملنزلة العقلية فما املانع
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29
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�إذًا من ا�شرتاك املر�أة يف �أعمال الرجال ،وتعاطيها الأ�شغال يف الدوائر ال�سيا�سية
وغريها متى كانت جدير ًة لأن ت�ؤدي ما ُندبت �إليه(((.
�أما «ملك حفني» فقد بينت مقدرة الن�ساء وكفايتهن حتى يف الفرو�سية
واحلرب وال�سيا�سة وغري ذلك� ،إذا �أُتيحت لهن الفر�صة ،وطالبت ب�أن ُي�سمح
للن�ساء باال�شتغال ب�أي عمل من الأعمال املفيدة يف �أوقات فراغهن .و�أن يكون
لهن احلق يف ممار�سة املحاماة والطب وغري ذلك من املهن(((.
اقت�صاديا،
وتنادي «نبوية مو�سى» ب�ضرورة عمل املر�أة لأنه لبنة يف بناء الأمة
ًّ
والأمة ال تنجح �إال �إذا كانت ن�شيطة عاملة ،وال تكون ن�شيطة ما دام ن�صفها �أَ َ�شلّ
ال حياة فيه« .ف�إن مل نعمل  -نحن الن�ساء  -كان ن�صف الأمة امل�صرية مهم ًال ال
ذكر له ،مع �أننا يف �أ�شد احلاجة �إىل العمل»(((.
وت�ستدل على ذلك مبقارنة م�صر ب�أوروبا املتقدمة ،و ُترجع تقدمها �إىل ا�شرتاك
الن�ساء مع الرجال يف الأعمال ال�سامية .وكان نتيجة هذا اال�شرتاك �صالح الأمة.
وتربط «نبوية مو�سى» بني عمل املر�أة واال�ستقالل االقت�صادي للبالد؛ حيث
ترى �أنه بلجوئنا �إىل الأجنبيات تت�سرب �أموالنا �إىل جيوبهن .وتخرج الرثوة امل�صرية
من �أيدي �أ�صحابها� .أما �إذا قامت امل�صريات بكل الأعمال التي تقوم الأجنبيات بها
((( زينب فواز ،الر�سالة اخلام�سة (الإن�صاف) من الر�سائل الزينبية ،مرجع �سابق� ،ص.21
((( ملك حفني نا�صف ،الن�سائيات ،مرجع �سابق� ،ص.95
((( نبوية مو�سى ،املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص.59
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حل�صلنا على ا�ستقاللنا املادي .وتقول« :قا�سينا �أ�شد الآالم للح�صول على ا�ستقاللنا
الإداري مع ُو ُعورة ال�سبيل ،فما بالنا ن�سكت عن ا�ستقاللنا االقت�صادي ،وهو �سهل
ومي�سور»(((؛ ولذا تدعو �إىل �إتاحة كل الوظائف �أمام املر�أة بعد �أن يتم تعليمها التعليم
الالئق حتى يتحقق للبالد ا�ستقاللها االقت�صادي.
الدوافع واحلجج االجتماعية

ترد «نبوية مو�سى» على من يدعي �أن عمل املر�أة �أمر ال يتفق مع تقاليدنا
ال�شرقية ،ب�أن هذا االدعاء غري �صحيح؛ لأن الكثريات يعملن ،ولكن يعملن يف
مهن دنيئة و�أعمال �شاقة.
كما �أن العادات االجتماعية ال متنع املر�أة الفالحة من �أن ت�شارك الرجل
يف كل الأعمال يف الريف ،فهي تعمل داخل املنزل وخارجه ،ومل يعرت�ض على
عملها �أنه ينايف العادات والتقاليد.
بل �إن العادات ال�شرقية حتتم علينا �أن يكون لدينا طبيبات وخياطات
ومعلمات وحماميات حل�سن التعامل مع الن�ساء ،ولقرب نفو�سهن من الن�ساء،
وتدلل «نبوية مو�سى» على �أن وجود �سيدات يف هذه الوظائف هو الأف�ضل من
ناحية العادات ال�شرقية:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.61
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•�إن م�صر تحتاج �إلى طبيبات بارعات ،وهن �أولى بمعالجة ال�سيدات من
الرجال؛ لما في ذلك من مراعاة الآداب ،والطبيبة �أَر َْ�أ ُف بال�سيدات،
و�أنه �أف�ضل للبالد �أن تنتخب من متعلماتها النابغات فئة تخالط الأطباء
لتخت�ص بعد ذلك بمعالجة الن�ساء ...وديننا دين عدل وم�ساواة(((.
•ونحن في حاجة �شديدة �إلى خياطات م�صريات ،فقد �سلبت الخياطات
الأجنبيات ن�صف �أموالنا ،فلو علّمنا بنات الوطن هذه الحرفة لأمكن �أن
يقل �أجر الخياطة علينا ،ويتحول المال �إلى جيوب وطنية.
•نحن في حاجة �إلى ُم َع ِّل ٍ
مات ماهرات ُي َع ِّل ْمن اللغات الأجنبية والبيانو بد ًال
من المعلمات الأجنبيات ،وهذا ينتج عنه عدة فوائد :منها � ْأن َي ِقلَّ �أجر
التعليم ،ثانيها �أن تتحول هذه الأموال �إلى الجيوب الوطنية ،ثالثها وهو
�أهمها «�أن الأطفال يك�سبون من معلماتهم طبا ًعا ال ُي ْ�س َت َهان بها ،كحب
الوطن والغيرة على منفعته ،وال يكون هذا في الأجنبيات»(((.
•نحن في حاجة �إلى محاميات؛ حيث ت�ضطر كثير من ال�سيدات �إلى
رفع الدعاوى المدنية ،وت�ضطر ال�سيدات ٍ
حينئذ �إلى مخالطة المحامين.
فالمحامية هنا �أف�ضل لل�سيدات؛ لأنها ت�شعر ب�شعور ال�سيدات ،فهي �أقرب
للدفاع عنهن وتمثيلهن.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.62-61
((( املرجع ال�سابق� ،ص.63
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وكل هذه الأعمال هي �أعمال �شريفة يمكن �أن تمار�سها ال�سيدات،
�أما االدعاء ب�أن العمل مما يقلل من كرامة المر�أة ،ويخالف عاداتنا ال�شرقية،
فهذا ما كَذَّ َبه الواقع؛ لأن المر�أة الم�صرية تعمل في مجاالت متعددة ،ولكنها
حرم عليهن العمل بما هو �أرقى و�أ�شرف ،وقد
كلها مجاالت �شاقة دنيئة فكيف ُن ّ
�سمحت العادات ال�شرقية بذلك ،و�أجازه الدين الحتياج الفتاة �إليه.
فكل احلجج التي ادعاها خ�صوم املر�أة هي حجج واهية .ومن هنا دعت
«نبوية مو�سى» الفتيات �إىل اال�شتغال بالعلم ال�صحيح والعمل النافع .والقول ب�أنها
قا�ضيا �أو رئي�س م�صلحة �أوهام ذهب بها الدهر و�أ�صبحت قدمية بالي ًة ت�ضر
لن تكون ً
وال تنفع .وهو ما حتقق يف م�ستقبل الأيام بعد �سنوات عديدة من رحيل «نبوية
مو�سى» ،ولكننا ما زلنا على الطريق نطلب املزيد واملزيد من متكني املر�أة ،ونتخذ
�شعارا ،فهي القائلة« :ي�سرين �أن �أقول� :إن املر�أة امل�صرية
من قول «نبوية مو�سى» ً
�سائرة �إىل الأمام بخطى وا�سعة» .وما يزال �أمام املر�أة خطوات وخطوات يف طريق
التقدم والرقي.

ت�أليف
نبوية مو�سى

ُط ِبع لأول مرة عام 1338هـ1920/م
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قد بحثت يف كتابي هذا عن تاريخ املر�أة يف بع�ض الأمم وعن مواهبها
خ�صو�صا ما يتعلق بالفتاة امل�صرية ،ثم �أظهرت ما
الفطرية ،وما ينجع((( يف تعليمها،
ً
م�سا�س((( بعالقة
يعوز م�صر من ذلك التعليم ،وطرقت بع�ض موا�ضيع �أخرى لها ٌ
املر�أة بالرجل ،م�ست�شهدة بذلك كله على احتياج املر�أة �إىل العمل لك�سب قُو ِتها؛
ف�إننا ال ن�ضمن لكل امر أ� ٍة وجود من َي ُعولها((( من الرجال كما يقول بع�ض النا�س:
�إن املر�أة امل�سلمة يعولها والدها فزوجها فولدها .فليت �شعري هل �أخذنا على
املوت عه ًدا بذلك ف�أغلظ لنا امليثاق �أنه ال يختطف روح م�سلم �إال �إذا تزوجت
ابنته ،ثم �أمنا الدهر بعد ذلك فعلمنا �أنه ال يغدر بفتاة فتطلق بعد الزواج وت�صبح
ال عائل لها� ،أو ميوت الزوج و�أوالدها �أطفال �صغار يحتاجون �إىل من يعولهم؟
والر ِو َّية((( علم �أن الدنيا على خالف ما زعم
ومن نظر �إىل الأمور بعني احلقيقة ّ
ه�ؤالء القائلون �سواء يف ذلك امل�سلم وغريه؛ لهذا كان يف انحطاط الن�ساء انحطاط
(((
(((
(((
(((

ينجع :ينفع ،يفلح.
م�سا�س� :صلة وعالقة.
يعولها :يقوم مبا حتتاجه من طعام وك�ساء وغريهما.
الرو َِّية :التفكري وبعد النظر.
ّ
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للأمم .وملا كنت كغريي من �أبناء الأمة امل�صرية يهمني ما يعود عليها باخلري فقد
أت�صد
بحثت يف جميع املوا�ضيع التي تتعلق بنا  -نحن امل�صريات � -إال � يّأن مل � َّ
�إىل البحث فيما ي�سمونه الآن بال�سفور((( واحلجاب؛ لأين �أعتقد �أن هذه الت�سمية
ا�صطالحية فكالهما ا�سم نكاد جنهل ُم َ�س َّماه ،فل�ست �أ�ستطيع �أن �أ�سمي الفالحة
�سافرة لأنها ال تلب�س ذلك النقاب ال�شفاف املعروف عندنا نحن املدنيات ،مع �أنها
جزءا ب�سيطًا من وجهها؛
ت�سري يف طريقها متح�شمة ال يكاد يرى الإن�سان منها �إال ً
عريها((( �أحد منهم نظرة �أو التفاتة �أو يتبعها خطوة ليتمتع
فرياها الرجال دون �أن ُي َ
بجمالها الطبعي .كما �أين ال �أ�سمي بع�ض املدنيات حمتجبات مع �أنهن يكرثن
املارة ،وعلى وجوههن
اخلروج متربجات وعليهن من الزينة واحللي ما يلفت �أنظار َّ
(((
نقاب ال ي�سرت �إال احلياء ،وليتهن مع ذلك مل يظهرن �صدورهن و�سواعدهن
و�سيقانهن ،هذا ف�ضلاً عن تلك ا ِمل ْ�ش َية املُ َت َ�ص َّن َعة التي ترب�أ منها الآداب براءة تامة؛
لهذا مل �أر من حاجة �إىل التعر�ض لل�سفور �أو احلجاب ما دمت ال �أفهم معناهما
�إىل الآن� .أما احلجاب الذي �أفهمه �أنا فهو �أن تبتعد الن�ساء عن الرجال ما دام
داع قهري �إىل االختالط بهم� ،أو اخلروج �أمامهم ،ف�إذا ا�ضطرت الن�ساء
لي�س هناك ٍ
�إىل اخلروج خرجن ويف زيهن وملب�سهن وم�شيتهن ما يكفي لهدم مطامع الرجال
فيهن و �إبعادهم عنهن ،وهذا ما �أ�سميه باحلجاب؛ وال يكون ذلك يف الن�ساء �إال
بتعليمهن التعليم الراقي الذي ي�شعرن معه مبكانتهن احلقيقية؛ فيرتفعن عن تلك
�سفورا.
((( ال�سفور� :سفرت املر�أة وجهها �إذا ك�شفت النقاب عن وجهها ت�سفر ً
((( ُيعيرِ َ ها نظرة :ينظر �إليها باهتمام و�إعجاب.
((( �سواعد :جمع ،مفردها «�ساعد» :وهو ما بني املرفق والكف من �أعلى.
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ال�سفا�سف((( ال�صغرية ،ويلتفنت �إىل العمل النافع؛ في�شغلهن هذا عن التفنن يف
ال ِّز ِّي ونكون قد �أتينا البيوت من �أبوابها.
قلت هذا منذ �سنة � - 1910أي و�أنا ال �أزال يف عهد ال�شباب النا�ضج -
وكان احلجاب الذي ذكرته بالطبع موجو ًدا ،وها هو الآن قد ذهب كما توقعت،
ولكن مل يحل حمله ال�سفور الذي كنت �أريده ،بل حل حمله �سفور ماجن(((،
ينحط بالأخالق اً
بدل عن �أن يرقى بها ،وما دمنا قد انتقلنا من احلجاب �إىل ال�سفور
فقد يكون يف امل�ستقبل ما يبعث يف عظيم الأمل بال�سفور الكامل املحت�شم الذي
طاملا دعوت �إليه.
ولي�س �أ�ضر على الأخالق من اجلهل والفراغ؛ لهذا ر�أيت �أن �أف�ضل
املفدى هي لفت الن�ساء �إىل العلم والعمل ،ودفعني هذا
خدمة ُت َق َّدم لهذا الوطن ّ
االعتقاد �إىل �إبراز كتابي هذا رجاء �أن يكون له على �ضعفه ولو بع�ض الأثر فيما
�أروم((( ،ول�ست �أ�صل �إىل الغاية املطلوبة منه �إال �إذا �أقبل �أدباء امل�صريني وعقال�ؤهم
على ترويجه ،فع�سى �أن �ألقى منهم ما �أرجوه من ذلك الإقبال ،وفقنا اهلل جمي ًعا
�إىل ما فيه نفع البالد.
نبوية موسى

((( ال�سفا�سف :الأمور احلقرية والرديئة من كل �شيء.
((( ماجن :قبيح ،فا�ضح.
(((	�أروم� :أطلب.

املر�أة يف جميع الأمم واتباع الأمة لها يف
الرقي واالنحطاط

إجماليا ،ثم �أ�شرح
�إين �أتكلم الآن عن تاريخ املر�أة يف الع�صور اخلالية � ًّ
�أحوالها يف بع�ض الأمم؛ لرنى كيف كان لالهتمام ب�ش�أن املر�أة دخل عظيم يف
تقدم الأمة ولرنى �أننا نحن امل�صريات مق�صرات فيما يجب علينا يف ترقية �ش�أننا،
ولو �أن هذه الرتقية قا�صرة علينا ال تفيد غرينا لتقاعدنا عنها حتى ال ُي ْن َ�س َب �إلينا
حب الذات ،ولكنها ترقية َت ُع ّم الأمة ب�أ�سرها؛ لدخول ن�صفها يف احلياة احلقيقية
فتقاعدنا
بعد �أن كان كالع�ضو الأ�شلِّ يف ج�سمها ،قد يعوق غريه عن الإ�صالحُ ،
عنها جهل بحقوقنا ،جهل بحقوق �أبنائنا ،جهل مبا لوطننا علينا من الواجبات،
ولقد قال ال�سري هرني مني  Henry Maineالإجنليزي ال�شهري� :إن الفرق العظيم بني
مدنية الرومان ومدنية الهنود الفا�سدة يرجع �إىل �أن الرومانيني كانوا يهتمون ب�ش�أن
املر�أة ،وي�سعون يف حتريرها� ،أما الهنود فكانوا يبالغون يف ا�ستعبادها والت�ضييق
عليها .وال عار علينا ملا نحن فيه الآن من اجلهل واخلمول؛ فقد كان كل الن�ساء
كذلك ،و�إمنا العار �أن يعمل غرينا من الن�ساء ونك�سل ،فيتقدمن ونت�أخر ،حتى
تقريبا �أ�سو�أ
لقد ات�سعت امل�سافة بيننا وبينهن .ولقد كان ن�ساء �أوروبا منذ قرنني ً
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منا اً
حال وما زلن يعملن حتى �أ�صبحن على ما نعلمه من حالهن الآن� .أ ّما نحن
فقد ت�أخرنا عن �أ�سالفنا �إال �أننا وهلل احلمد قد �أفقنا من ذلك ال�سبات((( الطويل،
ف�أ�صبحنا �أح�سن من �أمهاتنا اً
حال ،وهذا ما يجعلني �آمل فيما �أرجوه من الإ�صالح
لنا يف امل�ستقبل.
كانت املر�أة يف الأزمان الغابرة((( ُم ْه َم َل ًة خاملة ال �ش�أن لها ،فكانت حتت �سلطة
الرجل يتحكم فيها ما �شاء ،وكان َي ُع ُّدها من املتاع فيلهو بها ويغار عليها �أن يراها
�شخ�صا كاملاً  ،ولو اعتربها كذلك لوثق بها
غريه �أو يلم�سها الهواء ،فلم يكن يعتربها ً
ثقة ال�صديق ب�صديقه ،وكان لها من نف�سها على نف�سها رقيب((( ،ولكنه كان يطعن
يف ذمتها ويغار عليها غري ًة عمياء كما يغار ال�صبي على لعبته من � ْأن مي�سها غريه،
ولهذا اجتهد الرجل يف �إخفائها عن العيون فانكم�شت((( يف زوايا البيت ،ومل تتعد
�أعماله حتى �إذا خرجت منه تردت((( مبا ي�سرتها عن الأنظار .فهذا احلجاب �أو ال�سرت
قا�صرا علينا نحن امل�سلمات بل كان م�ألوفًا يف كث ٍري من املمالك الأوروبية
مل يكن ً
وغريها� ،إال �أنه مل يكن على هذا ال�شكل املعروف عندنا الآن.
كان اهتمام الرجل ب�إخفاء زي املر�أة من �ضمن الأ�سباب التي جعلتها
تبالغ يف حت�سني �شكلها ،وتناف�س يف ذلك غريها لعلمها �أنه مطمح �أنظار الرجال،
(((	ال�سبات :النوم ،الراحة.
(((	الأزمان الغابرة :الأزمان املا�ضية.
((( رقيب :حافظ ،حار�س.
(((	انكم�شت :انقب�ضت وانزوت على نف�سها.
((( تردت :ارتدت� ،أي لب�ست الرداء.
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ولقد علمت من مثل هذه املعاملة � َّأن الرجل يقدر �شكلها فوق كل �شيء؛ ولذا
اجتهدت يف �إخفائه عن العيون فمالت �إىل الزينة ،وتغالت يف حت�سني هذا الزي
�سعيا منها يف �إر�ضائه ،وقد �شغلتها
الذي هو �أنف�س ما يحر�ص عليه الرجل فيها ً
هذه الزينة عن النجاح يف �أمور كثرية حتى �أدى ذلك �أحيانًا �إىل �أن ُت َ�ش ِّوه((( املر�أة
(((
�سعيا وراء ما تظنه زينة لها ،ويختلف هذا النظر باختالف
ِخ ْل َق َت َها الطبيعية ً
البالد.
فاملر�أة ال�صينية تهتم بالزينة �أكرث من غريها حتى �أنها تغري �شكل �أ�سنانها
الطبعي ،كما تتلف �أقدامها بلب�س حذاء �صغري من اخل�شب منذ طفولتها لي�ضغط
على �أقدامها فال تنمو ظ ًّنا منها �أن املر�أة ال ُت َع ّد جميلة لطيفة �إال �إذا كانت �صغرية
الأقدام؛ ولهذا نرى �أن ال�صينية قد ال ت�ستطيع امل�شي ل�صغر �أقدامها فهي عاجزة
عن ق�ضاء حاجاتها و�إ�صالح �ش�أنها .وهذا على ظني من �ضمن الأ�سباب التي
�ساعدت على خمول ال�صني؛ لأنها مع هذا املل ِْك الوا�سع بعيدة عن العامل
احلديث ال يكاد يتعدى ذكرها حدود بالدها ،مع �أن �أختها اليابان قد �سادت
جميع الأمم ال�شرقية وطبق ذكرها الآفاق ،فقهرت الرو�سيا على فخامتها ،و�أخذت
منها بور �أرثر ،كما �أخذت من ال�صني من�شوريا ،وهي �أخت ال�صني يف الأ�صل
وال�صناعة ،و�إمنا �أهملت ال�صني �ش�أن الن�ساء ومل تعدهن �إال للزينة� ،أما اليابان
فهي على �ضيق �أمالكها �أمة ن�شيطة قد اقتدت ب�أوروبا يف تعليم الن�ساء و�إعدادهن
((( ُت َ�ش ِّوه :تقبح املنظر.
((( ِخ ْل َق َت َها :هيئتها و�شكلها.
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للأعمال ،حتى لقد خ ّففت املر�أة اليابانية من زينتها وزاحمت الرجال يف دور
العلم ومعامل ال�صناعة.
وبع�ض الزجنيات يف جنوب �أفريقيا و�أوا�سطها يخرقن((( �أ�صداغهن((( مما
ري�شا للزينة ،كما ي�ضعن هذا الري�ش على
يلي الفم؛ لي�ضعن يف هذه الثقوب ً
أي�ضا يثقنب احلاجز الأنفي الذي يف�صل
رءو�سهن يف خالل ال�شعر ،وبع�ضهن � ً
فتحتي الأنف لي�ضعن فيه قطع ًة من املعدن يف ُ�س ْم ِك القلم ،وتبلغ يف الطول من
خم�سة �سنتمرتات �إىل ع�شرة ،واليخفى ما يف هذا من امل�ضايقة للمر�أة ،ورمبا �أَ َّثر
يف حا�سة ال�شم ف�ضلاً عن ت�شويهه ِ
للخ ْل َق ِة الطبيعية.
وكل منا تعلم ما كانت وال تزال تتحمله العربيات والقرويات يف م�صر من
الآالم ال�شديدة يف عملية الو�شم� ،إذ يدخلن يف م�سام اجللد مادة خ�ضراء بوا�سطة
عدة �إبر من�ضم بع�ضها �إىل بع�ض؛ لي�صبغن اجللد باللون الأخ�ضر ،كما تفعل هذا
احلب�شيات بلثة �أ�سنانهن .تتحمل الن�ساء كل هذه الآالم مع ال�صرب وال ي�ستفدن منها
�إال ت�شويه منظر اجللد ،كل هذا ت�ضحيه املر�أة يف �سبيل الزينة لتفرغها فهي م�سكينة
عاجزة� .أقول عاجزة ال بالفطرة ،ولكن العادة �أ�ضعفتها وقد �سعى الرجال يف �إ�ضعافها
طم ًعا يف امتالكها ،وكان يف هذا ال�سعي ت�أخرهم من حيث ال ي�شعرون.
((( يخرقن :ي�شققن ويثقنب.
«�صدغ» وهو ما بني العني والأذن.
((( �أ�صداغهن :جمع ،مفرده ُ
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وكانت ن�ساء الرو�سيا يلب�سن احلجاب باملعنى املعروف عندنا اليوم ،فلما
توىل امللك الإمرباطور بطر�س الأكرب �أمر برتك هذه العادة ،فرفعت الن�ساء احلجاب
وترك الرجال املالب�س ال�شرقية ،ومن ثم �أخذت الرو�سيا يف النمو واالت�ساع �إىل � ْأن
و�صلت �إىل ما هي عليه الآن! وقد توىل امللك بعد بطر�س الأكرب عدد من الن�ساء،
ويف �أيامهن ان�ضم �إىل الرو�سيا كثري من الواليات ال�صغرية.
حد بعيد ،حتى كان من
�أما الهنود فكانوا يبالغون يف ا�سرتقاق املر�أة �إىل ٍّ
جملة((( عاداتهم الوح�شية �أن املر�أة �إذا مات زوجها �أَ ْح َرقَت نف�سها يوم وفاته ،وهذا
مما يدل على �أنهم كانوا يعتقدون �أن املر�أة �إمنا خلقت ليتمتع بها الرجل حتى �إذا مات
وجب �أن تفارق احلياة على إِ� ْثرِه ،وهو نهاية حب الذات واال�ستبداد((( ،وكانت نتيجة
هذا انحطاط �أمم الهنود وا�ستعباد الأمم الغربية لهم .فلم ينتج تغيري احلال االجتماعية
يف الرو�سيا فج�أة ما �أنتجه حمافظة الهنود على ا�ستعباد الن�ساء من �سوء العاقبة(((.
وعلى حقائق التاريخ ميكن � ْأن تقا�س نتائج امل�ستقبل ال على جمرد الوهم واخليال.
كانت حالة املر�أة يف جميع الأمم ال�سالفة((( على ما ذكرت من ال�ضعف �إال �أن
ال�ضغط عليها وه�ضم حقوقها((( كان يختلف يف بع�ض اجلهات عن البع�ض الآخر،
فكانت حالتها يف �أوروبا �أَ َحطَّ منها يف جزيرة العرب ،وذلك قبل ظهور الإ�سالم بزمن
((( جملة عاداتهم :جمموع عاداتهم.
(((	اال�ستبداد :حكر ال�شيء ،االنفراد به.
(((	العاقبة :عاقبة كل �شيء �آخره ،خامتته.
(((	ال�سالفة :املتقدمة.
((( ه�ضم حقوقها :ظلمها.
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ي�سري ،وا�ستمرت احلال كذلك �إىل ما بعد ظهوره ،فكانت املر�أة الأوروبية حتت �سلطة
الرجل ال تت�صرف يف �شيء مدة حياته ،حتى �أموالها اخل�صو�صية ،وال ي�صرح لها
القانون بالو�صاية على �أوالدها بعد موته فكانت خا�ضعة له بحكم القانون.
كان هذا �ش�أن �أوروبا عندما نزل القر�آن ال�شريف و�أباح((( للن�ساء الت�صرف
يف �أموالهن والو�صاية على �أوالدهن والتمتع بجميع احلقوق املدنية ،فكانت
امل�سلمات �أرقى �ش�أنًا من الن�ساء الأخريات ،وما زلن يت�أخرن ويتقدم غريهن حتى
�أ�صبحن على ما نراه الآن ،وما ذاك �إال النقطاعهن للجهل والفراغ.
التفتت بعد ذلك �أوروبا �إىل حترير املر�أة ولفتها �إىل الأعمال وتعليمها
إن�سان ي�ؤدي � اً
أعمال نافعة يف هذه احلياة ،ال
التعليم ال�صحيح الذي ت�شعر معه �أنها � ٌ
متثال و�ضع للزينة واللهو ف�سبقت غريها بخطًا وا�سعة ،و�إين �أ�ضرب حلالة املر�أة يف
ال�شرق وحالتها يف الغرب مثلاً بتاريخ املر�أة العربية والإجنليزية.
مل تكن املر�أة العربية يف الزمن ال�سابق منحطة((( عن �أختها الغربية ،بل
عظيما ،فلم يقل �شاعرهم ق�صيدة �إال
كانت تهتم ب�ش�أن رجال العرب اهتما ًما ً
�صدرها با�سم زوجته �أو قريبته ،ومل يح�ضر فار�سهم حربًا �إال ون�سا�ؤه وراء ظهره
إظهارا ل�شجاعته �أمامهن ،حتى �إذا
ين�صحن له بالإقدام؛ فيقدم طاعة لأمرهن ،و� ً
حارب ومل ينظرنه جاء يخربهن بفوزه كما قال عنرتة العب�سي:
((( �أباح� :أجاز و�سمح.
((( منحطة :مرتدية ومت�أخرة.
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َه اّل َ�س�أ َل ْـ ِت ا َ
خل ْيـ َ
ــل َيا ْاب َن َة َما ِل ٍك
الوق ِي َعــ َة �أَن َِّني
خب ِك َم ْن �شَ ِه َ
ــد َ
ُي رِ ُ

13

�إنْ ُك ْن ِت َجاه ِــ َل ًة مِبَا َل ْـم َت ْعلم ِـــي
عف ِع ْن َد امل َغ ْن َِم
غـى و أَ� ُّ
�أَغْ �شى َ
الو َ

وقال ب�شر:
ــد ِت َبب ْطنِ َخ ْب ٍ
ـــت
�أَفا َِطم َل ْو �ش َِه ْ

َ
خــــ ِ
ـاك ب�شرا
َوق ْ
َــد َالقى ال ِه َز ْب ُر �أ َ

وقال عمرو بن كلثوم:
ِي�ض ِح َ�سانُ
لى �آث َارِنـ َا ب ٌ
َع َ
َيق ُْدنَ ِج َيا َد َنا َو َي ُق ْل َن َل ْ�س ُتم
�إ َذا مَل َن ِ
حمه ِـ َّن َف َ
نــا
ال َبق ِي َ

َ
َ
هونـا
حـا ِذ َر �أنْ مُت َـ َّز َق أ� ْو َت َ
ُن َ
ونـــا
ُب ُعول َت َنـــا �إِ َذا َلـ ْـم مَت ْن َع َ

دهن َو َال َحي ِي َنـا
عـ َّ
ب َ
ـــ ٍر َب ْ
ِخي ْ

ف�أين هذا الع�صر من ع�صرنا وع�صر �أمهاتنا �إذ َي ُع ّد الرجل ا�سم ابنته �أو
عارا فيتحا�شى((( ِذ ْك َره؟
زوجته ً
فكانت ن�ساء العرب مبثابة ق ُّواد ي�شجعن اجليو�ش على الإقدام �أثناء احلرب،
وي�شتغلن مبعاجلة اجلرحى .على � َّأن �أوروبا مل ت�صل �إىل هذا �إال بعد زمن طويل،
وقد ا�شتغلت ن�ساء العرب بكل ما ا�شتغل به رجالهن ،فكان منهن ال�شاعرات
أي�ضا،
واملحاربات والتاجرات كال�سيدة خديجة وغريها ،حتى كان منهن امللكات � ً
ومن �أ�شهرهن ال َّزباء التي قتلت جذمية الأبر�ش ملك احلرية �أخذًا بث�أر �أبيها.
((( يتحا�شى :يتجنب ويتال�شى.
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وباجلملة فاملر�أة العربية كانت يف مقدمة ن�ساء ع�صرها ،ولعل هذا كان من بني
رقيا على
الأ�سباب يف ارتقاء الأمة العربية واجتهادها ،حتى �إذا جاء الإ�سالم زادها ًّ
و�س َّوى بينها وبني الرجل يف كثري من احلقوق والواجبات ،وقد كان النبي 
رقيها َ
يقرب اخلن�ساء يف جمل�سه ،ويحب �سماع �شعرها من فيها ،ويعدها من بني �صحابته.
وكانت الن�ساء يف احلرب التي قامت بني علي ومعاوية يحر�ضن((( الرجال
حر ْم عليهن العمل ،وال
ويتطوعن ملالحظة اجلرحى ،مما يدل على � َّأن الإ�سالم مل ُي ِّ
التدخل حتى يف الأمور ال�سيا�سية ،فكانت الأمة بتمامها متيل �إىل العمل وال�سعي
وراء ما يرفع �ش�أنها ،حتى �إذا ا�ستولت العرب على الأندل�س كانوا مثال الن�شاط
واالجتهاد للممالك الأوروبية ،وقامت ن�سا�ؤهم بكثري من الأعمال ،حتى �أجرين
العمليات اجلراحية العظيمة ،وهو ما ت�سعى �أوروبا يف احل�صول عليه الآن.
وما زالت املر�أة العربية ت�شعر باحلياة احلقيقية �إىل �أن ق�ضى اهلل على الأمم العربية
باالنحطاط ،فخملت العقول
وا�ستبد بهم الأعداء فا�ستبدوا هم بن�سائهم ،و�أخط�أوا يف
َّ
فهم القر�آن نف�سه ،ف أَ� َّو ُلوه مبا �شاءوا و�صادف هذا الت�أويل ًهوى يف النفو�س فاتبعوه على
ن�ص بحرمان املر�أة من العلم
بعده عن ال�صواب ،على �أنه مل ي�أت يف القر�آن ال�شريف ٌّ
والعمل ،وخمولها هذا اخلمول .وال ق�ضت العادات ال�شرقية  -كما يزعمون  -عليها
بال�سجن يف جوف املنازل ،ولوال تلك الأوهام لكانت ال�شرقيات �أَ ْولىَ بال�سبق �إىل
معايل الأمور من غريهن؛ ملا لهن من التقدم يف ذلك.
((( يحر�ضن :يدفعن.
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�صفحا عن حالة املر�أة امل�صرية قبل دخول العرب يف م�صر،
ول�ست �أ�ضرب ً
إجماليا� :إنها مل تكن ُم ْن َحطَّ ًة عن غريها من ن�ساء ذلك الزمن ،ويدل على
بل �أقول � ًّ
ذلك انتظامها يف �سلك امللك ،فقد كان من ملوك م�صر القدماء جوريق والزلقا
من ملوك العمالقة ،ودلوكة امللقبة بالعجوز من �أ�شهر ملوك القبط ،وكليوبطرا من
ملوك اليونان ،فاملر�أة امل�صرية الآن �أحط من �أ�سالفها �سواء يف ذلك انت�سبت �إىل
العرب �أو �إىل فراعنة م�صر ،يف حني �أن املر�أة الغربية تتقدم مع الزمن ،فهي على
العموم �أرقى من �أمهاتها ،وتلك �سنة الدهر يف االرتقاء الطبيعي .مل تنعك�س �إال
بالن�سبة لنا نحن امل�صريات ،وهذا تاريخ املر�أة الإجنليزية ي�شهد يل مبا �أقول.
كانت املر�أة الإجنليزية كغريها من ن�ساء �أوروبا خا�ضعة ل�سلطة الرجل،
حمرومة من كثري من حقوقها املدنية ،ال تتناول من الأعمال �إال � اً
أعمال حم�صورة
كالتعليم االبتدائي والتمري�ض واخلياطة والوالدة ،فالتفت كثري من ف�ضالء
الرجال �إىل حتريرها ،وكان ممن تكلم يف هذا ال�ش�أن ال�سري هرني مني ،وقد دافع
عن املر�أة دفا ًعا ح�س ًنا كما دافع عنها يف م�صر املرحوم قا�سم بك �أمني وهو �أول
م�صري فكر يف العواقب.
ٍّ
ومن َث َّم التفتت ن�ساء �إجنلرتا �إىل العناية ب�ش�أنهن ،فقامت م�سز براوين
و�ش ِهد لها بالرباعة وحدة
ون�شرت مقال ًة َ�س َّم ْتها �أروراليز انت�صرت فيها للن�ساءَ ،
الذكاء نف�س معار�ضيها؛ �إذ قال امل�سرت �إدوارد جريالد عند موتها« :احلمد هلل ،مل
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ثانيا ،ول�ست �أنكر �أنها امر�أة على ذكاء غريب ،ولكن ما فائدة
نعد نرى بعد �أرورا ً
كل هذه ،ويا حبذا لو التفتت هي ونظرياتها �إىل �ش�ؤون املطبخ».
تاقت((( الإجنليزيات بعد ذلك �إىل دخول معاهد العلم ونيل ال�شهادات
العالية ،و�أول كلية فتحت بابها للن�ساء كانت يف �شمال �إجنلرتا� ،إال �أنها مل ت�صرح
لهن بتلقي الدرو�س العالية مع الرجال؛ بل كلفت �سيدتني �إلقاء حما�ضرات
ن�سائية لهن ،وكان ذلك يف �سنة 1820م.
طلبت الن�ساء بعد هذا ما هو �أرقى من تلقي الدرو�س العالية �أُ ْ�س َو ًة بالرجال،
و�أحلحن يف الطلب؛ ففتحت يف وجوههن بع�ض الكليات �سنة 1865م وفتحت كلية
كمربيدج �أبوابها لهن �سنة 1881م وتبعتها �أوك�سفورد ثم �إ�سكتالندا ولوندرا ودربني.
ومالت الن�ساء �إىل العمل فنالت �أول طبيبة �إجنليزية �شهادة الطب من
الواليات املتحدة ،وا�شتغلت بها يف �إجنلرتا �سنة 1859م ،و�أحلت الن�ساء يف طلب
تعليمهن الطب يف �إجنلرتا نف�سها ،ف�صرحت لهن احلكومة بذلك ،ونالت �أول
طبيبة �شهادتها �سنة 1865م ،ودخل بعدها يف مدر�سة الطب ثالث فتيات وجنحن
باهرا ،فانعقدت اللجنة الطبية بعد هذا مبا�شرة ،وقررت عدم قبول الن�ساء
ً
جناحا ً
يف مدر�سة الطب ال ٍ
آخر �سوى غرية الرجال وحبهم لذاتهم� ،إال �أن هذا
ل�سبب � َ
مل يثن همم الإجنليزيات عن املطالبة بحقوقهن وال�سعي وراء ما �أَ َر ْدن بالرغم من
((( تاقت :ا�شتاقت ونزعت وهمت بفعل ال�شيء.
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كل هذه القواننيُ ،فك ّن يذهنب �إىل الواليات املتحدة فيتعلمن الطب هناك ،ثم
أخريا وافقت احلكومة على دخولهن يف
يعدن فيفتحن امل�ست�شفيات يف بالدهن ،و� ً
جميع االمتحانات الراقية ،وفتح �أبواب عموم الكليات يف وجوههن ،فكان ذلك
�سنة 1876م �أي منذ �أربع و�ستني �سنة فقط.
تقريبا فكان يقال للمر�أة �إذا تكلمت يف املوا�ضيع
هذه حال �إجنلرتا منذ قرن ً
العلمية ما لها ولذلك وكان الأَ ْولىَ بها � ْأن تلتفت �إىل �ش�ؤون املطبخ ،وهو ما يقال لنا
كثريا من املراكز ال�سامية وكانت نتيجة ذلك
الآن .تغريت حالهن الآن ف�شغلن ً
رقيا بهر العامل .هذه جتربة َج َّر َب ْت َها �إجنلرتا فنجحت ،ومن العبث � ْأن يقال
رقي الأمة ًّ
انحلّ نظامنا� ،أو يقالَّ � :إن عاداتنا ال�شرقية ال
بعد هذا� :إننا لو اقتدينا بهم يف ذلك َ
ت�سمح لنا بذلك ،بعد � ْأن �أظهرت مبا تقدم �أننا كغرينا من الن�ساء يف بع�ض العادات
القدمية ،وها هن �أوالء قد تركن تلك العادات فكان ذلك من �أ�سباب رقيهن ورقي
أي�ضا.
�أممهن � ً
هذه �أمريكا ال�شمالية كان ي�سكنها اجلن�س الأحمر  -وهم قوم متوح�شون
ال فرق بينهم وبني احليوانات ،و�أَ ُخ ُّ�ص بالذكر منها الواليات املتحدة  -احتلتها
�إجنلرتا فاجتهد القوم يف العمل اً
رجال ون�ساء حتى �سبقوا �أ�سالفهم الإجنليز يف
احل�ضارة والعمران ،و�ساروا بالن�ساء �إىل الأمام فدخلن يف جميع الأعمال �إداري ًة
كانت �أو علمي ًة �أو �سيا�سي ًة ،فمنهن القائدات والرئي�سات واملهند�سات والكاتبات،
ولهن الآن حق االنتخاب يف بع�ض الواليات ،فكانت نتيجة رقي املر�أة تقدم الأمة
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بتمامها ،ومل َت ُع ْقها هذه الأعمال عن الزواج �أو كرثة الن�سل  -كما يقال  -بل
الأمة �أول الأمم ح�ضار ًة وجتار ًة وعمرانًا.
يعجبني من الإجنليزية حبها العمل وترفعها عن الك�سل وميلها �إىل ب�ساطة
اللب�س واالقت�صاد يف املعي�شة واالعتناء بنظافة املنازل والأطفال ،وما �أ�سعدنا نحن
امل�صريات �إن اقتدينا بها يف مثل هذه الأمور ،و�أولها امليل �إىل العلم والعمل
خ�صو�صا �أن امل�صرية ذكية بفطرتها ،فلْندفع بفتياتنا �إىل اال�شتغال بالعلم ال�صحيح
ً
والعمل النافع ،تاركات تلك الأوهام القدمية من ترك الفتاة متفرغة والقول ب�أنها
قا�ضيا �أو رئي�س م�صلحة ،فتلك �أوهام ذهب بها الدهر ،ولقد �أ�صبحت
لن تكون ً
حببنا �إىل بناتنا العمل �أ�صلحن منازلهن ،بل
قدمية بالية ت�ضر وال تنفع� .إننا �إذا َّ
�أ�صلحن الأمة ب�أ�سرها ،ف�إن العمل ي�صقل((( النفو�س ،ويجلو عنها َ�ص َد�أ البطالة
والك�سل ،كما جتلو احلركة �صد�أ الآالت املعدنية ،فمن كانت ِم َّنا فقري ًة ف ْل َت ْ�سع فيما
ي�صلح �ش�أنها ،ومن كانت غنية فلتعمل لإ�صالح غريها من الفقريات.
ل�ست �أن�صح للفتاة ب�أكرث من االلتفات �إىل العلم والبعد عن الك�سل والفراغ،
وهذا كل ما ي�صلح حالها ،ف� َّإن العلم يفتق الأذهان ،ويجعل الفتاة ت�شعر مبا يحيط بها
فتعلم عن خربة الفرق بينها وبني غريها من الغربيات؛ فت�صلح من �ش�أنها ،كما تعرف
خ�صو�صا �إذا
قيمتها يف احلياة فتحتقر الزينة وترى من النق�ص ت�ضييع الوقت فيها،
ً
كانت م�شتغلة بعمل نافع ،ولي�س من يكون له من نف�سه دافع �إىل ال�شيء كمن ين�صح
((( ي�صقل :يهذب وينمق.
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له غريه به ،فقد ال ي�صادف قول غريه اً
قبول من نف�سه ،وقد يخطئ فهم الن�صيحة
فيقلبها ،و�أول دليل على ما �أقول �أننا �أكرثنا من الن�صح للفتاة بعدم التربج ،فلم يفدها
ذلك بل ازدادت يف الزينة التي نهيت عنها «و�أحب �شيء �إىل الإن�سان ما منعا».
ن�صحنا لها بلب�س احلجاب ال�شرعي فكانت النتيجة �أن تفننت يف هذا احلجاب حتى
�ضررا على الآداب من �سابقه؛ لهذا ال �أرى من احلزم �أن �أن�صح للفتاة
�أ�صبح �أ�شد ً
ب�أي لب�س كان ،ولكني �أقول علموها العلم الراقي لتن�صرف �إليه عن الزخرف والزينة،
وترتفع عن �أن تكون �ألعوبة يف نظر املارة ،فتظهر مبظهر احل�شمة والوقار ،وال يهمنا على
�أي �شكل لب�سها ما دام على هيئة تدل على رقي الآداب ،وا ّتباع الدين احلنيف من
�سرت الزينة فقط.

الفرق بني الرجل واملر�أة وا�ستعداد
ٍّ
كل منهما للعمل

تغاىل الرجال يف تعداد الفروق الكثرية بني الرجل واملر�أة ،حتى كاد
الإن�سان يظنهما نوعني متباينني((( ،و�إين  -مع احرتامي لآراء الرجال � -أرجو �أن
�سهوا.
�أقرر �أمامهم ما �أعتقده ،ع�سى �أن �أذكرهم ب�شيء رمبا تركوه ً
الإن�سان حيوان يجب �أن ينطبق عليه ما ينطبق على احليوانات الأخرى
من قوانني الطبيعة العامة ،كالتنا�سل ثم النمو فالذبول والفناء ،ومل يختلف الذكر
يف احليوانات عن �أنثاه �إال يف م�س�ألة التنا�سل ،ف�إن �صح �أن القط يختلف يف مواهبه
الفطرية عن القطة ،ي�صح �أن يكون هناك فرق بني الرجل واملر�أة من جهة املواهب
العقلية والعادات ،على �أنه مل يقرر �أحد من علماء الطبيعة �أن القطة حتب اللعب
حلما ،بل
والقفز وتفرت�س الفريان و�أن القط عاقل رزين ال ي�ؤذي ف� ًأرا وال ي�سرق ً
و�صفهما ب�صفات واحدة ،كما �أنه مل يقل �أحد من النا�س �إن الكلب �أمني فطن
ج�سما من
و�أن الكلبة خائنة غبية مع �أن ك ًّال من القط والكلب �أقوى ع�ضلاً و�أكرب ً
�أنثاه ،ولكنه مل يختلف عنها يف املواهب والعادات.
((( متباينني :خمتلفني.
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فكيف �إذن نقرر � َّأن املر�أ َة َخ َّّداع ٌة ماكرة ،و�أن الرجل �صريح �صادق ال
�أثر للخداع يف نف�سه ،نقول ذلك ون�ستدل عليه بكل �شيء حتى بقوله تعاىل
ﮋﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [يو�سف ]28 /مع �أن هذه الآية نزلت يف
جماعة خم�صو�صة من الن�ساء ،وقد جاء يف �آيات كثرية ات�صاف بع�ض الرجال
باملكر مثل ﮋﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [�آل عمران]54 /
ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ [ابراهيم ،]46 /ن�سي الرجال كل هذه الآيات ،ومل يحفظوا �إال �آية
واحدة ،وجعلوا معناها عا ًّما جلميع الن�ساء.

ج�سما من املر�أة يف الغالب،
عاين الرجال �أن الرجل �أقوى ع�ضلاً و�أكرب ً
وتبع هذا طب ًعا ِكبرَ ُ مخُ ِّ ه عن خمها ،فقرروا ذلك وبنوا عليه فروقًا كثرية مت�شعبة(((،
وخما من
ج�سما ًّ
ون�سوا �أن هذه �سنة الطبيعة يف جميع املخلوقات ،فالثور �أكرب ً
البقرة ولكنه مل َي ُف ْق َها يف الذكاء ،ومل يفهم يف اكت�ساب رزقه �أكرث منها ،والديك
كثريا و�أقوى ع�ضلاً وب� ًأ�سا ،والأ�سد �أكرب من الل َّْب َوة((( و�أ�شد منها
�أكرب من الفرخة ً
واحلمار �أ�شد من احلمارة .هذه �سنة الطبيعة ال يق�صد بها �إال غر�ض تنا�سلي
وامل�شا َهد � َّأن هذه القوة يف الذكور يتبعها ْطَي ٌ�ش وولوع بالإناث.
حم�ضَ ،

((( مت�شعبة :متفرقة متعددة.
(((	الل َّْب َوة� :أنثى الأ�سد.
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ومل يقل �أحد �إن الكلب لقوته يفوق الكلبة ذكاء؛ وعلى هذا فال �صحة
ج�سما منها
ملا يقال من �أن الرجل �أقوى ذكاء من املر�أة لأنه �أقوى ع�ضلاً و�أكرب ً
ولو �صح ذلك لكان نبغاء الأمم وفال�سفتهم من �أكرب النا�س �أج�سا ًما ،واحلقيقة
رمبا عار�ضت ذلك ،ومنه ي�صح �أن ن�ستنتج �أن املر�أة �أكرث ذكاء من الرجل لأنها
ج�سما منه ،ول�ست �أتغاىل كالرجال بل �أريد �أن �أقول �إن املر�أة والرجل �شيء
�أقل ً
واحد كباقي احليوانات التي اعرتف علماء الطبيعة �أنها يت�ساوى الذكر منها
بالأنثى ،فلم يفردوا للف�أر بابًا وللف�أرة غريه ،ومل يقل �أحد منهم �إن الف�أر ل�شدة قوته
عن الف�أرة قد خلق لأن يكون ال َق ِّي َم عليها يف معي�شتها ،بل احلقيقة �أنها تعي�ش مثله
وال تعتمد عليه يف �شيء؛ لأن الطبيعة مل جتعلها يف حاجة �إليه �أكرث من �أن يكون
هو يف حاجة �إليها فهما مت�ساويان ،وكذلك احلال يف الرجل واملر�أة فهي و�إن كانت
ج�سما وقوة منه ولكن لها من الأع�ضاء التي ت�ؤهلها لق�ضاء جميع حاجاتها ما
�أقل ً
له فهي م�ستقلة عنه ال حتتاج �إليه �أكرث مما يحتاج هو �إليها ،فهي تقوم بكل ما ميكنه
عمله كما يقوم الرجل الق�صري النحيف ب�أكرث مما يعمله الطويل الغليظ ،فالقول
ب�أن الطبيعة �أعدتها للمنزل ل�ضعفها عن الرجل قول ال �صحة له ،و�إال فماذا نقول
عن النعجة وهي مع �ضعفها عن اخلروف تعي�ش مثله؟
ي�ستدل الرجال على زيادة ذكاء الرجل عن املر�أة بكرثة النبوغ يف الرجال
عنه يف الن�ساء ،وفاتهم �أن الإن�سان ال ينبغ يف �شيء �إال �إذا تعلمه جي ًدا ثم انقطع
�إليه؛ لذلك مل نر بني فقراء الرجال الذين ا�شتغلوا بالطباخة واخلياطة وق�ضوا
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زمانهم فيها من نبغ يف العلوم واملعارف مهما كان ا�ستعدادهم الفطري ،فكيف
ننتظر من املر�أة نبوغًا بعد �أن اقت�صر �أغلب الن�ساء على مالحظة املنازل وتعلم
ما يتعلق بها؟ حتى �إذا فر�ض وتعلمت �إحداهن غري ذلك انقطعت عنه مبجرد
دخولها يف احلياة الزوجية وتفرغت لأعمال املنزل على كرثتها ،ومع ذلك فقد
نبغ منهن عدد ال ي�ستهان به يف البالد التي اعتنت برتبيتهن ،مما يدل على ح�سن
ا�ستعدادهن و�أنهن ال ينق�صن عن الرجال يف ذلك اال�ستعداد الفطري ،ولي�س
بينهن وبني الرجال �أي فرق يف املواهب والعادات.
قلبا و�أ�سمى عاطف ًة من الرجل؛ لأنها تت�أثر �أكرث منه،
نعم � َّإن املر�أة �أرق ً
وهذا مما يزيد اعتقادي �أنها �أكرث منه عقلاً و�إدراكًا؛ لأن املجانني ينعدم فيهم الت�أثر
وال�شعور باملرة ،حتى � َّإن املجنونة ال ت�شعر ب�أي �أمل �إذا ر�أت �أن ولدها الوحيد قد
ق ُِّطع �إربًا((( �أمامها ،بل قد ترى ذلك با�سمة لعدم �إدراكها معنى ال�شفقة احلقيقية،
ولو فر�ض وت�أثرت لزال هذا الت�أثر يف احلال .كذلك الأطفال ال�صغار ف�إن عاطفة
ال�شفقة واحلزن غري نامية عندهم ل�صغر عقولهم ،وكذلك كان املتوح�شون يف
الأزمان الغابرة ال يت�أثرون بر�ؤية الفظائع لعدم تهذيب عقولهم ومنوها ،وهذا كله
مما يدل على � َّأن الت�أثر وال�شعور يذهبان بذَ َهاب العقل ويتبعانه يف القلة والكرثة.

((( �إربًا :قط ًعا.
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واملر�أة يف ذلك احلنو((( مل تخرج عن نامو�س الطبيعة يف جميع احليوانات
الأخرى ،فاللبوة حتنو على �أ�شبالها وتر�ضعها ثم تغذيها� ،أما الأ�سد فقد ال يعرف
�أ�شباله ،وكذلك القطة فهي حتنو على �أطفالها وتخاف عليها من �أن ي�أكلها القط وقد
تكون �أوالده ،وهذا دليل �آخر على ما قلت �ساب ًقا من �أن الأنثى يف احليوان عمو ًما
طي�شا منها؛ لذلك كان
ج�سما و�أكرث عقلاً من الذكر وهو �أقوى و�أكرث ً
�أ�ضعف ً
قليلَ الت�أثر لتجرده من عاطفة ا ُحل ّنو التي يبعث �إليها ح�سن الإدراك والتفكري ،وال
�أق�صد بت�أثر الن�ساء �صياح اجلاهالت وعويلهن((( فتلك عاد ٌة دفعهن �إليها اجلهل
ولي�س يف املتعلمات من ي�أتينها ،بل رمبا كن �أثبت من الرجال عند حلول املكروه،
ولكني �أق�صد احلنو القلبي والعطف على ال�ضعفاء ،فهو يف الن�ساء �أ�شد منه يف
الرجال وهو دليل على كرثة العقل فيهن.
ومن �أراد �أن يرى م�ساواة املر�أة للرجل يف املواهب الفطرية فعليه �أن يقارن
بني الفالح امل�صري الفقري وامر�أته ،فقد نال كل منهما من التجربة والعلم ب�أحوال
كثريا ما يعرتف بتفوق امر�أته عليه يف
احلياة ما ناله الآخر؛ ولذلك ترى الرجل ً
ح�سن الر�أي ويجاهر((( ب�أنه ال يعمل �شي ًئا �إال با�ست�شارتها ،وهي ت�شاطره العمل
وتعرف كل �أحواله باطنها وظاهرها ،حتى �أن بع�ض ه�ؤالء الفالحني قد ميوت
(((	احلنو :العطف.
ّ
((( عويلهن :العويل :رفع ال�صوت بالبكاء وال�صياح.
ي�صرح.
((( يجاهرّ :
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ويرتك �أيتا ًما كثرية وبع�ض العقار كفدان �أو ن�صف فدان فال يبلغ الأيتام ر�شدهم
�إال وقد زاد هذا العقار بح�سن تدبريها.
�أما املقارنة بني عقل املدين وعقل امر�أته فهي مغالطة بعيدة عن ال�صواب؛
�إذ كيف نقارن بني عقل رجل هذّ بته العلوم واملعارف وح َّنكته((( اخلربة والتجربة
فنما وبلغ �أق�صى ما ميكنه من الرفعة ،وعقل امر�أة تركت من �صغرها يف زوايا
الن�سيان فرتاكم على عقلها �صد�أ الك�سل والبطالة ف�أفقده رونقه الطبعي ،و�أتلفه
كما يتلف ال�صد�أ الآالت احلديدية ،و َل ْي َته ترك ونف�سه لينمو بطبيعته بل عاق منوه
احلجر على مواهبها وال�ضغط عليها وبعدها عن جتربة احلياة احلقيقية بع ًدا �شا�س ًعا
فهي �أ�سو�أ اً
حال من الفالحة؛ لأن الفالحة تعي�ش عي�شة حقيقية ال عي�شة الوهم
واخليال ،فهي و�إن مل تتعلم يف املدار�س ،على علم تام مبعرتك احلياة احلقيقية� ،أما
هي فقد جهلت العلم والعمل وكانت حياتها �أقرب �إىل املوت منها �إىل احلياة،
ف�إذا قارنا بني عقلها وعقل زوجها املتعلم املجرب كنا ك ََم ْن يقارن بني قطعة قطن
عتيقة((( ُتركت مدة من الزمان يف حمل مهجور فرتاكمت عليها الأتربة والأقذار،
حريرا حل�سن رونقها
وبني قطعة من ن�سيج قطني جميل يكاد يح�سبها الناظر �إليها ً
وبهجة لونها ونعومة ملم�سها ،فهل ي�ستدل من تلك املقارنة على �أن �أ�صلهما مل
يكن واح ًدا و�أن ال تكون تلك املقارنة �إال دليلاً قاط ًعا على جهل املقارن و�ضيق
عقله؟ فال َي ُغ ّرنَا ما نراه من الفرق بني عقل الرجل واملر�أة ما دامت تربيتهما
((( ح َّنكته� :أحكمته و هذبته.
((( عتيقة :قدمية.
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تعليما واح ًدا لنعرف �أنهما كباقي احليوانات ال
خمتلفة ،و ْل َن ْ�س َع �إىل تعليمهما ً
يختلفان �إال يف �أمور تنا�سلية حم�صورة.
نعم �إن الإن�سان ميتاز عن احليوان بكرثة الإدراك؛ ولذلك ر�أى الرجل
واملر�أة �أنه من احلكمة � ْأن ُي َق ّ�سم العمل بينهما ما داما �شريكني في�أخذ كل منهما
خا�صا به ،وهي فكرة ا�صطالحية لي�س للطبيعة يد فيها ،ول�ست �أعار�ضها
عملاً ًّ
ما دامت املر�أة متزوجة� ،أما �إذا مل يتي�سر لها ذلك فهي �شخ�ص م�ستقل يجب
�أن تقوم بك�سب قوتها كما يجب �أن تتعلم ذلك من �صغرها ،حتى ال حتتاج �إىل
اكت�ساب القوت بالأعمال الدنيئة التي ال تنا�سب �ضعفها املزعوم كاخلدمة والبيع
وغريهما� .إذا علمنا كل هذه احلقائق الطبعية التي ال حتتاج �إىل برهان� ،أفلي�س من
امل�ستغرب بعد هذا �أن يكتب الرجال املقاالت ال�ضافية((( يف تعريف املر�أة ك�أنها
ح�شرة من احل�شرات ال�ضعيفة التي مل يعرف كنهها((( �إىل الآن؟
كما قال ح�ضرة الفا�ضل فريد �أفندي وجدي يف دائرة املعارف «املر�أة كائن
�شريف ُج ِعل لإكثار النوع الإن�ساين وال ي�ستطيع الرجل �أن يباريها((( يف ذلك».
فهل املر�أة وحدها ت�ستطيع �إكثار النوع الإن�ساين؟ و� ْإن كان هذا التعريف ي�شمل
الرجل مل�شاركته لها يف هذا الإكثار ،فهل ي�صح �أن نقول �إن الإن�سان كائن �شريف
جعل لإكثار نوعه؟ وهل يكون هذا تعري ًفا للإن�سان �أم هو ي�شمل كل حيوان
(((	ال�ضافية :املطولة.
((( كنهها :كنه كل �شيء قدره ونهايته وغايته وجوهره.
((( يباريها :يناف�سها وي�سابقها.
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�آخر؟ �إذن فما الفائدة من هذا التعريف؟ وك�أن الرجال يريدون �أن يختلقوا فروقًا
بني املر�أة والرجل ال يقوون على فهمها ،فهم ير�سلون الكالم يف ذلك جزافًا((( ال
معنى له� ،أما كون الرجل ال يباريها يف ذلك فهو من الغريب ،و�إذا كانت الرمال
ال تطحن الدقيق �إال بحجرين ف�أيهما ال يباري الآخر يف عمله ،ولو فقد �أحدهما
لتعطل العمل كله .نقول �إن فالنًا ال يبارى يف الكتابة �إذا كان يكتب هو وحده
ما ال ي�ستطيع غريه كتابته� ،أما �إذا كان ال يكتب �إال �إذا �ساعده غريه فكيف يقال
�إن غريه ال ي�ستطيع مباراته .كل هذا التعريف الذي ال معنى له ُ
ا�ضطر �إىل �إيراده
الكاتب لقلة ما لديه من الرباهني ،ويريد ح�ضرته بذلك � ْأن ُيظْ ِهر عدم �صالحية
الن�ساء للقيام بالأعمال؛ لأنهن ال يقوين عليها ،و�أنه ر�أى يف معامل �أمريكا ما
فتت كبده من م�شاهدة الن�ساء وهن يكافحن النار �أمام القدور ،فيا �سبحان اهلل!
ر�أى ذلك يف �أمريكا ومل يره يف م�صر ،وال �أدري كيف �أغم�ض عينيه فلم ير
البائعة امل�صرية وهي تئن((( حتت عبء ثقيل من الفاكهة �أو اخل�ضروات وتتقاذفها
الطرقات ويتناولها �سفهاء الرجال ب�أنظارهم و�أيديهم .مل ير ه�ؤالء الن�ساء امل�صريات
امل�سلمات الالئي يع�شن من غ�سيل املالب�س للبيوت املختلفة واجليو�ش امل�صرية
والإجنليزية ،هذا العمل ال�صعب ال�شاق الذي ال �ضمان معه على العفاف تقا�سيه
املر�أة امل�صرية امل�سلمة ،فهي ف�ضلاً عن مكافحتها النار التي تغلي بها املالب�س
تقا�سي حرارة املاء الذي يكاد ُي ْخر ُِج الدم من كفيها� .أمل ير ح�ضرته الفاعلة وهي
((( جزافًا� :أي :ير�سلون الكالم �إر�سا ًال على غري روية.
((( تئنُ :تكْ رث البث وال�شكوى.
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ت�صعد على اجلدران بحملها الثقيل من الطني واحلجارة؟ �أمل ير اخلادمات يف
البيوت الالئي ف�ضلاً عن مكابدتهن الأعمال ال�شاقة هن عر�ضة لأهواء الرجال
الأجانب يلعبون بعفافهن ما �شاءوا و�شاء لهم الهوى؟ �أغم�ض الكاتب عينيه عن
كل ذلك فلم ير �إال عامالت �أمريكا ،وفات ح�ضرته �شيء واحد ،وهو � َّأن ما اعتاده
�شقاء
الر ِو َّية ،فاملر�أة ت�شقى يف م�صر ً
الإن�سان ال يراه ً
غريبا �إال �إذا فكر فيه بعني َّ
حقيقيا وال ن�شعر بذلك؛ لأننا اعتدنا �أن نراها كذلك ،ويلفت نظرنا �شقاء الن�ساء
ًّ
يف معامل �أمريكا مع �أنه �أقل من �شقائهن عندنا وذلك لغرابته علينا.
� َّإن امل�صرية لي�ست ممنوعة من جميع الأعمال ال�ساقطة ال�شاقة ،وهذا مما يدل
مريحا فقد
على �أن املر�أة مدفوعة بحكم ال�ضرورة �إىل العمل ،وملا مل نعلمها عم ًال ً
قامت بتلك الأعمال ال�شاقة املتعبة التي ال حتتاج �إىل تعليم ،فهي وعامالت �أمريكا
يف ذلك ال�شقاء �سواء .مل متنع الن�ساء عندنا �إال من الأعمال الراقية فقط التي
حتتاج �إىل خربة ودراية كالتحرير و�إدارة ِّ
املحال التجارية واملعاهد العلمية والطب
الراقي والتوظف يف مراكز احلكومة ال�سامية واال�شتغال باملحاماة ،فتحرمينا العمل
عليهن دفعهن �إىل العمل ال�شاق املتعب الذي ال ك�سب فيه �إال َ
الك َفاف((( ،فهل
هذا عدل؟ وهل يدعو �إىل ذلك من َّيدعي �أنه يهتم براحة الن�ساء؟
دائما من يعولها وي�سهر على
�إين لو وجدت يف ا�ستطاعة كل امر�أة �أن جتد ً
راحتها فال حتتاج �إىل العمل مطل ًقا لكنت �أول من يقول ب�إبعاد الن�ساء عن الأعمال،
َ
(((	الك َفاف :ما كان على قدر احلاجة من غري زيادة وال نق�صان.
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ولكني �أرى املر�أة م�سكينة حمتاجة �إىل ك�سب قوتها بالأعمال ال�شاقة املتعبة التي
تق�ضي على عفافها وطهارتها ،ومع ذلك يقول ف�ضالء الرجال منا بعدم �إعدادها
للعمل الذي ت�ستطيع معه حفظ كرامتها وعفافها �إن �أرادت ،فك�أنهم يريدون �أن
يق�ضوا عليها بال�شقاء.
ويقول ح�ضرة فريد �أفندي وجدي� :إذا مل جتد امل�سلمة من يعولها فلنا نحن
 امل�سلمني  -بيت مال ،ف�أين هو ذلك البيت و�أمامي �ألوف من امل�سلمات يف�أ�شد احلاجة �إليه؟ �سامح اهلل الرجال ك�أنهم يريدون يف م�س�ألة املر�أة �سرد كالم ال
كثريا
حقيقة له .ولو عرفوا احلقيقة لعلموا �أنهم يهدمون عزهم ب�أيديهم؛ ف�إن املر�أة ً
ما تكون �أم �صبية �أيتام فلو �أمكنها الك�سب لقامت برتبيتهم �أح�سن تربية ليكونوا
يف امل�ستقبل اً
رجال عاملني.
�إن الأ�سر الغنية واملتو�سطة يف م�صر عاجزة عن االحتفاظ مبكانتها؛ لأنها
تنظر بعني واحدة وهي الرجل ،ف�إذا فقد َع ِم َيت الأ�سرة و�ضلت �سواء ال�سبيل،
فانحطت الأبناء وعجزت الأم عن تربيتهم لقلة املال ف�أ�صبحوا مت�شردين ال عمل
لهم .فجهل الأم �سبب جهل �أبنائها وهم رجال الأمة يف امل�ستقبل� ،أما نظرياتها
من الأ�سر الغربية فهي تنظر بعينني ف�إن فقدت �إحداهما �أر�شدتها الأخرى �إىل
مراقي الفالح ،ف�إذا مات الرجل قامت امر�أته ب�إ�صالح الأ�سرة بعده ،واكت�سبت
�صحيحا ينفعون به �أنف�سهم وبالدهم
تعليما
ً
من املال ما يمُ َ ِّك ُنها من تعليم �أبنائها ً
قويا يف تقومي الأ�سر التي تتكون الأمة منها،
�سببا ًّ
املحبوبة ،فتعليم املر�أة كان ً
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ويقال �إن املهند�س الذي قام بعمل القنطرة العظيمة بني نيويورك وبركلني مات
قبل تتميم ذلك العمل ال�صعب ،ومل يكن قد جنى ثمرة �أتعابه ،فقامت امر�أته
بتتميمه؛ لأنها كانت ت�شاطر زوجها العمل ومتده بر�أيها وتعرف كل ما يحيط
بذلك املو�ضوع ،فاكت�سبت من املال ما �ساعدها على تربية �أوالدها تربية عالية
غيورا على م�صالح
نافعة ،فكانت بعلمها �أُ ًّما مدبرة يف حياة زوجها ،و�أبًا ن�شيطًا ً
الأ�سرة بعد وفاته ،ف�أين ذلك من حالنا نحن امل�صريني؟ فقد ميوت الرجل فتهمل
ملوته تربية �أوالده لعجز �أمهم عن اكت�ساب املال؛ فتنهدم مبوت فرد �أ�سرة ب�أكملها،
وليت الأمر يقف عند ذلك احلد بل قد تكون هي و�أوالدها عالة على �أخيها �أو
قريبها فتحمله عب ًئا ثقيلاً ال ي�ستطيع معه ح�سن القيام على تربية �أوالده الرتبية
التي كان يتمناها لهم ،فيقت�صر على تعليمهم التعليم االبتدائي لقلة املال ،فيعوق
موت الرجل الواحد �أ�سرتني عن الرقي والتعليم ،هذا ف�ض ًال عن ان�شقاق الأ�سرة
على نف�سها لتفرغ ن�سائها الكثرية للم�شاغبة وال�شقاق ،فقد يعول الرجل �أختني �أو
ثال ًثا وين�ش أ� عن مناف�ستهن مع امر�أته ما ُي َن ِّغ ُ�ص عليه َع ْي َ�شه ،ويذهب بهنائه ،في�ؤثر
ذلك يف نف�سه و�صحته ،ورمبا عاقه عن �أداء عمله بالإتقان الذي كان ينتظر منه
لو كان م�سرتيح البال ،في�سبب جهل الن�ساء بالعمل عدم تعليم الأبناء وارتباك
الرجال يف �أعمالهم ،وال يخفى ما يف ذلك من انحطاط الأ�سر ،ولو تعلمت ه�ؤالء
أبناءهن ،و�أرحن �أقاربهن ،والرتقت بذلك الأ�سر التي
الن�ساء لنفعن �أنف�سهن و� ّ
منها تتكون الأمة وبها حتيا.
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ومن اجلهل �أن نقول �إن الدين الإ�سالمي ال يبيح العمل للن�ساء ،ونحن
نرى � َّأن فقراء املدنيني وفقراء الفالحني بل ومتو�سطي الرثوة منهم ت�شاطرهم
ن�سا�ؤهم العمل وتكاتفهم فيه ،فهل حكمنا على ه�ؤالء بالكفر وهو ما ال ي�سمح
لنا به الدين؟ على �أن هذه الأ�سر هي عماد م�صر ومنبع ثروتها ،وعليها يرتتب
رقي البالد ،ولو كانت كالأ�سر املدنية يف ك�سل الن�ساء وعدم قيامهن بالأعمال
النافعة ،لق�ضي على حياة الأمة بتمامها ،ومل ننكر على الغنيات اال�ستعداد
للقيام بالأعمال الراقية التي تنا�سب مقامهن �إذا دفعتهن احلاجة �إىل الك�سب
وقد �سمحنا بالعمل للفقريات والفالحات ،فهل للدين دخل يف ذلك مع �أنه
خلري لنا �أال ندخل
ال ُي�شرتى باملال؟ فكيف تناله الغنية وتعجز عنه الفقرية؟ �إنه ٌ
الدين يف ذلك بل نقول هي العادة التي كان من�ش�ؤها اجلهل وعدم تقدير الأحوال
حق قدرها.
ومما يده�شني �أن �أكرث الرجال كراهة لإعداد الن�ساء للعمل هم من ن�شئوا
يف القرى ،فهم يعار�ضون قيام املر�أة بالأعمال الراقية يف املدن مع � َّأن قريباتهم ال
يزلن َي ُق ْمن ب�أعمال الرجال يف القرى ،وهن على ما �أرى �أف�ضل من املدنيات
�سلوكًا ،و�أح�شم منهن ًّزيا ،ف ِل َم يعدلون عن خطة �أمهاتهم وهي اخلطة املثلى؟ فهل
حبا يف
ك�شفوا فيها من عيب جعلهم ينفرون منها؟ �إمنا يتبعون يف ذلك املدنيني ًّ
الظهور مبظهر احل�ضارة واملدنية دون � ْأن ينظروا �إىل �أية ُه َّو ٍة((( تلقي بهم فيها تلك
((( ُه َّو ٍة :حفرة بعيدة القعر.
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احل�ضارة الفا�سدة في�ستبدلون ذلك الزي امل�صطنع والنقاب النمام الذي يدل
على الكذب والغ�ش �أكرث من داللته على ال�سرت واتباع الدين بزي الفالحة
الفطري وم�شيتها الطبعية التي هي �أدعى �إىل احرتامها منها �إىل ا�ستمالة النا�س
�إليها ،فهي و�إن قابلت الرجال �أبعد عن مطامعهم من تلك املدنية التي تغريهم
ب�شكلها وزخرف ملب�سها فيحتالون يف التقرب �إليها جهد ا�ستطاعتهم.
�سيقول بع�ض املعاندين �إن يف القرى ف�سا ًدا ،وال �أدري هل يدعون عدم
وجوده يف املدن؟ �إن الف�ساد ال يزول �إال �إذا زالت الدنيا فهو موجود على كل
حال ولكنه يف املدن �أكرث منه يف القرى ،والرجل القروي على جهله يحرتم الدين
ويتظاهر باتباعه و�إن كان فا�س ًدا يف باطنه ،فلم نر يف القرى رجلاً تبع امر�أة ليغازلها
يف الطريق ،ولو فعل ذلك لقتل يف احلال مع �أن الن�ساء ت�سري هناك بال نقاب؛
وذلك لأن الرجال هناك يعلمون �أن للن�ساء � اً
أعمال يقمن بها خارج املنازل ،فهن
يخرجن لها ال للمغازلة� ،أما املدنيون فيتوهمون �أ ّال عمل للمر�أة خارج منزلها،
ف�إذا ر�أوها يف الطريق اعتقدوا �أنها خرجت للعب و�ساعدهم تربجها على ذلك
االعتقاد؛ فيتحككون بها ،فالعمل و�سيلة لقمع((( الف�ساد ال لإكثاره.
لو علم الرجال كل ذلك لر�أوا �أن من الواجب �أن تتعلم كل فتاة اكت�ساب
العي�ش من ِح ْر َف ٍة تنا�سب مقامها �إذا احتاجت �إىل ذلك ،حتى ال جنني على
((( قمع :القمع :املنع واحلد من ال�شيء.
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الفتاة الذكية الرفيعة املقام جناية فظيعة ،وندفعها �إىل اخلدمة �إذا احتاجت وهي
ال ت�ستطيعها ،ورمبا دفعناها بذلك �إىل الفجور.
زوجا را�ضية بالراحة يف املنزل
وتعلمها هذه احلرفة ال مينعها من �أن تكون ً
متى َو َج َدت الزوج الكفء ،و َم ْن ِم َن النا�س يجد الراحة ويطلب غريها؟ وهذا
ُم َ�شا َه ٌد يف �إجنلرتا و�سوي�سرا و�أملانيا وغريها ،فاملر�أة تعمل �إىل �أن تتزوج ،وهناك
وترتيبا وعناية بالأطفال وت�سلية
تنكم�ش يف بيتها فت�صبح �أح�سن الأمهات نظا ًما ً
للزوج ،وحا�شا �أن �أق�صد بخروج املر�أة جلو�سها على قارعة الطريق �أو جتولها يف
ال�شوارع ومعاملة الرجال بال �سبب جوهري ف�إين �أ�شد النا�س معار�ض ًة لذلك،
ولكني �أقول بوجوب تعلمها العمل والقدرة عليه فهي �إن خرجت تخرج له ال
للهو.

كيف ُتر َّبى الفتاة امل�صرية؟

� َّإن املر�أة كالرجل عقلاً وذكاء كما قدمت ،فما ي�صلح يف تنمية عقله ي�صح
� ْأن ينمي عقل املر�أة ويربي �إدراكها عند غر�س املعارف العمومية وتربية �إدراك
الأطفال ،وال ب�أ�س بعد ذلك � ْأن ي�ستعد كل منهما لعمله اخلا�ص .هذه حقيقة
يعلمها كل ُم ْ�ش َت ِغلٍ بفن التعليم ،ولكن بع�ض النا�س يجهلون ذلك ويحاولون
�إخراج الن�ساء من طبيعة الإن�سان ،فيخرتعون لهن املناهج املختلفة حتى يف
التعليم االبتدائي ،ويبحثون عما ينمي عقولهن بعد � ْأن اهتدوا �إىل ما ينمي عقول
الرجال ،وعرفوا � َّأن الرجل ينجح يف هذه احلياة بقدر ات�ساع معارفه يف خمتلف
العلوم ،ولكنهم ينكرون تطبيق هذا على حالة املر�أة ،ويد�أبون يف عمل مناهج
خا�صة بها ،تاركني ما ا�ستنبطوه((( بالتجارب من تنمية عقل الرجل وهي مثله،
فك�أننا نرجع بها �إىل الوراء �أيام كان النا�س يجهلون ما ينجع يف تربية العقول،
ويظنون �أنه يجب على كل �إن�سان � ْأن يتعلم ما يتعلق بعمله ال يزيد عليه ،وما زالوا
يف � ٍ
أخذ ور ّد �إىل � ْأن و�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه الآن ،ولو طبقوا ذلك على حالة
(((	ا�ستنبطوه :ا�ستخرجوه� ،أظهروه.
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املر�أة لكان �أوىل بهم؛ لأنها �أنثى الرجل ال تختلف عنه �إال يف �أمور حم�صورة،
َف ِل َم يرتكون تلك النتيجة النا�ضجة ويوالون التجارب ليعرفوا ما ي�صلح حلال هذا
الإن�سان؟ وال �أظن �أن هذا البحث يو�صلهم �إىل غري هذه النتيجة التي و�صلوا �إليها
يف �ش�أن الرجل لو �أن�صفوا.
يزور عظما�ؤنا مدار�س البنني فيلتفتون �إىل ذكاء التالميذ ومقدار ما �أحرزوه
من خمتلف العلوم ،و�إذا زاروا مدار�س البنات عادوا منها مبدح التطريز و�أُعجبوا
بالتفات �أ�صحاب تلك املدار�س �إىل و�ضع منهج خا�ص يوافق حالة الفتاة ال�صغرية،
فيا �سبحان اهلل! �أمل ُتعترب البنت �إن�سانًا يوافقه ما يوافق الإن�سان من الرتبية احل�سنة
�أم هي جمهولة �إىل الآن؟
على �أن هذا االختالف يف تربية الأطفال كان �أول الأ�سباب الداعية �إىل
نفور الزوجني وعدم اتفاقهما؛ �إذ كيف ُيعقل �أن يتفقا وهما خمتلفان يف امل�شارب
مبادئ �صحيحة ،وعلوم راقية ،واختلط ببع�ض الأمم
والأميال؟ فهذا تربى على َ
الأجنبية الراقية وتعلم لغتها ،فت�أثر ببع�ض عاداتها احل�سنة وو�صل �إىل حقائق مل
ي�صل �إليها اجلاهل ،فهو مييل �إىل العلم والنبوغ� ،أما الفتاة فتقت�صر يف الغالب على
تعلم التطريز والطبخ والغ�سيل والقراءة والكتابة بلغتها ،فهي جاهلة ال متيل �إىل
غري ذلك ،وهي ال تتفق مع رجلٍ متعلم ُتطْ ِر ُبه املناق�شة العلمية ويعجبه الو�صول
�إىل احلقائق «وهل ُيطَ َاب ُق ُم ْع َو ٌّج مبعتدل؟» .يربى الرجل تربية حديثة تنا�سب هذا
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الع�صر ،وتربى الفتاة تربية قدمية بالية فكيف ال يرتفع عن خمالطتها وين�صرف عنها
�إىل الأجنبيات؟!
ولقد ناق�شني يف الرتبية احلديثة �سيد م�صري قد تزوج ب�أجنبية فقال يل:
� َّإن اقتداءنا ب�أوروبا يف تعليم الن�ساء يف�سد حالهن االجتماعية .فقلت :مهلاً �أيها
عج ٌب بالرتبية الأوروبية ولذا تزوجت هذه ال�سيدة ،وهي يف اعتقادي
ال�سيد� ،إنك ُم َ
كثريا من فتياتنا يف اجلمال والذكاء الفطري ،ولكنك ِملْت �إليها ملا هي
ال تفوق ً
عليه من املعارف ،فهل ي�سو ُءك � ْأن ُن�صوغ لك ولأمثالك من فتياتنا �أمثال هذه
ال�سيدة؟ و�إن كان يعجبك تربية الفتاة امل�صرية الآن فلم �أعر�ضت عنها؟
نعم ،كان يف اختالف تربية الرجل عن تربية املر�أة خطر عظيم على
رابطتهما و�ضرر بليغ بالأمة .ف�إن الأمة كج�سم يتكون ن�صف �أجزائه من الرجال
والن�صف الآخر من الن�ساء ،والبد لنجاح هذا اجل�سم من � ْأن تتنا�سب �أجزا�ؤه ،فهو
ال ي�ستطيع امل�شي واحلركة �إذا كانت �إحدى رجليه طويلة قوية والأخرى ق�صرية
خريا له من طول �إحداهما وق�صر الأخرى،
�ضعيفة ،بل رمبا كان �صغر الرجلني م ًعا ً
جناحا يف �أعمال الدنيا و�أقوى رابطة
ولهذا نرى � َّأن �أُ َ�س َر الفالحني الفقراء �أكرث منا ً
من �أ�سر املدنيني ،ف�إن الأُوىل ت�ستوي فيها معلومات الرجل واملر�أة �أما الثانية فريتفع
علما ودراية ،وتنحط املر�أة �إىل احل�ضي�ض يف العلم والعمل
فيها الرجل �إىل ال�سماء ً
والتجربة ،ولهذا كانت الرابطة العائلية فيها ُم ْن َحلَّة �ضعيفة ،فاملر�أة يف الأُوىل �شريكة
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ع�ضو �أ�شلّ ُيثقل كاهله ويزيد متاعبه ،فرقي الأمة ال
الرجل وم�ساعدته ،ويف الثانية ٌ
ينال �إال �إذا تكاف�أ الرجل واملر�أة يف العلم والعمل.
�إننا �إذا مل ُن َع ِّلم الفتاة �إال ما يتعلق ب�أعمال املنزل فقد �أعدمنا مواهبها العقلية،
ونزلنا بها من درجتها �إىل منزلة اخلادمات ،ورمبا كانت هذه الرتبية الناق�صة من
�أ�سباب انحطاطها وت�أخرها يف الأعمال املنزلية ،وكما �أننا ال نربي الطفل من �صغره
مهند�سا فقط ،بل نربيه قبل ذلك تربي ًة عامة
حماميا �أو
ً
عادة لأن يكون ً
طبيبا �أو ً
�إىل �سن خم�صو�صة ،ثم نخ�ص�صه بالعمل الذي يختاره لنف�سه� ،أو نختاره نحن له،
كذلك يجب � ْأن نربي البنت تربي ًة عامة �شبيه ًة برتبية الولد ثم تخت�ص بعد ذلك
باملنزل.
وه�ؤالء �شبابنا يتعلمون يف مبد�أ الأمر ما يتعلق بعملهم وما ال يتعلق به
مبا�شرة ،رغبة يف تنمية العقل فال ُي ْق َبل الطالب مثلاً يف مدر�سة الطب �إال �إذا نال
�شهادة الدرا�سة الثانوية ،ولها يحفظ التلميذ �آداب اللغة العربية و�آداب لغة �أجنبية
وغري ذلك من تاريخ وجغرافية ،فما عالقة هذا بعلم الطب؟ �أينتظر � ْأن ي�صرف
الطبيب �أمام مري�ضه فع ًال فتن�صرف عنه العلة؟ �أو يطربه بنبذ �أ�شعار املتنبي
فيخف �أمله؟ �أم يتلو عليه �ألعاب �شك�سبري فتعود �إليه �صحته؟ �أم يق�ص عليه تاريخ
ال�سابقني ُفي ْ�ش َفى؟ �أم يتحفه ب�أ�سماء جبال الألب فيزيل بثلجها حرارة ا ُحل َّمى؟
�أم ماذا؟ لمَ ْ يتعلم الطبيب كل ذلك �إال لتقوى مداركه ويقوم ب�أعماله �أح�سن
قيام ،فرتاه ي�ستفيد من الزمن القليل الذي ميكثه يف مدر�سة الطب �أ�ضعاف ما
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يتعلمه املمر�ض الذي ق�ضى حياته بني الأدوية والأمرا�ض ،ولو � َّأن الكفاءة مببا�شرة
العمل فقط لكان بني املمر�ضني من ي�ستحق الآن � ْأن يكون رئي�س م�ست�شفى
وهو مع ذلك يعرف القراءة والكتابة ورمبا َتطَ َّفلَ على كتب الطب ،ولكن كفاءته
طبيبا ،وال ت�سمح له �أَ ّي ُة حكوم ٍة بذلك� .إذا طبقنا
العلمية ال ت�ؤهله لأن يكون ً
هذا على حالة الفتاة وجدنا � َّأن الفتاة التي مل ترتب مداركها مبختلف العلوم ،ال
ت�صلح لأن تكون ربة منزل :تلك الدرجة ال�سامية التي تكون فيها قاب�ضة على
�سعادة الأ�سرة ،مديرة لرتبية �أبنائها الذين منهم تتكون �أمة الغد ،تلك املنزلة هي
�أرقى املراتب و�أ�سماها َف ِل َم ال نهتم برتبية عقل �صاحبتها اهتمامنا برتبية الرجل
بل �أ�شد؟
�إذا علمنا ذلك و�أ�ضفنا �إليه احتياج الفتاة �إىل تعلم ما يقيها �شر احلاجة �إن
احتاجت  -كما قدمت  -وجب � ْأن نهتم برتبيتها اجل�سمية والعقلية وال ن�ضيع
ِ�سني �شبابها بني البطالة واللهو.
ولتقدير ما يجب � ْأن تتعلمه الفتاة يجب � ْأن نحدد ال�سن التي نخ�ص�صها
لذلك ،و�إين � ْإن قلت الآن �إنه ال ي�صح � ْأن تتزوج الفتاة قبل �سن الع�شرين ،رمبا
�أغ�ضبت كثريين ممن يرون � َّأن هذا يف معتقدهم ال يطابق العادات ال�شرقية والدين
احلنيف ،ول�ست �أُ ِطيل البحث يف ذلك؛ لأين �أعلم � َّأن احلال الآن ت�ضطر الفتاة
بالرغم منها ومن وليها �إىل االنتظار �إىل ما بعد �سن الع�شرين ،ولذا ال �أرى من
احلزم � ْأن نتناق�ش يف �شي ٍء حمتم ال يزحزحه جدال .ول�شرح هذا �أقول:
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قد اعتاد الرجال الآن � ْأن ال يتزوجوا �إال بعد � ْأن يح�صلوا على ال�شهادات
تقريبا ،وهي عاد ٌة ح�سنة تدل على رقيهم
العالية ثم يتوظَّ فوا� ،أي بعد �سن الثالثني ً
العلمي ،والبد � ْأن ي�سبب هذا ت�أخر الفتيات بالطبع ،ولو �إىل ما بعد الع�شرين فقط،
و�إذا كان هذا البد منه ف�أنا يف ِحلٍّ من � ْأن �أجعل تعليم البنت �إىل �سن الع�شرين �أو
ذنب يف هذا الت�أخري بل الذنب على الطبيعة يف ذلك.
علي ٌ
بعدها بقليل ،ولي�س َّ
كثري ممن يغرهم ما ي�سمعون من �أعمار
ورمبا عار�ضني يف هذه احلقيقة ٌ
الفتيات ،فقد اعتادت �أكرث فتياتنا � ْأن ينق�صن من �أعمارهن اتبا ًعا للعادة القدمية،
فال نرى الآن من الفتيات من تقول � َّإن عمرها فوق ال�سابعة �أو الثامنة ع�شرة ،ومن
العجيب �أنك لو �س�ألتها بعد م�ضي عدة �سنوات لأجابتك مبثل هذا العمر الذي
جتيبك به اليوم! ك� َّأن هذه ال�سنني التي متر ال حت�سب من عمرها ،ولقد َ�ص َدق َْت
فقد مرت هذه ال�سنون بدون � ْأن ت�ستفيد منها �شي ًئا غري ال�س�آمة وف�ساد الأخالق.
عرفنا � َّأن الفتاة يجب � ْأن ت�ستنري باملعارف الراقية لتالئم الفتى ميلاً وم�شربًا،
علم �أو فن ،كما عرفنا �أنها م�ضطر ٌة بحكم الرقي
وعرفنا � ً
أي�ضا �أنها حتتاج �إىل َت َعل ُِّم ٍ
اجلديد �أن تنتظر بال زواج �إىل ما بعد �سن الع�شرين يف الغالب؛ فيجب بعد هذا
� ْأن ت�صرف ذلك الزمن يف �شي ٍء مفيد ال يف البقاء يف املنزل وانتظار ما ي�أتي به
الق�ضاء والقدر ولهذا �أقرتح النظام الآتي:
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تدخل الفتاة املدار�س االبتدائية يف �سن ال�سابعة فت�صرف بها �ست �سنوات
�أي �أكرث من مدة الأوالد ب�سنة ،فتنال ال�شهادة االبتدائية يف �سن الثالثة �أو الرابعة
ع�شرة لو فر�ضنا �أنها ت�أخرت �سنة ،ويف �سن الرابعة ع�شرة تدخل املدار�س الثانوية
خم�سا ،وتنال ال�شهادة الثانوية يف �سن التا�سعة
فتم�ضي فيها �أربع �سنوات �أو ً
ع�شرة ،ويف خالل هذه املدة ال�سالفة تتعلم بالتدريج التدبري واخلياطة وهذا ال
يعوقها عن حت�صيل ما يح�صله الأوالد؛ لأن كال ال ِعل َْمينْ ال يحتاج �إىل حت�ضري بل
ممكن � ْأن تكون اخلياطة ت�سلي ًة يف الفراغ وال حفظ فيها ،كما � َّأن التدبري قد يكون
ا�ستذكارا ملا يبا�شرنه يف �أوقات الفراغ ،وقد �سبق � ْأن زادت البنت على الولد يف
ً
نظري ذلك �سنتني يف االبتدائي و�سن ًة يف الثانوي.
وهنا يجب � ْأن ت�صرف البنت �سنة يف املدر�سة اخلا�صة بالتدبري املنزيل،
ويكون تلقيها هذا العلم يف �سن الع�شرين  -وبعد � ْأن ا�ستنارت مبا ذكرت من
املعارف � -سهلاً ناف ًعا فيمكنها � ْأن تتقنه �إتقانًا جي ًدا يف �سن ٍة �أو �سنتني بالكثري.
ويف �سن الع�شرين �أو احلادية والع�شرين ت�ستعد للحياة الزوجية � ْإن َوجدت
خريا لها � ْأن تلتحق ب�إحدى املدار�س العليا �إىل � ْأن
�إليها �سبيلاً  ،و� ْإن مل جتد كان ً
يتي�سر لها ما خلقت له كما يقال ،وهذا بالطبع �أف�ضل لها من التفرغ لالنتظار
و�ضياع العمر فيه بال فائدة .هذا ما تعمله النابغات الالتي ال يت�أخرن� ،أما من
تت�أخر يف نيل ال�شهادة االبتدائية �إىل �سن ال�سابعة �أو الثامنة ع�شرة مثلاً  ،فيجب
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�أن تتعلم بعد ذلك التدبري �سنتني  -كما قدمت ،ثم هي يف ِحلٍّ من � ْأن تدخل
مدر�سة املمر�ضات �أو تتقن فن اخلياطة �أو غريه ما دام مل يتي�سر لها ما تنتظره.
خري للفتاة من الفراغ والبقاء يف املنزل تنتظر هذا الأمر
هذا  -على ما �أظن ٌ -
الذي طاملا ت�سمع �أنها حجزت باملنزل لأجله ،وال �شك يف � َّأن هذا االنتظار كان ال�سبب
يف ف�ساد �أخالق الفتيات وتفرغهن للمغاالة يف الزينة ،وال بدع �أن �أعماهن اجلهل
والفراغ عن �سلوك ال�سبيل القومية ،وما يتلف الأخالق �أكرث من هذين الأمرين.
حرفيا بل �أق�صد
ول�ست �أق�صد بال�شهادة االبتدائية �أو الثانوية تلك املناهج ًّ
ما مياثلها يف الكفاءة العلمية ،كما �أين ال �أريد � ْأن تقت�صر البنت من العلوم على
الق�شور فتبتدئ ولكنها ال تنتهي على �شي ٍء يذكر ،فالفتاة التي تتعلم مبادئ �أولية
يف اجلغرافية مثلاً فتحفظ �أ�سماء ال فائدة من تكرارها لي�س من العدل � ْأن حترم
من ثمرة هذا العلم وتنمية عقلها مبباحثه النافعة ،كاجلغرافية الطبيعية والريا�ضية،
كما ال نحرمها لذة الفكر يف البحث يف العلوم الريا�ضية بدعوى �أنها ال تفيدها
يف عمل منزلها ،ولقد �شرحت الآن � َّأن تربيتها الرتبية العقلية العالية تفيدها يف
�أعمال املنزل و� ْإن مل تتعلق به مبا�شرة ،فهي ت�سدد ر�أيها وتقوي ت�صورها وجتعلها
على م�ستوى ٍ
وقالبا ،ورمبا �ساعدته يف نف�س �أعماله كما كانت
قلبا ً
واحد مع زوجها ً
تفعل ذلك مدام كوري يف االكت�شافات.
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إ�صالحا� ،إ ّما
هذا ر�أيي ،وعلى ال�سيدات الغنيات منا تنفيذه � ْإن �أَ َر ْد َن � ً
ِب َح ِّث رجالهن على �إن�شاء مدار�س ثانوية للبنات ،و�إما ب�إن�شاء هذه املدار�س على
نفقاتهن .ومن امل�ستحيل �أن يرتفع �ش�أن الن�ساء ما مل َي ْ�س َعينْ هن يف ذلك ،ولقد مر
بنا كيف �سعت الإجنليزيات يف �إ�صالح حالهن وكررن الطلب يف دخول املدار�س
أخريا ما طلنب ،ولو مل يكن للرتبية التي ذكرتها
والكليات �أُ ْ�س َو ًة بالرجال َف ِنلْن � ً
رقيا للأمة.
من فائدة �إال ا�شتغال الفتاة عن التغايل يف املالهي والزينة لكفى بها ًّ
(((

هذا ما يخت�ص باملدار�س� ،إال � َّأن الرتبية املدر�سية ال تنجح �إال �إذا ع�ضدتها
تربية منزلية �صحيحة ،فيجب �أن تهتم ال�سيدة برتبية بناتها داخل املنزل وتهذيب
�أخالقهن ،فرتتب �أوقاتهن التي يق�ضينها باملنزل فتجعل لهن وق ًتا للمذاكرة ،و�آخر
ِ
�صحيحات العقول والأج�سام ،كما يجب � ْأن تلفتهن
للعب والريا�ضة حتى ين�ش�أن
�إىل الأعمال يف �أيام ا ُجل َم ِع وامل�ساحمات ال�سنوية((( ،حتى �إذا در�سن علم التدبري
َّطَب ْقن العلم على العمل ،و�أ�صبح النظام عاد ًة لهن منذ ن�ش�أتهن ،وكذلك �أرجو � ْأن
تقوم املدار�س الداخلية بالعناية بهذا حتى ال يقع نظر الفتاة يف املدر�سة �إال على
ما يجب � ْأن تقتدي به متى كربت من النظام والرتتيب ،مع لفتهن �إىل ذلك من
ٍ
وقت لآخر ،وبذلك تن�ش�أ الفتاة على مبادئ الرتبية احلديثة.

((( ع�ضدتها� :أعانتها ،نا�صرتها.
(((	امل�ساحمات ال�سنوية :الإجازات.
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ول�ست �أريد بكلمة الرتبية احلديثة � ْأن تقلد فتياتنا الغربيات يف الزي وح�ضور
املراق�ص ،ولكني �أريد � ْأن ال يكون لبا�سهن مان ًعا لهن عن موارد العلم ،بل �أريد �أن
يكون مواف ًقا ملا جاء يف القر�آن الكرمي من �سرت الزينة ،و�إظهار ما يدعو �إىل الوقار
واحل�شمة؛ فيكون �شكلهن �شكل احرتام ال يحتقره العقل وال يمَ ُ ُّجه((( الذوق ،و�أن
زاجر((( للرجال عنهن ،فهن على ذلك و�إن �أكرثن
يكون يف حركاتهن و�سكناتهن ٌ
اخلروج يف طلب العلم �أبعد عن مطامع الرجال من تلك اجلاهلة التي يكفي خروجها
مر ًة يف ال�شهر لأن تكون �أُ ْح ُدو َث ًة يف البلد تتناقلها الأل�سن �إىل �أن تظهر مرة �أخرى.

(((	يمَ ُ ُّجه :ي�ستكرهه.
زاجر :رادع.
((( ٌ
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�إن الأمة كج�سم واحد ال ّبد له من �أع�ضاء كثرية تقوم مبا ُيطلب منه من
احلركة والعمل ،ور�أ�س مفكر يدبر هذه الأع�ضاء وينظم حركتها ،فالأع�ضاء العاملة
يف ج�سم الأمة هم ال�سوقة((( وهم �سوادها الأعظم(((� ،أما الر�أ�س فقادة الأمة من
علمائها ونبغائها وحكامها املتعلمني .ومتى �صلح الر�أ�س و�أح�سن التفكري توجهت
كل �أعمال الإن�سان �إىل اخلري و�صلحت بذلك �أحواله.
تعليما
خريا وجب علينا �أن ن�سعى يف تعليم قادتها ونبغائها ً
ف�إذا �أردنا ب�أمتنا ً
عاليا ،ي�ستطيعون معه �إر�شاد الأمة �إىل ما فيه اخلري واملنفعة� ،أما التعليم
ً
�صحيحا ً
الأَ َّو ُّيل وحده فال فائدة منه �إذا اقت�صرنا عليه ،و�إمنا هو �أ�سا�س ُت ْبنى عليه دعائم
التعليم العايل ،ف�إذا ظهرت كفاءة الطفل يف التعليم الأويل تخطينا به �إىل ما هو
�أهل ملواهبه ال�سامية� ،أما �إنفاق جميع ما لدينا من املال يف التعليم الأويل وعدم
تقديرنا التعليم العايل حق قدره فمثلنا فيه كمثل رجل �أمامه ُن َهيرْ ٌ �صغري و�صحراء
(((	ال�سوقة :الرعية.
((( �سوادها الأعظم :ال�سواد الأعظم من النا�س :معظمهم.
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وا�سعة .ف�إذا �أغراه الطمع واجلهل فحاول توزيع هذا املاء على جميع تلك ال�صحراء
ر�شا�شا ،ومل ي�ستطع � ْأن يجني بذلك ثمر ًة
لي�صلحها جميعها �ضاع هذا املاء فيها ً
�أو ُي ْخر َِج �شجر ًة واحدة� ،أما �إذا �أعمل فكرته فاختار منها بقع ًة �صغري ًة �صاحلة
ف�أ�صلحها ورواها بذلك املاء القليل فقد و�صل �إىل غاي ٍة حممودة ،و�أخرج بعمله
هذا بع�ض ال�شجر والنبات حتى �إذا كرب ذلك ال�شجر ومتكنت جذوره من الأر�ض
و�أ�صبح ال ُيخ�شى عليه �أمكنه � ْأن يزرع غريه عا ًما فعا ًما في�أخذ منه البذر لغر�س ما
يريده يف امل�ستقبل.
فالتعليم الأويل بدون التعليم العايل ال ت�أتي منه فائد ٌة تذكر ،ولقد قيل
أ�ضر من اجلهل» ،ولي�س هناك فرقٌ بني فال ٍّح
يف املثل الإجنليزي «املعرفة القليلة � ُّ
فق ٍري يعرف مبادئ القراءة و�آخر �أمي ال يعرفها ،ما دام الثاين يقوم بعمله يف
حرث الأر�ض وزرعها كما يقوم به الأول ،وما فائدة معرفة القراءة للفالح الفقري
ولي�س لديه من الوقت ما ميكنه من مطالعة ما يفيده من الكتب ،كما � َّأن كفاءته
العلمية ال ت�ؤهله لفهم تلك الكتب النافعة ،فهو والفالح الأمي يف املنفعة �سواء،
وال ُيخ�شى من تقهقر الأمة جلهل فالحيها ما دام يف الأمة نبغاء ي�ستطيعون �إر�شاد
الفالحني �إىل ما فيه النفع ،وال يعد الفالحون عالة على الأمة ما داموا ي�ستطيعون
نفعها مبا جتنيه �سواعدهم القوية من النجاح يف الزراعة ،فلهم من العلم ب�أ�صولها
عملاً وجتربة ما لي�س لغريهم ،وكل ما يعرفه الإن�سان فيفيد به نف�سه و�أمته يعد
علما ناف ًعا ،والفالح الذي ي�ستطيع �إنبات الفول والقمح �أنفع للهيئة االجتماعية
ً
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من ذلك الف�ضويل الذي ي�ستطيع كتابة تلك الكلمات فقط وال يح�سن غريها،
فهو ميوت جو ًعا لو مل يزرع له الفالح ما يقتات به.
هذه جميع الأمم الراقية قد يجهل فالحوها و�سوقتها كل �شيء حتى
التكلم بلغتهم فقد يخطئ الفالح الإجنليزي يف التكلم بلغته حتى ال ي�ستطيع �أن
يفهم كالمه املتعلمون ،وكذلك الفالح الفرن�سي فله من اللهجة يف الكالم ما ال
ي�ستطيع فهمه املتعلمون من الفرن�سيني ،وما داموا يجهلون التخاطب بلغة العلوم
فما الفائدة من تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة؟
بنجاح قد ال ي�ستطيعه �أمثاله يف �أوروبا،
� َّإن الفالح امل�صري الفقري يقوم بعمله ٍ
فهو يف مقدمة الفالحني قو ًة واجتها ًدا� .أما الأغنياء منا فهم �أَ َحطُّ من �أمثالهم يف
علما ودراية ،وهم �أوىل ب�أن ُيعتنى بتعليمهم؛ لأنهم من قادة الر�أي
البالد الراقية ً
يف الأمة ،ولو تعلم كل ُع ْم َد ٍة التعليم ال�صحيح العايل لقاد �أهل قريته �إىل �سواء
ال�سبيل ،فنفعهم بعلمه ومباحثه ،و�أفادوه بقوة �سواعدهم ومثابرتهم على العمل.
ومن املغالطة � ْأن يقا�س رقي الأمة بعد ِد من يعرفون احلروف الهجائية فيها،
و�إمنا يعرف رقي الأمة بعدد نبغائها و�سداد ر�أي قادتها ،ف� َّإن الأمة التي تفوز يف
ميدان احلرب ال جتني ذلك الفوز ملعرفة جميع جنودها مبادئ القراءة والكتابة،
و�إمنا حترزه مبا يبديه ق َُّوا ُدها من الر�أي ال�سديد واحلكمة يف تنظيم اجليو�ش ،وهذه
�إجنلرتا مل َت ُ�س ْد يف م�ؤمتر ال�سالم الذي عقد يف فر�ساي �سنة 1919م ملعرفة فالحيها
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القراءة والكتابة ،ولكنها �سادت بر�أي وزي ٍر واحد �أمكنه لنبوغه � ْأن ي�ؤثر يف نفو�س
غريه من �أع�ضاء ذلك امل�ؤمتر ،و�ساعده يف ذلك قادة الأمة بالر�أي ال�سديد(((.
لهذا كان من العبث �أن نرتك التعليم العايل ونهتم بالتعليم الأَ َّوليِ فقط ،ولقد
وم�ساحي
تغالينا يف ذلك حتى �أ�صبح النا�س ينادون بتعليم �أوالد الباعة واخلدم َّ
الأحذية ،مع �أن �أبناء ه�ؤالء امل�صلحني الذين ينادون بتعليم ال�سوقة مل ُي َو َّف ُقوا �إىل
نيل ما يليق بهم من التعليم .فبلدنا واحلمد هلل ٍ
خال من املدار�س الأهلية الراقية،
وكل مدار�سنا تكاد تكون خالية من التعليم ال�صحيح .ومل يفتح يف م�صر �إىل الآن
�إال ك ِّلي ٌة واحدة وهي على عك�س الطبيعة تت�أخر عا ًما بعد عام ،ولو �أن�صف ه�ؤالء
امل�صلحون لرتكوا ال�سوقة للبيع واخلدمة و�ساعدوا �أنف�سهم و�أبناءهم مب�ساعدة هذه
الكلية وفتح غريها من الكليات النافعة� ،أو �إر�سال �إر�ساليات �إىل �أوروبا تتعلم يف
�أح�سن كلياتها فتنقل �إلينا �أفكار تلك الأمم الراقية و�أ�ساليبهم يف التعليم.
ال ي�ضر �أمتنا �أن يكون ابن اخلادم خاد ًما مثله ،ولكن يعوزها وجود رجال
�أَ ْك َفاء((( ي�سريون بها يف مراقي الفالح ،وال �سبيل �إىل نيل ذلك �إال بالتعليم العايل
ال�صحيح ،ومن العبث �أن نحاول �أن يكون خلادمنا من املعرفة ما للخادم الغربي،
ما مل ْن�س َع � ْأن تت�ساوى معلومات �أغنيائنا مبعلومات �أمثالهم من الغربيني ،ف�إن هذا
اخلَطَ ل((( يف الر�أي قد ي�ؤدي لأن يكون اخلادم �أعلم من �سيده ،وهو ما مل ُير يف �أمة
(((	ال�سديد :ال�صائب ال�صحيح.
((( �أَ ْك َفاء :مفردها «كفء» �أي جدير.
(((	اخلَطَ ل :احلمق والف�ساد.
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(((
عاليا يليق
من الأمم� .إننا يف حاجة �إىل تعليم �أبناء املُثرْ ين من �أهل القرى ً
تعليما ً
برثوتهم؛ لأنهم �سيكونون يف امل�ستقبل نواب الأمة �أي �أع�ضاء ملجال�س املديريات
واجلمعيات الت�شريعية .نحن يف حاجة �إىل ذلك �أ�شد من احتياجنا �إىل تعليم
خدمنا مبادئ القراءة ،فمن ه�ؤالء النواب يكون رقي الأمة وانت�شار التعليم يف
امل�ستقبل و�إر�شاد ال�سوقة �إىل ح�سن امل�آل.

�إننا لو �سعينا يف فتح املدار�س العالية ال يكلفنا ذلك �أكرث من �إعداد بنائها
ماليا عا ًما �أو عامني ،ومتى قام ب�إدارتها رجالٌ َ�أ ْك َفاء �أقبل �أغنياء
و�أثاثها وم�ساعدتها ًّ
الأمة عليها وجمعت من م�صروفات الطلبة ما يقوم بنفقتها وزيادة ،فلم نرتك ذلك
ونهتم بفتح ما ي�سمونه الآن باملالجئ؟ ونحن لو فكرنا لعرفنا �أنه ي�ستحيل �إبراز مثل
هذا امل�شروع �إىل الوجود ،ولو ُفرِ�ض و ُف ِتح ملج�أ يجمع الإعانات لأُغلق بعد عام
�أو عامني؛ لأن امللج�أ الذي يعي�ش فيه  300طفل ال ُين َفق عليه يف العام �أقل من
ع�شرة �آالف جنيه ،ولقد ا�شتغل امل�صريون �سنة 1919م كلها يف جمع الإعانات
ملثل هذه املالجئ فلم يجمعوا ما ُي ْ�ص َرف على ملج�أٍ واحد يف عام واحد .فلم
يت�شبثون بامل�ستحيل في�شغلهم ذلك عن الأعمال املفيدة التي كانوا ي�ستطيعونها
لو التفتوا �إليها؟

(((	املُثرْ ِين :الأغنياء� ،أ�صحاب الأموال الكثرية.
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�إن بلدنا ا ِخل ْ�صب((( لي�س يف حاجة �إىل مالجئ الغلمان التي يق�صد بها
يف �أوروبا �إنقاذهم من املوت جو ًعا ،ف�إن كل رجل متو�سط احلال يف م�صر يود لو
ر�ضي �أحد ه�ؤالء املت�شردين البقاء يف منزله لق�ضاء حاجاته في�أكل ويلب�س وي�أخذ
أجرا على ذلك ،ولكن ه�ؤالء الغلمان املت�شردين يف�ضلون التجول يف ال�شوارع
� ً
على البقاء يف املنازل ورمبا وجدوه �أك�سب لهم ل�سخاء امل�صريني الفطري .ولقد
قلت لغالم �أراد اال�ستجداء((( مني ّمر ًة �إين م�ستعدة لآخذه عندي في�أكل ويلب�س
أجرا على ذلك .فرف�ض قائالًَّ � :إن والده ال ير�ضى بذلك .فب�أي �سلط ٍة
وي�أخذ � ً
ي�ستطيع امللج�أ �أخذ هذا الغالم من والده؟ َولمِ َ نقلد الغربيني فيما ال حاجة لنا به
ونتعر�ض ملا ال يكون؟ ونحن لو �أن�صفنا اللتفتنا �إىل التعليم الأهلي الراقي لينه�ض
بالأمة �إىل غايتها املن�شودة((( �ش�أن كل الأمم الراقية.
ولقد قلد الن�ساء الرجال يف تلك الفكرة فما اجتمعت منهن جمعية �إال
�إذا كان غر�ضها �إن�شاء مدر�سة للفقريات ،ك�أنهن قد َ�س َّرهن كرثة مدار�س البنات
الالئقة لتعليم الغنيات منا فلم يعد يعوزنا �إال �شيء واحد وهو تعليم الفقريات
واخلادمات ،مع �أن جميع املدار�س املوجودة يف م�صر الآن لي�س منها ما ي�صلح
لتعليم بنات الأغنياء من امل�صريني وكلها ال تخرج عن ثالثة الأنواع الآتية:
(((	ا ِخل ْ�صب :كثري اخلري.
(((	اال�ستجداء :ال�س�ؤال عن اجلدوى (النفع).
(((	املن�شودة :املطلوب حتقيقها برغبة ُم ِل َّحة.
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� اًأول :مدار�س �أمريية ،وهي كغريها من مدار�س احلكومات الأخرى ال ي�صح
�أن ُيعتمد عليها يف التعليم الراقي ال�صحيح ،وقد �شوهد يف جميع البالد الراقية �أن
التعليم العايل يقوم به الأهايل �أنف�سهم ،و�أن مدار�س احلكومة �إمنا ُجعلت للفقراء.
ثانيا :مدار�س �أهلية ،وهي �إما مكاتب ال تعليم فيها باملرة وال �آداب ،جلهل
ً
القائمني بها مبهنة التعليم ،فكل من �ضاقت به احلال ومل يجد مرتزقًا �آخر قام
بفتح مدر�سة على �شدة جهله بنظام التعليم ،بل وبنف�س العلوم التي تدر�س
يف املدار�س .ومدار�س هذا �ش�أنها ال ُيعقل � ْأن ُتع ِّلم غري �سوء الآداب وف�ساد
ال�صحة ،و�إما مدار�س �أرقى من هذه قامت بها جمعيات خريية فقلدت احلكومة
يف مناهجها ويف �إ�سناد ريا�ستها �إىل الأجنبيات فهي كمدار�س احلكومة بل �أ�شد
انحطاطًا منها الن�صراف �أذكياء امل�صريني عن التوظف يف مثل هذه اجلمعيات؛
نظرا لأن مراكز احلكومة �أثبت و�أ�ضمن للتوظف فال يتوظف خارج احلكومة �إال
ً
خري للمدار�س الأهلية.
من نبذته احلكومة من نف�سها ،ورمبا ال يكون يف مثل هذا ٌ
ولو جر ؤ� �أذكياء املوظفني ِم َّنا على ترك احلكومة والعمل خارجها النتفع بهم البلد
ولو كان يف ذلك ت�ضحية ل�صواحلهم ال�شخ�صية.
ثال ًثا :مدار�س �أجنبية كمدار�س الراهبات ومدار�س الأمريكان ،ولي�س فيها
عناية ما بتعليم لغة البالد و�آدابها القومية ،وال بديانتها ،ولي�س من بني الأمم الراقية
�أُ َّم ٌة واحدة تقبل �أن تعلم بناتها اللغات الأجنبية دون � ْأن ُي ْت ِق َّن لغ َتهن ،وتعليم
مثل هذا من �ش�أنه �أن يجعل الفتيات بعيدات عن ال�شعور الوطني احلقيقي؛ ف�إن
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معرفتهن اللغات الأجنبية مع جهلهن بلغة البالد قد ي�ؤدي بهن �إىل ا�ستح�سان
كل عادة �أوروبية واتباعها ،ح�سنة كانت �أو قبيحة ،في�صبحن بذلك �أ�شد ميلاً �إىل
الأجنبيات منهن �إىل الوطنيات ،وهو خالف ما تتطلبه الوطنية ال�صادقة ،هذا
ف�ضلاً من � َّأن جناح هذه املدار�س بيننا يدل داللة �صريحة على جهلنا وقيام غرينا
ب�أمر التعليم فينا ،حتى يف تهذيب البنات ،تلك امل�س�ألة التي يجب � ْأن تقوم بها
يد وطنية لتحافظ على ال�شرف والآداب القومية املحمودة ،وهي و�صمة عار يجب
علينا �أن منحوها ما ا�ستطعنا �إىل ذلك �سبيلاً .
جزء من الدير ،ومل تكن الأديرة كليات لتعليم مهنة
� َّإن مدار�س الراهبات ٌ
التعليم ،تلك املهنة ال�سامية ،فكيف ننتظر من الأديرة �أن ُتخرج لنا معلمات
ماهرات؟ � َّإن الأديرة تقبل من �أَ َّمها بال �شرط وال قيد �أو امتحان ،فكيف تقوم
كل من دخلتها مبهنة التعليم؟ وقد تكون جاهلة بها .فحالة مدار�س الراهبات
كحالة مدار�سنا الأهلية يقوم بالتعليم فيها �أنا�س ال كفاءة لهم وال دراية مبهنة
التعليم احلقيقية .وكل َه ِّم الراهبات من�صرف �إىل تعليم الدين امل�سيحي ،فتعليم
فكثريا ما تتعلم التلميذات احل�ساب
العلوم الأخرى ُم ْن َحطٌّ فيها �إىل درجة بعيدةً ،
مثلاً بطريقة ميكانيكية ال يفهمن منها �شي ًئا ،ولقد َ�س�أَل ُْت مرة �إحدى التلميذات
�أن جتري �أمامي بع�ض عمليات الك�سور الع�شرية ،فقالت �إنها ال تعرفها باللغة
العربية ،وملا �شرحت ذلك علمت منها �أنها ال تعرف كيف جتري ذلك ،و�إمنا تنقل
عمليات من على لوح الطبا�شري وتقلدها يف كرا�ساتها ،حتى �إذا طال العهد بها
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ن�سيتها ومل تعرف م�ضمونهاَ ،و ِق ْ�س على ذلك باقي العلوم ،فرتى الفتاة تذكر لك
مقاطعات فرن�سا ورمبا كانت ال تعرف موقع م�صر وال غريها من البالد الأخرى،
فتجهل بلدها اجلميل وهواءه العليل وكل ما يحيط بذلك النيل العذب ال ُّز َالل،
وتعلم ما ال يهم م�صر من منابع نهر الرين وال�سني مع بعدهما وقلة �أهميتهما،
وتعرف تاريخ نابليون وجان درك وهي جتهل تاريخ العرب بل وتاريخ م�صر وطنها
فتعليم
املحبوب .تعرف التطريز وال تعرف � ْأن ُت َف ِّ�صلَ �أو تخيط �أب�سط مالب�سهاٌ .
وهم ال فائدة فيه لرتقية مدارك((( امل�صريات �ألب َّتة؛ لأن التعليم ال يكون
مثل هذا ٌ
ناف ًعا مفي ًدا �إال �إذا ابتد�أ الطفل يتعلم ما ي�شاهده ويحيط به ،ثم انتقل منه �إىل
فهما جي ًدا
ما يليه مبا�شرة ،وبذلك ي�ستطيع ا�ستعمال عقله فيما يتعلم ليفهمه ً
يرقِّي مداركه ويعوده الت�صور ،فمن اجلهل الفاح�ش � ْأن تبتدئ امل�صريات بتعلم
ما يخت�ص بفرن�سا مع بعدها عنهن ،ومثل هذا التعليم ُي َ�س َّمى تلقي ًنا ال فائدة منه
لتنمية املدارك والعقول ،فتلك املدار�س تطفئ من نفو�س امل�صريات جذوة الذكاء
والوطنية ال�صادقة .قد يقال �إن الفتاة تتعلم هناك ح�سن التخاطب باللغة الفرن�سية
وهو حقيقي� ،إال �أنه ال يدل على مهارة الراهبات يف التعليم ،بل �إن تعليم اللغات
دائما بالتقليد؛ فالبنت ُت َق ِّلد املُ َع ِّل َمة يف كالمها ،ولو �أح�ضرنا يف منازلنا
يكون ً
خادم ًة فرن�سية لقامت بهذا العمل يف تعليم بناتنا التكلم بلغتها ،ونحن يف تلك
احلالة ن�ضمن �أنها ال ت�ستطيع تغيري �شيء من معتقداتهن �أو عاداتهن؛ لأنها حتت
�سلطتنا� ،أما معلمة الدير التي رمبا ال تفوق هذه يف العلم واملعرفة فهي حرة يف
((( مدارك امل�صريات :املدارك اخلم�س :احلوا�س اخلم�س واملق�صود� :أفهامهم.
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ت�صرفاتها ،يق�ضي قانون املدر�سة بطاعة بناتنا لها وانقيادهن لأوامرها ،فت�أثريها يف
نفو�سهن �شديد ال ن�ضمن مغبته(((� ،إذ رمبا َج َّر َد ْت ُهن من عواطف الوطنية ال�صادقة
و�أ�صبحت الفتاة منهن حتتقر م�صر و�أهلها ،وتذم ت�صرفاتهم جاهلة �أن هذا الذم
خ�صو�صا وهي جتهل اللغة العربية وجمال �أ�سلوبها ومفاخر �أهلها
واقع عليها �ضم ًنا
ً
املدونة بها ،على �أن جميع الأمم الراقية ال ُت َع ِّلم �أبناءها يف �أول ن�ش�أتهم �إال لغتهم
خاليا فيتمكن منه ،ف�إذا اقتدينا بهم يف
ومفاخر �أهلها ،لي�صادف ُّ
حب وطنهم ً
قلبا ً
ذلك كان �أول ما تعلمه بناتنا لغتهن وفخرها وح�سن عاداتهن املمدوحة .فامل�صرية
يف نظري �أطهر الن�ساء و�أعفهن و�أ�شدهن ذكاء ون�شاطًا �إذا ُم ّهد لها طريق الرقي
العلمي والعملي.
�أما مدار�س الأمريكان فهي تكاد تكون كهذه املدار�س من �إهمال املبادئ
أي�ضا بعثات دينية ُيراد بها انت�شار التعاليم الدينية،
الوطنية ولغة البالد ،وهي � ً
ع�صر علم وعرفان يجب �أن ال ُيناق�ش فيه يف الأمور الدينية ،بل
وع�صرنا الآن ُ
يح�سن بكل �أنا�س اتباع دينهم دون معار�ضة فيه �أو مقارنة بينه وبني الأديان
الأخرى؛ ف�إن الدين هلل ولي�س لنا �أن نتدخل يف اعتقاد غرينا ،ويكفينا �أن ننتقد
�أعمال النا�س الظاهرية ح�سنة كانت �أو رديئة.
�إن انت�شار هذه املدار�س بيننا قد َب َّغ َ�ض َنا يف عاداتنا؛ ف�أ�صبحت كلٌّ منا تذم
و�س َر ْت هذه الروح من الأم �إىل �أبنائهاَ ،ف َف َّ�ضل
امل�صريات ك�أنها لي�ست منهنَ ،
((( مغبته :عاقبته و�آخره.
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الرجال الآن الزواج بالأجنبيات هربًا من �صفات امل�صريات ،ولو فكر الرجال
لوجدوا �أن امل�صرية �أطهر و�أعف و�أطوع للزوج و�أكرث انقيا ًدا له من غريها ،فهل
يليق بامل�صريات ال�سكوت على ذلك النوم بعد �أن ا�ستيقظت جميع طبقات
الأمة؟
الهيات و�إذا اجتمعنا قررنا
هذه حال مدار�س البنات فينا .ونحن مع ذلك
ٌ
فتح مدر�سة للخادمات ،ك�أننا قد و�صلنا �إىل غايتنا املن�شودة يف تعليم الطبقتني
العليا واملتو�سطة ،ومل يبق �إال غاية واحدة وهي تعليم طبقة اخلادمات.
و َل َع ْمرِي كيف نطلب تعليم اخلادمة ونرتك �أمر �سيدتها وهي �أَ ْولىَ منها
بالعناية؟ ل�ست �أنكر �أن يف تعليم اخلادمات بع�ض الراحة ل�سيداتهن ،ولكن هذا
�أمر ال ي�صح االلتفات �إليه �إال �إذا انتهينا مما هو �أهم منه من تعليم ال�سيدات.
قد تقول بع�ض امل�صريات �إنهن ي�ستطعن تعليم بناتهن يف املنازل .وهو
يف احلقيقة ما ال يكون؛ ف�إن املنزل ال يكون مدر�سة مهما �أُنفق عليه ،فكيف
كلية راقية؟ ولو كان هذا م�ستطا ًعا لكان �أَ ْوىل به �أوالد امللوك ،فهم مع ِعظَ ِم
يكون ّ
جاههم وات�ساع ثروتهم ُي ْر َ�سلون �إىل الكليات الراقية ،بل قد يهاجرون من بالدهم
لاللتحاق بكلية يف البالد الأخرى؛ فمن العبث �أن نحاول ما ال يكون.
�إننا بتعليم الفتاة الغنية نرفع �ش�أن �أ�سر ٍة ب�أكملها؛ لأنها �ستكون رئي�سة لها
أثريا قد يدفع اجلميع �إىل اخلري
فت�ؤثر يف نفو�س الأبناء ،بل ويف نف�س ِّ
رب الأ�سرة ت� ً
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أي�ضا ُت ْ�ص ِلح �أحوال اخلدم وتر�شدهم �إىل النجاح يف �أعمالهم،
والنجاح .وهي � ً
(((
وال �شك �أننا بتعليم ه�ؤالء ال�سيدات قد ن�صل �إىل تعليم ال�سوقة ،فالدهر ُقل ٌَّب
ُخل ٌَّب((( �سرعان ما ينتقل بال َغ ِن ّي �إىل ال َف ْقر وبال َف ِق ِري �إىل ا ِلغ َنى ،فت�شتغل من
احتاجت من ه�ؤالء بن�شر التعليم يف الأمة الت�ساع معلوماتها وكرثة معارفها،
رقي للأمة ب�أ�سرها� ،أما تعليم اخلادمة فال يكاد ينفع غريها،
خ�صو�صا
ً
فتعليمنا لهن ٌّ
وهو تعليم �أَ َّوليِ ّ حم�ض ،فهي ال ت�ستطيع معه اال�شتغال بتعليم غريها ،ورفع �ش�أن
�أ�سرتها ،وكل ما ن�ستفيده من ذلك هو بع�ض الراحة لل�سيدات لت�ستطيع ال�سيدة
تكليف خادمتها �إح�ضار الكتاب الفالين من مو�ضعه! وما �ضرنا لو َتركت ال�سيدة
الك�سل و�أح�ضرت الكتاب بنف�سها ،ثم الحظت خادماتها بدقَّة ومهارة فقمن
ب�أعمالهن �أح�سن قيام على ما بهن من اجلهل ،ف�إنها لهن مبثابة الر�أ�س من البدن،
فعليها �أن ُت ِّنظم وعليهن احلركة والعمل.
�إننا نحتاج �إىل معلمات ومديرات للمدار�س ويقوم بذلك فينا الأجنبيات
الآن ،ف�إن كنا نحب لأمتنا اخلري فهل ُن ِع ّد بناتها للخدمة ونرتك املراكز الأخرى
للأجنبيات؟ �أم نحتفظ � اًأول باملراكز ال�سامية التي ت�ستطيع �صاحبتها ك�سب املال
الكثري ونرتك اخلدمة للأجنبيات �إىل �أن ن�ستعد بعد ذلك لأخذها منهن؟

((( ُقل ٌَّب :متقلب ال يثبت على حال.
((( ُخل ٌَّب :خادع غادر.
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فتحت احلكومة مدر�سة التدبري املنزيل بالقبة على فكرة تخريج اخلادمات،
وملا مل يكن لدينا املعلمات الكافيات فقد قامت خريجاتها بالتعليم ،فهل ُي َع ّد
جناحا يف الرتبية؟ على �أن ربة الأ�سرة متى كانت متعلمة ن�شيطة ا�ستطاعت
ذلك ً
�أن تر�شد اخلادمات �إىل ح�سن القيام ب�أعمالهن مهما كُ ّن جاهالت ،فنحن ن�ستطيع
باملرة.
متى تعلمت فتياتنا التعليم ال�صحيح �أن ن�ستغني عن الأجنبيات َّ
أهم ما نحتاج �إليه الآن هو فتح كُ ِّلي ٍة وطنية راقية تقوم
لهذا �أرى � َّأن � َّ
وعلميا ،فتدر�س فيها العلوم الأ�سا�سية كاللغة العربية
أدبيا ًّ
برتقية الفتاة امل�صرية � ًّ
واحل�ساب وعلم تدبري ال�صحة والتدبري املنزيل و�إحدى اللغات الأجنبية والر�سم
والنق�ش وتقومي البلدان واخلياطة ،وتكون �س ُنو الدرا�سة بهذا الق�سم �س ًّتا ،متى
�أمتتها الفتاة جاز لها �أن تدخل يف ِق ْ�س ٍم �أرقى ُي َخ َّ�ص�ص لتعليمها مهنة التعليم
ومدته �أربع �سنوات.
نهائيا تتخرج
و ُي َخ َّ�ص�ص يف الكلية فرع لتعليم فن املو�سيقى (البيانو) ً
تعليما ًّ
حم�ضا
عمليا ً
فيه معلمات م�صريات لهذا الفن ،وفرع �آخر لتعليم اخلياطة ً
تعليما ًّ
فتتخرج فيه معلمات للخياطة وخياطات م�صريات ،و ُت َعينَّ فيه خياطة ماهرة
يف �صناعتها يقوم مب�ساعدتها بع�ض �أرامل امل�صريات الالئي ُيبرَ ْ ِه ّن على كمال
الأخالق وال�سلوك ،وبذلك نكون قد �أَ َع َّنا الأرامل ال من طريق ال�صدقة عليهن
وتعليمهن اال�ستجداء  -تلك العادة املمقوتة التي يجب حموها من كل �أمة
راقية  -بل بتعليمهن الأعمال النافعة التي ميكنهن بها اكت�ساب القوت بطريقة
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�شريفة ،ويقوم هذا الفرع بخياطة املالب�س لل�سيدات ب�أجور متهاودة فتتعلم
تلميذاته اخلياطة بطريقة عملية مفيدة ،و ُي ْقبل يف هذين الفرعني اليتيمات من
جمانًا.
الأ�سر ال�شريفة ّ
ويقوم الق�سم الأول من الكلية مبا ُيجمع من م�صروفات الغنيات بالنفقة
على يتيمات هذين الفرعني.
ولو َت َك َّونَت جمعية لهذا الغر�ض ،وقامت ب�إدارة الكلية مديرة تليق بهذا،
ملا كلّف اجلمعية ذلك �إال �إعداد املنزل والأثاث ،وحث الأغنياء على الإقبال
عليها ب�إر�سال بناتهم �إليها ،ثم ُين�سج على منوالها �إذا جنحت كليات �أخرى يف
�أنحاء القطر.

احتياج م�صر �إىل طبيبات
ومعلمات وخياطات وغريهن

� َّإن الأمة ال تنجح �إال �إذا كانت ن�شيطة عاملة ،وال تكون ن�شيطة ما دام
ن�صفها �أ�شلَّ ال حياة فيه ،فهو مبعز ٍِل عن �أعمال الدنيا ف�إن مل نعمل  -نحن
الن�ساء  -كان ن�صف الأمة امل�صرية مهملاً ال ذكر له ،مع �أننا يف �أ�شد احلاجة �إىل
العمل وال �سبيل �إىل �أن نعمل ونحفظ الرثوة امل�صرية للأمة امل�صرية �إال �إذا تربينا
وتعلمنا خمتلف العلوم وال�صنائع الالئقة بنا؛ فعلى من تريد �إ�صالح الأمة �أن
ت�سعى يف ذلك باال�شرتاك يف �إن�شاء املدار�س املختلفة للن�ساء ،ف�إن اقت�صارنا على
املدار�س الأمريية مع قلتها عجز و�إهمال.
ي�سو ُءين �أن �أرى �أن موارد العلم احلقيقية ال تزال َع ِ�س َرة((( الورود على
الن�ساء ،و�أن ال�صنائع احلية النافعة حمجورة عليهن �إىل الآن ،نعم ي�سو ُءين �أن �أرى
علما و�صناعة وهي يف مقدمتهن ذكاء وا�ستعدا ًَدا ،ف�إىل متى
امل�صرية وراء الن�ساء ً
تبخل الغنية ببذل املال يف تعليم الن�ساء وت�سخو((( به يف �سبيل الزينة واحل�ضارة
((( َع ِ�س َرة� :صعبة.
((( ت�سخو :جتود ،تكرم.
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الفا�سدة؟ حتى �إذا جادت ب�شيء للتعليم كان ذلك لتعليم البنني ،فن�سمع من
يوم لآخر �أن ال�سيدة فالنة قد تربعت مببلغ كذا للأزهر وغريه من معاهد العلم
اخلا�صة بالرجال ،كما تربعت �أمينة هامن كرمية �سليم با�شا ال�سلحدار بوقف جميع
�أطيانها على الأزهر واجلمعية اخلريية الإ�سالمية ،ومل تقف �شي ًئا من هذا على
كرثته لتعليم ذلك اجلن�س ال�ضعيف.
قام �أغنياء الرجال بن�شر التعليم بني �أوالد الأمة ف�أ ُّدوا بذلك واجبهم نحو
وطنهم املحبوب ،ونامت ال َغ ِن ّي ُات ِم ّنا عن فعل اخلري حتى �إذا ا�ستيقظت �إحداهن
من هذا ال�سبات قلدت الرجال ذلك التقليد الأعمى ف�ساعدت على ن�شر التعليم
للبنني ال للبنات ،وكان من العدل واحلكمة �أن تهتم ال�سيدات بتعليم البنات كما
اهتم الرجال بتعليم البنني ،ال �أن يلتفت اجلن�سان �إىل تعليم جن�س واحد ،ويهمال
رقيه جناح تلك الأمة امله�ضومة لو يعلمون.
�ش�أن الثاين ،ويف ّ
�أهملنا تربية امل�صريات وتعليمهن فظللن قا�صرات الإدراك عاجزات عن
�إتقان �أعمالهن ،ثم احتقرناهن لذلك النق�ص و�أغلقنا يف وجوههن �أبواب الطلب،
ورح ْبنا بالأجنبيات يف منازلنا ووثقنا بهن يف جميع �أعمالنا كاخلياطة والتعليم
َّ
وغريهما ،فما منا �إال من تفخر � َّأن رئي�سة خدمها �أملانية ،وخائطتها فرن�سية ،ومعلمة
ابنتها كذلك �أوروبية ،ومربية �أطفالها �سوي�سرية ،فال بدع �أن انتقلت ثروة م�صر �إىل
ه�ؤالء الالتي نن�سب �إليهن الكمال و�إىل فتياتنا العجز والنق�ص .ولو بذلنا املال يف
تعليم امل�صريات ل ُق ْم َن بكل هذه الأعمال �أح�سن قيام ،ومل تخرج الرثوة امل�صرية
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من �أيدي �أهلها .قا�سينا �أ�شد الآالم للح�صول على ا�ستقاللنا الإداري مع وعورة
ال�سبيل �إليه ،فما بالنا ن�سكت عن ا�ستقاللنا االقت�صادي وهو �سهل مي�سور؟
حتتاج م�صر �إىل طبيبات بارعات ،وهن �أوىل مبعاجلة ال�سيدات من الرجال
أخف
ملا يف ذلك من مراعاة الآداب ،ف�إن الطبيبة �أر�أف بال�سيدات من الرجال و� ُّ
على نفو�سهن ،هذا ف�ضلاً عن �أن ال�سيدة التي ت�صاب بداء داخلي ي�ضطرها �إىل
ا�ستح�ضار الطبيب قد تكابد من اخلجل عند ح�ضوره �أ�شد مما تكابده من ذلك
داء �آخر.
الداء ،وقد ي�ؤثر هذا اخلجل يف �أع�صابها فيورثها ً
�إذا قيل �إن العادات ال�شرقية ال ت�سمح للفتاة بالدرا�سة مع الأطباء ،وال
يبيح لها الدين الإ�سالمي االختالط بهم ،قلت� :إن احلالة احلا�ضرة ت�ضطر جميع
الن�ساء �إىل االختالط بالأطباء ،وقد �أباح ذلك الدين و�أجازته العادات ،و�إنه �أف�ضل
للبالد � ْأن ُت ْن َت َخب من متعلماتها النابغات العاقالت فئة تخالط الأطباء لتخت�ص
بعد ذلك مبعاجلة الن�ساء من �أن ترتك جميع الن�ساء عر�ضة لالختالط بالأطباء
ملعاجلة �أدوائهن ،ولقد �سمحت العادات ال�شرقية منذ زمن للفتاة امل�صرية �أن تكون
ممر�ضة �أو قابلة فتخالط الأطباء ،وليتها تخالطهم خمالطة النظري لنظريه فتحفظ
كرامتها وعفتها �إن �شاءت وتكون َم ِه َيب ًة((( يف �أنظارهم فال يطمعون يف قيادتها،
ولكنها تخالطهم ب�صفة مرءو�سة لهم ،خا�ضعة ل�سلطتهم فهي ت�سعى بالطبع يف
((( َم ِه َيبةً :يخافها النا�س ِ
ويجلُّونَ َها.
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(((
طلبا لر�ضاهم ،ويف هذا خطر على
ا�ستمالتهم �إليها ،ورمبا جارتهم يف �أهوائهم ً
طهارة نف�سها �إن مل تكن �شديدة احلر�ص.

ر�ضي الرجال للفتاة � ْأن تكون مرءو�سة خا�ضعة للأطباء ،فهي تخالطهم
ويتحكمون فيها ما �شاءوا ،و� ْإن طلبنا � ْأن تكون الفتاة طبيب ًة تخالط الأطباء ولكن
ب�صفة نظ ٍري �أو ٍ
رئي�س لي�س لهم على نف�سها من �سلطان ،قالوا �إننا خرجنا عن
دين ٍ
عدل
العادات والدين ،ف�أي دينٍ ق�ضى بذل الن�ساء وامتهانهن ،وديننا ُ
وم�ساواةَّ � .إن تعليم البنات مت�أخر يف م�صر ،فلم ال تقوم الغنيات منا ِب َ�س ِّد هذا
اخللل وفتح املدار�س الثانوية للبنات حتى �إذا توافر لدينا العدد الكايف من
احلامالت لتلك ال�شهادة طالبنا احلكومة � ْأن تفتح مدر�سة الطب لفتياتنا كما
فعلت ذلك الإجنليزيات؟
نحن يف حاج ٍة �شديدة �إىل َخ َّي ٍ
اطات م�صريات لعلنا نتالفى ما قد فات،
فقد �سلبت اخلياطات الأجنبيات ن�صف �أموالنا ،ولو �سعينا جمي ًعا يف تعليم بنات
الوطن هذه احلرفة اجلميلة لأمكن � ْأن َي ِقلَّ �أجر اخلياطة علينا ويتحول ذلك املال
الذي ين�صب يف اجليوب الأجنبية �إىل جيوب وطنية ،وهي �أعظم خدمة تقوم
بها من �أرادت نفع البالد ،فتت�ألف جمعية من ال�سيدات لفتح مدر�سة خا�صة
لذلك الفن وغريه من الفنون اجلميلة كالبيانو والعود ونحوهما ،الحتياجنا �إىل
من َي ْدر�س هذه الفنون ويتقنها.
(((	ا�ستمالتهم :ا�ستعطافهم.
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� َّإن بناتنا يف حاجة �إىل معلمات ماهرات ُي َع ِّل ْمن اللغات الأجنبية والبيانو،
اً
بدل من املعلمات الأجنبيات ،فلم ال ن�سعى يف تعليم فتياتنا ذلك ونقوم بالواجب
علينا فيقل �أجر التعليم ويتوفر املال يف اجليوب امل�صرية؟ وف�ضلاً عن ذلك ف� ّإن
الأطفال يك�سبون من معلماتهم طبا ًعا ال ي�ستهان بها كحب الوطن والغرية على
منفعته؛ وال يكون هذا يف الأجنبيات ،وال يخفى � َّأن لكل �أمة عادات ح�سنة
و�أخرى م�ستهجنة ،ف�إذا �سلمنا بناتنا �إىل الأجنبيات تعلمن منهن العادات الأجنبية
على ِعلاَّ تها ممدوحة كانت �أو مرذولة ،على �أننا لو ربينا امل�صريات وعلمناهن لعرفن
الفرق بني عاداتنا والعادات الأخرى ،واتبعن احل�سن من هذه وتلك ،تاركات ما
ال يليق بنا منها ،وت�سري هذه الأخالق منهن �إىل املتعلمات.
ت�ضطر كثري من ال�سيدات �إىل رفع الدعاوى املدنية يف بع�ض الظروف ،فلم
ال يكون بيننا حماميات َي ْرك َُن �إليهن ه�ؤالء ال�سيدات؟ على �أن اختالط املحامية
برجال الق�ضاء مع غزارة مادتها و ُب ْع ِد نظرها �أف�ضل من اختالط ه�ؤالء ال�سيدات
باملحامني؛ لأن الأوىل تربت تربي ًة راقية جتعلها مع الرجال يف م�ستوى واحد،
فال ي�سهل عليهم �إيقاعها يف �شراكهم ،وال يطمعون يف جانبها ،و�أما ال�سيدات
علما ،والقوي قد يتغلب على ال�ضعيف فتقع
الأخريات فهن �أقل من الرجال ً
ه�ؤالء ال�سيدات يف حبائل كيد الرجال ،ويخ�سرن كل ثمنيٍ نفي�س((( .هذا وال
يخفى �أن الفتاة تعرف ما يجول يف �صدر ال�سيدات وت�شعر �شعورهن ،فهي �أقرب
((( نفي�س :ما له قيمة ثمينة.
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للدفاع عنهن ومتثيل �أفكارهن من الرجال لبعدهم عنهن يف امل�شارب والو�سط.
كذلك �أرى �أن مثل ه�ؤالء ال�سيدات قد يحتجن �إىل َك َت َب ٍة ،و�أُف َِّ�ضلُ � ْأن تكون
�صحيحا
تعليما
ً
لل�سيدة كاتبة ال كاتب ،كل هذا ي�ضطرنا �إىل تعليم الفتيات ً
ي�ؤهلهن ملثل هذه الأعمال ،ولعل قائلاً يقول :ما لنا ولكل هذه الأعمال وعاداتنا
ال�شرقية ال ت�سمح للفتاة بالعمل؟ ف�أقولَّ � :إن هذه الأفكار ف�ضلاً عن ف�سادها
وتقادم عهدها قد كذبتها الطبيعة وظواهر الأحوال يف ال�شرق نف�سه ،وا�ضطرت
ُ
الن�ساء �إىل العمل على جهلهن ف ََرك َّن �إىل الأعمال الدنيئة ال�شاقة فكان
احلال
َ
منهن بائعات يجل�سن على قارعة الطريق((( تتناولهن �أنظار املارة على اختالفهم
وكرثتهم ،ولي�س يف مقامهن ما يدعو �إىل احرتامهن فهن بحكم احلاجة خا�ضعات
لأهواء ُ�س َف َهاء الرجال ،وال يخفى ما يف ذلك من خرق حجاب ال�صيانة والأدب.
اّالت تتقاذفهن حوانيت الباعة من هذا لذاك وتلفظهن املنازل من
ومنهن دل ٌ
ٍ
خادمات
منزل لآخر ،فيعاملن الرجال على اختالفهم وت�شعب �أهوائهم ،ومنهن
ٌ
تتداولهن الرجال وقد ت�ضطرهن احلال �إىل اخل�ضوع لأطماعهم ،والفاقة((( �أم
اجلرائم ،وعملهن �شاقٌّ متعب قد ي�ضطرهن ل�شدته �إىل تركه واالن�صراف �إىل ما هو
�أ�سهل منه من �أ�سباب الفجور.

املارون.
((( قارعة الطريق :و�سطه ،جانبه ،املو�ضع الذي ي�سري عليه ّ
(((	الفاقة :الفقر ،احلاجة.
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كل هذه احلرف ال�شاقة الدنيئة مباح ٌة((( لن�ساء م�صر الآن ،وهي ال
خ�صو�صا �إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك جهل الن�ساء،
�ضمان فيها على ال�شرف والآداب،
ً
وخ�ضوعهن ذلك اخل�ضوع الأعمى ل�سلطة الرجال الأجانب .فكيف نحرم عليهن
العمل مبا هو �أرقى و�أ�شرف ،وقد �سمحت العادات ال�شرقية بذلك و�أجازه الدين
الحتياج الفتاة �إليه ،ولقد جاء يف ال�شريعة �أن اخلادمة يجوز لها ك�شف ذراعيها
�أمام �سيدها ال�ضطرارها �إىل ذلك �أثناء العمل ،مما يدل على �أن ال�شرع مل ُيحرم
على املر�أة العمل حتى مبا ُي ِخلُّ ((( بحجابها ،فمن املحال � ْأن مينعها عن غريه من
الأعمال ال�شريفة ،على � َّأن قيام الفتاة بتلك الأعمال ال�شريفة �أ�ضمن ل�صيانة
نف�سها
خ�صو�صا وهي متعلم ٌة تعرف قيمة ال�شرف ،فال �شك � ْأن ترتفع عن الرذائل.
ً
أعف و�أطهر
� َّإن وقوف املحامية �أمام ال�سلطة الق�ضائية ذلك املوقف املهيب � ُّ
من وقوف البائعة �أمام فئة �ساقطة من �سفلة النا�س ،ودخول الطبيبة يف درو�س
الداللة اجلاهلة حوانيت البيع وال�شراء؛ لأن
الطب مع الرجال �أ�شرف من دخول َّ
الأُولىَ يحرتمها الرجال ويخ�شون �أن ي�سقطوا �أمامها ملا لها من املكانة العلمية� ،أ َّما
الثانية فهي َم ِهين ٌة يطمع يف جانبها �سفهاء الرجال ورمبا احتالوا يف الإيقاع بها.
من اجلهل �أن يقال �إن الدين يحجر علينا تعاطي الأعمال ال�شريفة؛
فيدفعنا ذلك �إىل تلك الأعمال الدنيئة ،وديننا دين ت�سامح وكمال ما ُجعل �إال
((( مباحةٌ :غري ممنوعة ،و�ضدها حمظورة.
((( ُي ِخلُّ  :ي�سيء.
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لنفع الب�شر ،ولقد قال تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج]78 /
ولكن هو اجلهل القدمي قد �أعمى الب�صائر ،و�أَ َ�ص َّم الآذان ،و�أرانا ال نزال عاكفني
عليه متم�سكني ب�أوهامه نعار�ض كل �إ�صالح جديد.
ا�شرتك ن�ساء �أوروبا مع الرجال يف مثل هذه الأعمال ال�سامية ،وكانت نتيجة
هذا اال�شرتاك �إ�صالح الأمم ،فرتى ال�سيدة عاملة بالفن الذي ي�شتغل به زوجها،
فهي تقوم ب�إ�صالح منزلها مدة غيابه عنه ،حتى �إذا عاد من عمله جل�ست معه
يتفاو�ضان فيما يجب يف �إ�صالح �ش�أنه ،ورمبا �أ�شارت عليه مبا فيه اخلري والنجاح ،وال
�شك � َّأن رجلاً يعمل بر�أيني �أف�ضل من ذلك الرجل الذي �إمنا يعمل مبجرد ر�أيه
جلهل امر�أته ب�أعماله .نعم �إنه قد ي�ست�شري يف ذلك بع�ض �أ�صدقائه� ،إال � َّأن الأ�صدقاء
ال يهمهم �أمر ال�صديق كما يهم امر�أته ذلك ،فهم � ْإن �أ�شاروا عليه �أَ ْب َدوا له �أول
فكرة تخطر على بالهم دون � ْأن يتفرغوا لفح�صها من جميع الوجوه ،ففي قيامنا
خري للرجال �أنف�سهم ،ولكنهم يعار�ضون يف ذلك �أول الأمر كما
بهذه الأعمال ٌ
كان ذلك وال يزال بع�ضه يف �أوروبا ،فقد ر�شحت مدام كوري نف�سها لالنتخاب
يف ع�ضوية الأكادميية وهي تلك العاملة امل�شهورة يف اكت�شافات الروديوم ،وكادت
تنجح لوال � ْأن ق�صد �إ�سقاطها الرجال خوفًا على مراكزهم من � ْأن ت�أخذها الن�ساء
منهم ،فغ�ضبت الن�ساء لذلك و َع َّولْن على �إن�شاء �أكادميي ٍة خا�ص ٍة بهن.
كل ذلك تفعله ن�ساء �أوروبا ونحن جامدات ال نتحرك فال تفعل الفقرية
�أو املتو�سطة منا يف نيل العلم وال جتود الغنية مبا ُي َ�س ِّهل للفقريات ذلك ،وما دمنا
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كذلك َف�أَ َّنى لنا النجاح؟ و�إمنا النجاح بالأعمال ،وال فوز لنا �إال �إذا احتدنا يف طلب
العلم وت�سهيله جلميع الطبقات امل�صرية .كلنا م�صريات و� ْإن اختلفت املنابع فمن
ُت ْن َ�سب منا �إىل تركيا �أو �إىل العرب �أو �إىل العجم((( فقد �أ�صبحت الآن م�صرية
باملولد والإقامة واال�شرتاك يف املنفعة ،و�أ�صبح من الواجب علينا جمي ًعا رفع �ش�أن
م�صر.
لمَ ْ َي ْن َحطّ �ش�أننا لأننا علمنا �أوالدنا «البعبع»  -كما يقال  -ف�إن �أوروبا تعمل
وال�س َح َرة ،وفيها ما هو �أ�شد من
للأطفال ً
كتبا خا�صة بحكايات وهمية على الجِ ِّن َّ
«البعبع» غرابة ،ومع ذلك مل ينحط �ش�أنهم ،ولكننا ت�أخرنا لنومنا عن الأعمال
والعلم وقيام الأجنبيات بجميع الأعمال وحماربتهن الوطنية ال�صادقة يف نفو�س
ال�صغريات.
قلّت ثقة بع�ضنا ببع�ض؛ فنحن نعتقد يف كل م�صرية النق�ص فال نثق بها
ونن�سب �إليها الكذب والغ�ش والعجز عن القيام بالأعمال النافعة قيا ًما ير�ضينا.
وقد يكون كل ذلك يف بع�ض امل�صريات ،ولكن هل من�ش�ؤه �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
قد خلقهن خلقة تخالف خلقة الب�شر؟ �أم هن كغريهن من الن�ساء ولكن �أُ ْه ِملَت
تربيتهن وتعليمهن و�أ�صبحن عاجزات؟ نعم ن�ش�أ كل ذلك من �إهمال الرتبية
والتعليم ،فلم ال ن�سعى يف �إزالته؟ نرى الإجنليزية تتكلم عن نزاهة الإجنليزيات
ومقدرتهن بعبار ٍة حما�سية تكاد جتعل ال�سامع يظن � َّأن �إجنلرتا لي�س بها جمرم وال
(((	العجم :خالف العرب.
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ك�سالن ،حتى �إذا نظر بعني احلقيقة وجد نف�سه خمط ًئا؛ لأنه لو كان الأمر كذلك
ال�ستغنت �إجنلرتا عن الق�ضاة والنيابة والبولي�س ،ووفرت ما ت�صرفه يف ذلك من
الأموال العظيمة.
يعجبني من الإجنليزية ذلك؛ لأنه يجعلها تثق ب�أبناء جن�سها كما قد يثق
بهم �سامعها ،والثقة �أ�سا�س النجاح يف جميع الأعمال� ،أما نحن ف�إذا تكلمنا عن
وهما ال حقيقة له ،حتى يت�صور
امل�صريات ن�سبنا �إليهن من العيوب ما قد يكون ً
ال�سامع � َّأن م�صر يجب � ْأن تكون كلها �سجونًا لت�سع كل هذا العدد من املجرمني
واملجرمات ،فنحن نختلق للم�صري كلَّ ٍ
عيب ونن�سى له كل ح�سن ٍة �أو ف�ضيلة،
نن�سى ذكاءه ونباهته ،نن�سى �صربه ،نن�سى كرمه و�إباءه((( ،نن�سى �صدقه املكت�سب
من العرب وال نذكر للم�صري �إال اجلهل والك�سل ،وال ذنب للم�صري وامل�صرية
يف ذلك و�إمنا الذنب على من �أهمل �ش�أنهما ،و�أعدهما للفراغ والظروف التي
�ساعدت على هذا.
م�صري
تفتخر �إحدانا بكل �شي ٍء �أوروبي نالته ،وال �أدري مل حتتقر كل �شي ٍء ٍّ
وهو �أقرب �إليها من غريه؟ فك�أننا بهذا نحتقر �أنف�سنا ،وال ت�سود �أم ٌة ال تعرف حق
نف�سها.

((( �إباءه :الإباء� :أ�شد االمتناع.
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� َّإن ت�ضامن �أفراد الأمة وثقة بع�ضهم ببع�ض ملن �أهم �أ�سباب جناحها ،فال
يذهب بنا حب الذات كل َمذْ ٍ
هب ،فال يفكر كلٌّ ِم ّنا �إال يف نف�سه فقط ،بل يجتهد
كلُّ فر ٍد منا يف �إ�صالح الأمة ببث التعليم على قدر ا�ستطاعته .ولقد ق�ضى الرجال
واجبهم نحو الأمة يف ذلك ،ومل يتقاعد عن البذل يف ن�شر التعليم �إال نحن معا�شر
الن�ساء .على �أننا ن�صرف املال فيما ال يفيد ،بل ن�سرف فيه �إىل ٍ
حد ممقوت ،ولو
اقت�صدت غنياتنا لتوفر لديهن ما ي�شيد كليات ال مدار�س.
كثريا من �سيدات م�صر الآن �أجلُّ و�أرقى من
على �أنه ي�سرين � ْأن �أقول � َّإن ً
� ْأن �أن�صح لهن؛ فقد ر�أيت منهن من ال يوجد نظريها يف �أوروبا ،فهي متيل �إىل
الب�ساطة واالقت�صاد ،وتبا�شر جميع �أعمال املنزل حتى �إنها تبا�شر خياطة مالب�سها
ومالب�س �أطفالها وتلب�سهن من املالب�س ما ارتفعت قيمته وقلَّ ثمنه ،فلو تكونت
جمعي ٌة من مثل ه�ؤالء ال�سيدات ل ُق ْمن مبا نريده من ن�شر التعليم.

التدبري املنز ّ
يل والتطريز

علم النا�س الآن �ضرورة التعليم للبنات� ،إال �أنهم ال يزالون يعتقدون �أن
تربية عقل البنت غري تربية عقل الولد ،فكل من �أراد � ْأن يفتح مدر�سة للبنات وود
منهجا جدي ًدا جتتذب به الأهايل ،وي�سري بالطبع مع تيارهم
رواجها �أخذ ي�ضع لها ً
فيجعل �أول واجباته يف و�ضع ذلك املنهج التدبري املنزيل والتطريز ،وما من ُم َف ِّك ٍر
يفكر ما هما هذان العلمان ،وال ما مقدار فائدة كل منهما؟ ومتى وكيف يدر�سان؟
�إن الطفل �سواء �أكان بن ًتا �أو ول ًدا يجب �أن ُي َّربى تربية مفيدة تعده ملعارك احلياة
فيعي�ش عي�شة �سعيدة ،وكل حلظة من حياة الطفل يجب �أن ت�صرف يف �شيء
مفيد له ،ال يف �أ�شياء توهمية ال حقيقة لها وال احتياج �إليها ،فكل ما يتعلمه يجب
�أن يق�صد به �إ ّما تنمية العقل والإدراك �أو تهذيب الأخالق �أو �إعداده للك�سب
غنيا فل�سنا نعلم ما وراء الغيب ،وال
عند دخوله معارك احلياة ،مهما كان الأب ًّ
ما يفعله الزمان بالطفل بتقلباته ،وما الدهر �إال ارتفاع وانخفا�ض ،ومن اجلهل �أن
ي�سلم الطفل لرحمة الق�ضاء والقدر ،فيدخل حرب احلياة �أَ ْع َزل((( �سواء يف ذلك
((( �أَ ْع َزل :بدون �سالح.
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�صبيا ف�إننا ال ن�ضمن لكل بنت الزواج فالراحة مع الزوج بعد ذلك.
�أكان بن ًتا �أم ًّ
كما ال ميكننا �أن نتخذ على املوت عه ًدا �أن ال يختطف �أباها وهي عذراء ويعوزها
�إىل امل�ساعد� ،أو ينت�شل �أبا �أبنائها و�أمامها ِ�ص ْب َي ٌة ال ي�ستطيعون االكت�ساب ،فماذا
ت�صنع �إذ ذاك؟ �أحترتف بالتطريز وهي لو فعلت ملاتت جو ًعا� ،أم تخدم� ،أم تبيع ويف
كليهما عار؟
ل�ست �أ�شك يف �أن ترتيب املنزل من �أهم واجبات الفتاة ،بل هو عملها
اخلا�ص ،ولكني مع ذلك ي�ؤملني �أن �أ�سمع �أن بن ًتا يف �سن التا�سعة �أو العا�شرة
اهتم �أهلها بتعليمها التدبري املنزيل ذلك الفن املبني على علوم ونظريات �شتى ال
ت�ستطيع ال�صغرية فهمها بروية ،كما ال ت�ستطيع حتمل امل�شاق يف �أعماله ،كمكافحة
النار يف الطبيخ وحمل احلديد يف َ
الك ِّي وغريه ،فزمنها �ضائع بال فائدة ت�ستفيدها
�أو �شيء ينفعها ،كما ي�ؤملني �أ�شد الإيالم �أن �أعلم �أن فتاة يف �سن الثانية �أو الثالثة
ع�شرة قد حجزها َو ِل ُّيها باملنزل لإتقان التدبري املنزيل ومبا�شرة �أعماله ،ك�أن التدبري
املنزيل ِعل ٌْم م�ستقل بنف�سه حتى حترم الفتاة من جميع العلوم لتتفرغ له ،وما هو
�إال �إدارة املنزل تلك املنزلة التي حتتاج �إىل عقل راق وذكاء نادر ،ولي�ست الفتاة
�أهلاً لها ما مل ت�أخذ من جميع العلوم العمومية بق�سط؛ لأن انقطاعها لهذا العلم
فكثريا ما نرى ال�سيدات الالئي �صرفن كل حياتهن
رمبا عاقها عن فهمه هو نف�سهً ،
كثريا من
داخل البيوت ،ويف مبا�شرة �أعمالها يجهلن النافع ملنازلهن ،كما نرى �أن ً
الرجال يفهمون �أ�سباب جناح املنازل وانحطاطها ،وي�أمرون ن�ساءهم باتباع النافع
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فال تلبث الن�ساء �أن ين�سني هذا الأمر؛ لأنه مل يطرح �أمامهن كنظرية يبحث
ن�صحا جافًّا ال ت�أثري له يف نفو�سهن ،وال تقوى
يف �صحتها العقل ،بل كان � ًأمرا �أو ً
عقولهن القا�صرة ال�ضعيفة على فهم معناه ،ولهذا ال يلبثن �أن ين�سينه فيذهب
ك�أن مل يكن.
ال يكفي �أن نن�صح للفتاة بفتح ال�شبابيك ما مل تتعلم �شي ًئا مفي ًدا من
الطبيعة والكمياء وتركيب الهواء وخوا�صه وت�أثريه يف اجل�سم ،وهي ال تفهم ذلك
حق الفهم �إال �إذا تربت مداركها بالعلوم االبتدائية ،كما �أنه ال يفيدها �شي ًئا �أن
نن�صح لها بتنظيف الأواين واالحرتا�س من ترك بع�ض احلوام�ض يف الأواين
النحا�سية ،واالبتعاد عن ترك نور الغاز يف غرفة النوم ملا يخرج من الكربون �أو غري
ذلك ،ف�إن كل هذا الن�صح ال موقع له من قلبها ما مل يكن لها من عقلها مر�شد
وحاث على مثل هذه الأمور� .إن الفتاة التي تتبع هذا الن�صح لأنها قر�أته يف كتاب
ٌّ
التدبري املنزيل �أو �سمعته من معلمتها غري الفتاة التي ا�ستنبطت مما تعلمته ت�أثري
العنا�صر بع�ضها يف بع�ض فعرفتها معرفة تامة وفهمت ذلك على وجهه ال�صحيح،
ف�إن الأوىل لي�ست �إال تابعة ومقلدة قد متر عليها بع�ض ظروف مل تكن ذكرت
يف كتاب التدبري �أو تناولتها معلمتها يف مباحثها فتكون عر�ض ًة للخط�أ فيها� ،أما
الثانية فقد تعلمت عموميات ميكنها تطبيقها على جميع الظروف والأحوال ،كما
أفكارا مل ي�سبقها �أحد �إليها ،فهي ُم َف ِّكر ٌة ُم ْب َت ِك َرة ال
ميكنها ِبح َّد ِة ذكائها �أن تبتكر � ً
مقلدة متبعة ،ونحن لو جردنا التدبري املنزيل من علوم الكمياء والطبيعة والت�شريح
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والف�سيولوجية والأخالق واللغة التي تقوى بها الفتاة على َت َف ُّه ِم كل هذا لوجدناه
�شي ًئا ب�سيطًا ال يتجاوز امل�سح والغ�سل والكي والطبخ ،وهي �أمور عملية ميكن
الفتاة �أن تدرب عليها �أثناء امل�ساحمات العمومية من كل �سنة مدر�سية ،فتكون
مبثابة تطبيق على ما تعلمته ،ال �أن تنقطع لها مدة ال�شباب.
واملنازل التي حتجز فيها الفتيات ملبا�شرة الأعمال �إما �أن تكون غري منتظمة،
وهنا كان الأَ ْولىَ عدم بقاء الفتاة فيها ،و�إما �أن تكون على متام النظام والرتتيب
وفيها تالحظ � َّأن �أيام الأ�سبوع ُتوزع على �أعمال املنزل كما توزع �ساعات العمل
على �أعمال كل يوم منها ،فيكون اليوم الأول لتجهيز اخلبز مثالً ،والثاين للغ�سل،
والثالث للكي ،والرابع لتنظيف جميع ُح َج ِر املنزل ،واخلام�س للخياطة ،وال�ساد�س
ملقابلة ال ُّز َّوار ،وال�سابع ملالحظة نظافة الأطفال ،وقد ميكن ا�ستبدال عمل يوم ب�آخر
ح�سب ما يرتاءى لربة املنزل .وعلى العموم فال يخرج العمل عن هذا يف �أيام
الأ�سبوع ويف كل يوم يبد�أ العمل بنظافة الأطفال ثم حت�ضري الفطور ثم ترتيب نظام
كي �أو غ�سل �أو غريه ،فجميع
املنزل العمومي ثم االلتفات �إىل عمل اليوم اخلا�ص من ٍّ
�أعمال املنزل املختلفة يجب �أن تتكرر يف كل �أ�سبوع مرة ،كما �أن النظام العادي
لكل يوم من ترتيب املنزل وجتهيز الفطور والغذاء والع�شاء يتكرر كل يوم مرة� ،أي
�سبع مرات يف الأ�سبوع ،ويتكرر عمل املنزل بتمامه  52مرة يف ال�سنة ،و�أظن �أن
خ�صو�صا �إذا
ر�سوخا ثاب ًتا يف الذهن
ال�سنة الواحدة تكفي لتعلم هذا الفن ور�سوخه ً
ً
كان لدى الفتاة اال�ستعداد والعلم الكايف لفهم الأمور على حقيقتها ،وعلى هذا ال
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�أفهم معنى حجز الفتاة ال�سنني الطوال بحجة مبا�شرة �أعمال املنزل ،وقد كان يف
و�سعنا تدريبها على هذا العمل مدة امل�ساحمات املدر�سية من كل �سنة� ،أي ثالثة
�شهور ون�صف يف ال�سنة ،فلو ابتد�أنا من �سن الثالثة ع�شرة �إىل ال�سن الع�شرين -
تقريبا،
�شهرا ً
وهي ال�سن امل َع َّدة لتعليمها كما مر  -لكان لدينا �أربعة وع�شرون ً
�أي �سنتان تتكرر فيها �أعمال املنزل  104مرة ،وما �أظنها بعد ذلك �إال نابغة يف
هذا الفن لو �شاء �أهلها ،وهي يف �أثناء ذلك �أن تتعلم خمتلف العلوم ال�ضرورية
ال�ستنارة العقل ،حتى �إذا اخت�صت بدر�س التدبري بعد ذلك فهمت مل ال ي�صح
كثريا يف
�أن ُي�ؤمر الطفل بعمل �شيء ،بل ُيالَطَف ليميل �إليه ،ولمِ َ ال ترتك �أثا ًثا ً
حجرة النوم ،وال ي�ستح�سن � ْأن تفر�ش �أر�ضها بالأب�سطة((( الكبرية التي يتعذر
رفعها من �آن لآن ،ولمِ َ كان هذا �سبب كثري من الأدواء ،وغري ذلك من الأ�شياء
التي يتعذر فهمها على من لمَ ْ تتعلم متا ًما.
لهذا �أ�صبح ي�ؤملني �أ�شد الإيالم �أن يفتخر النا�س بتخ�صي�ص بناتهم لدر�س
علم التدبري ومبا�شرة �أعماله التي تتكرر من � ٍآن لآن ،في�صرفن العمر يف معرفة نتائج
جافة ال تلبث �أن ُت ْن َ�سى ،حمرومات من البحث يف نظريات العلوم ال�صحيحة التي
تو�صلهن �إىل احلكم على نتائج الأعمال ُحكْ َم َخ ِبري ُم َفكر.
�أما التطريز ف�صنعة قدمية من ال�ص ُنع التي �أعدمت �أهميتها الآالت البخارية
لقيامها بها ،ف�أ�صبح املرت «الركامة» �أو الدنتلة يباع ٍ
بقر�ش �أو بن�صف قر�ش ،وهو مع
ال�صوف ونحوه.
(((	الأب�سطة :ما ُيب�سط من ال ُف ُر�ش من ن�سيج ُّ
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طَر َز ْته �صانعة ماهرة يف ع�شرة
ذلك ُم ْت َقن ال�صنع ،ال يكاد مييزه الإن�سان من مرت َّ
�أيام متوالية ،وكذلك الأ�شغال املزرك�شة ب�ألوان احلرير فقد �أ�صبحت تباع مبا ال
يزيد على ثمن موادها الأ�صلية ،فما معنى ت�ضييع زمن الفتاة يف عمل مثل هذا؟
كان ُ
الك ّتاب يف الأزمان الغابرة يعي�شون من ن�سخ الكتب ،فهل نرى
لذلك من �أَ َثر اليوم بعد �أن اخترُ عت املطابع؟ وكان الرجال ي�سافرون على ظهور
احليوانات �إىل �أق�صى البالد ،فهل ا�ستمروا على هذا بعد اخرتاع القطرات؟ وكنا
كذلك نن�سج مالب�سنا فكفتنا �شر هذا الآالت البخارية ،ف ِل َم  -واحلالة هذه -
تكابد الفتاة م�شاق �أعمال التطريز وتفتخر املدار�س بعر�ض هذه الأعمال وهي ال
تدل �إال على ِق َ�ص ِر النظر واجلهل ب�أحوال الرتبية؟ مع �أننا الآن يف القرن الع�شرين
ِ
قرن احل�ضارة واالخرتاع� ،ألي�س هذا دليلاً على ترك الرجال التفكر يف �ش�أن تعليم
البنات؟
ماذا ت�ستفيد الطفلة من التطريز وهو ُم ِ�ض ٌّر ب�صحتها ،م�ضر بب�صرها ،م�ؤثر يف
منوها الطبيعي ،ف�إن ِ�ص َغ ِر ال ُغ َرز و�إتقانها ي�ضطران الفتاة �إىل االنحناء على العمل
واقرتاب نظرها منه ،وهذا يعقبه ت�شويه يف �شكل الظهر و�ضرر عظيم بالعينني
لتدقيق النظر يف هذه الغرز ال�صغرية والألوان املختلفة من �أ�صفر و�أحمر و�أزرق
و�أخ�ضر ،هذا ف�ضلاً عن �أن �شد القما�ش على تلك الآلة امل�سماة باملن�سج يجعل
خيوط ن�سيجه �صلبة ،فال تتمكن الإبرة �أن تنفذ من بني امل�سام كما هو احلال يف
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اخلياطة مثلاً  ،بل تخرتق اخليط نف�سه ،فيخرج من ذلك ن�سالة رفيعة ،حتى �إذا
�ضررا بلي ًغا.
و�صلت �إىل الرئتني �أ�ضرت بهما ً
فما فائدة التطريز �إذن؟ هل ُي َن ِّمي عقل الفتاة؟ كال ،ف�إنه مييت مواهبها
ويعلمها الك�سل ،فالفتاة �أثناء العمل تحَ ِْ�صر نظرها وفكرها يف دائرة �صغرية ال
تتجاوز ن�صف املرت املربع ،وهي دائرة من�سجها ،و�إذا ولعت به و�أرادت �أن تتمم
زهرة تعلمتها رمبا ا�ستمرت يف ذلك �ساعات اً
طوال ق�ضتها وهي ال تكاد ترى ما
يحيط بها من الأ�شياء ،وال ما يح�صل يف املنزل من الإهمال ،ومنه تتعلم الك�سل
وعدم االلتفات �إىل �ش�ؤون املنزل ،وتفقد منها َمز َِّية حب اال�ستطالع والتنبه �إىل
ما يحيط بالإن�سان ،ولي�س يف ا�ستطاعة ربة املنزل �أن ت�شتغل بالتطريز ،و�إن فعلت
فالويل للمنزل وربه ،فهي ت�صرف اليوم يف عمل ال تزيد �أجرته على قر�ش واحد،
وهي يف جانب ذلك ترتك املنزل للخادمات يبددن((( الأ�شياء ويتلفن النظام
ويف�سدن �أخالق الأوالد ،فهل كان التطريز �إال ِج َن َاي ًة على املنزل و�أهله؟ فلم
تهتم به وتفتخر املدار�س ب�صرف عنايتها �إليه خا�صة مع �أنه ال ي�صح �أن يكون
وابتكارا؟ �إن قيل �إنه يعلمها
�صنعة للفتاة تعي�ش منها وال هو بعلم يفيدها ذكاء
ً
تنميق((( الألوان وحت�سني املناظر ،ف�أين الر�سم لهذا الغر�ض وهو �أ�سهل و�أنفع؟
على �أن ا�شتغال الفتاة بتح�سني الغرز وا�ستغراق الزمن الطويل فيها رمبا �شغلها عن
الغر�ض الأ�صلي وهو تنميق الألوان وحت�سني الزي ،ولي�س يف الر�سم ما ي�شغلها
((( يبددن :يفرقن وي�شتنت.
((( تنميق :نق�ش وتزيني.
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عن ذلك ،و�أهم دليل على هذا �أن البارعات يف التطريز قد ال ي�ستطعن �أن ير�سمن
الأ�شكال اجلميلة التي ي�شتغلن عليها ،بل يحتجن �إىل الر�سام يف ذلك.
الر�سم �سهل ال ي�ضر بال�صحة ،وهو �إن �أُ ْتقن �أغنانا((( عما ن�ستعمل التطريز
من �أجله ،ف�إن القطعة احلريرية التي ت�صرف الفتاة اً
كثريا ووق ًتا طويلاً يف
مال ً
تطريزها لت�ضعها بعد ذلك على حائط حجرة اال�ستقبال رمبا �أَ ْز َرت((( بها قطعة
وطي�شا �أن ت�صرف
عد �إ�سرافًا ً
ورق نمَ َّ َق ْت َها ر�سامة حاذقة يف وقت وجيز ،على �أنه ُي ُّ
املال يف �شراء احلرير وتطريزه وو�ضعه داخل زجاج ،وهو ال يفوق الورق بهجة بل
رمبا كان �أقل اً
جمال منه.
و�إذا قيل �إن التطريز ت�سلية للفتاة يف وقت فراغها ،قلت فلم ال تت�سلى
مبطالعة كتب مفيدة ي�ستنري بها عقلها وتنفعها يف عملها؟ ومل ال تت�سلى برتتيب
املنزل وبنظافته ومراقبة حركات الأطفال واحلديث معهم و�إجابتهم عما ع�سى
�أن ي�س�ألوها فيه من املعارف الب�سيطة؛ لترتبى مداركهم ويقوى ت�صورهم؟ ومل ال
تت�سلى بخياطة مالب�سها التي تدفع يف خياطتها اً
عظيما؟ ومل ال تت�سلى بتعليم
مال ً
اخلدم واجباتهم؟ �ألي�س يف كل ذلك غنى لها عن التطريز؟ فلم تهتم املدار�س
بذلك التطريز الذي ال فائدة منه فت�صرف التلميذات وق ًتا طويلاً فيه حتى �إذا
خرجن من املدر�سة ما وجدن من حاجة مت�س �إليه وهن مع ذلك جاهالت باخلياطة
((( �أغنى عن :جعله غري حمتاج �إليه.
عيبا ،وح َّقره و َّهونه.
((( �أزرت� :أزرى به� :أدخل عليه ً
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�ضررا منه بال�صحة ،كما
مع �شدة احتياجهن �إليها ،وهي �أ�سهل من التطريز و�أقل ً
�أنها ال ت�ستغرق ذلك الزمن الطويل الذي ي�ستغرقه التطريز.
حتتاج الفتاة �إىل ِخ َياطَ ِة مالب�سها ومالب�س �إخوتها ثم �أبنائها ،وهي ف�ض ًال عن
ذلك �صنع ٌة تقيها �شر الفقر �إذا احتاجت �إليها ،فلم ال حتل حمل التطريز َو ُي ْن َبذُ
هريا((( ل�ضرره وقلة نفعه وتقادم العهد به؟ ولو تعلمت الفتاة لوفرت تلك
التطريز ِظ ًّ
املبالغ الباهظة التي ت�صرف للأجنبيات ،وال �أظن هذا يخفى على �أحد .فالأم
تتبع يف تربية الفتيات الوهم واخليال ،وترتك احلقائق ،وهي �أ�صل النجاح لو ف ََّك ْرن
يف �إ�صالحهن.
ول�ست �أق�صد بقويل التطريز بع�ض الغرز ال�ضرورية لعمل املالب�س وزخرفتها
زخرفة ب�سيطة ،بل �أق�صد املغاالة فيه �إىل حد يعوق الفتاة عن حت�صيل ما يلزمها من
العلوم ال�ضرورية وال�ص ُنع احلية كاخلياطة والعزف على البيانو والر�سم وغري ذلك
من الفنون اجلميلة.

من�سيا .الظهري :الذي تن�ساه وتغفل عنه ،وال تلتفت �إليه.
((( ِظ ًّ
هرياًّ :

ت�أثري الكتب والروايات يف الأخالق

علما م�ستقلاًّ وما هي �إال �ضرب
�إن معرفة القراءة والكتابة ال ي�صح �أن ُتعترب ً
من التخاطب ،ف�إذا تخاطب �شخ�صان �أحدهما بعيد عن الآخر ف�إمنا يتكاتبان،
متعلما
وهذا مبنزلة احلديث �إذا كانا قريبني ،فمن يتعلم القراءة والكتابة ال ُي َع ّد ً
�إال �إذا ُجعل ذلك �سبيلاً �إىل نيل العلوم .ومن الأ�سف �أننا جنهل هذه احلقيقة يف
م�صر ونعترب كل من تعلمت القراءة والكتابة متعلمة ،ف�إن �أخط�أت نَ َ�س ْب َنا ذلك �إىل
العلم وقلنا �إن التعليم يف�سد �أخالق الفتاة ،ويعلم اهلل �أنها جاهلة ال علم لديها وما
�أخط�أت �إال جلهلها ،ولكنها عرفت طريقة �أخرى يف خماطبة الغائبني عنها ،فهي
ُتعبرّ بتلك الطريقة عن �أفكار �ساقطة ميليها عليها اجلهل والغرور ،وهي يف ذلك
�أ�سو�أ اً
حال ممن ال تعرف القراءة والكتابة؛ لأنها قد ت�سجل على نف�سها بكتابتها
عارا ال متحوه الأيام� ،أما من ال تعرف القراءة فمن ال�صعب �أن َي ْح ِ�س َب النا�س
ً
عليها �أنفا�سها ،وقد تقول ما ُيعاب((( �إال �أنه ال يلبث((( �أن ي ُن ْ�س َى؛ لأنه مل ُي َد َّون.
((( ُيعاب :ي�صري ذا و�صمة ونقي�صة وعيب.
(((	ال يلبث :ال ي�ستمر ،ال يبقى.
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باب نَ ِ�صلُ به �إىل جميع العلوم،
علما ولكنها ٌ
فمعرفة القراءة والكتابة لي�ست ً
هذا �إذا َو ْجل َناه(((� ،أما �إذا تركناه مغل ًقا فال �سبيل �إىل تلك الغاية؛ ف� َّإن الإن�سان يتعلم
من مطالعة الكتب النافعة �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما يكت�سبه يف املدار�س؛ لأن زمن التعليم
علما
قليل واملواد املقررة فيه حم�صورة ،ف�إذا اقت�صر عليها الإن�سان مل ي�ستفد منها ً
كثريا من الرجال الذين تعلموا يف مدر�سة
حقيقيا وجتربة �صادقة ،ولذلك نرى �أن ً
ًّ
واحدة ونالوا �شهادات واحدة خمتلفو الدرجات يف العلوم ،هذا عامل خبري وذاك
ِغ ٌّر((( جاهل ،وما ذلك �إال لأن �أحدهما تعلم َف َن َما عقله وازدادت معلوماته� ،أما الآخر
ف�ص ِدئ عقله ون�سي ما تعلمه.
فقد اقت�صر على ما تعلَّم داخل املدر�سة ومل ي�ستعملْه َ
التلميذ يف املدر�سة يتعلم من �أ�ساتذة معدودين وقد ال يكون بينهم نابغة،
ولكنه يطالع يف الكتب النافعة �أفكار نابغي الأمم يف ع�صور خمتلفة مع عناية ه�ؤالء
حمكما ،في�ستفيد منها ما مل ي�ستفد
النابغني برتتيب الأفكار و�سردها �سر ًدا �سهلاً
ً
من املعلمني ،وهكذا مطالع ال�صحف ف�إنه و�إن كان يطالع �أفكار �أبناء ع�صره �إال �أنه
ي�ستفيد من ذلك �أكرث ممن خالط ه�ؤالء الكتاب؛ لأنهم ال يتكلمون بنف�س احليطة
والروية التي يكتبون بها .هذا ف�ضلاً عن �أن املطالع قد متر عليه الفكرة الواحدة
بعدة تعبريات متباينة يقر�أُها يف كتب خمتلفة فتثبت يف ذهنه ،فال ين�ساها مهما
تقادم العهد بها ،فاملطالعة لها ت�أثري ح�سن يف الأخالق واملعارف ،ولهذا كان �أف�ضل
املدار�س ما اجتهد معلموها يف تنمية حب املطالعة والبحث يف نفو�س الأطفال
((( َو ْجل َناه :دخلناه.
((( ِغ ّر :جاهل بالأمور التي يجب �أن يعرفها �أو غافل عنها.
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لي�ستفيدوا �إذا كربوا ،ف�إنه ال ي�ستطيع املعلمون مهما اجتهدوا � ْأن ُيع ِّلموا الطفل ما
يحتاج �إليه من املعارف ،ولكنهم �إن �أح�سنوا �أر�شدوا الطفل �إىل املطالعة وغر�سوا
يف نف�سه حب الكتب والولوع((( بالبحث والك�شف ،في�أخذ من العلوم ما �أراد.
ومن اجلهل �أن نظن �أن املدار�س كافية لإخراج رجال ون�ساء متعلمني كاملني ،وما
التعليم فيها �إال متهي ًدا ملا يكت�سبه الإن�سان باجتهاده بعد ترك املدار�س.
ولقد �سعى كثري من علماء الرتبية يف �أوروبا وغريها يف ا�ستمالة الأطفال
للمطالعة؛ ف�ألفوا لهم احلكايات الوهمية والروايات ليجتذبوهم �إىل الكتب.
والطفل بطبيعته ُمو َل ٌع باحلكايات فهو يجتهد يف مطالعة تلك الكتب فتفيده يف
تهذيب الأخالق وفهم الأفكار املدونة ،وتعده لفهم الكتب النافعة يف امل�ستقبل،
ومل ي�ش�أ علماء الرتبية � ْأن يفاجئوا الطفل بكتب العلم والتهذيب ال�صريح خوفًا
من � ْأن يمَ َ َّل َها �أو َي ْ�ص ُع َب عليه َف ْه ُم َها فينفر منها.
� َّإن الروايات �إذا كتبت بقلم نابغة ي�ستطيع متثيل الأخالق والعادات وو�ضع
ذلك يف قالب جميل وعبارات جزلة �شوقت الأطفال وال�شبان �إىل قراءتها ،وكانت
لهم مبثابة نظّ ارة ِّ
معظمة ينظرون بها الف�ضيلة والرذيلة جم�سمة ،فينغر�س يف نفو�سهم
حب الأُوىل والنفور من الثانية ،ويف الروايات من ذكر النبوغ واال�شتهار ما هو فوق
الغلو ،فيعجب به الطفل لغرابته ورمبا علمه ذلك ال�شغف بحب الظهور فهانت عليه
حبا يف اال�شتهار ،وهي ف�ضلاً عن ذلك
مكابدة امل�شاق يف احل�صول على العلمًّ ،
(((	الولوع� :شدة التعلق.
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تعلم ح�سن الإن�شاء و�سالمة الذوق يف اختيار العبارات الرقيقة واملعاين اجلزلة،
خ�صو�صا الطفل ،ف�إن قوة التقليد عنده عظيمة فهو
والإن�سان بطبيعته ُم َق ِّل ٌد ماهر
ً
يقلد ما يقر�أُه ويردده بدون �أن ي�شعر بذلك .ال �أ�شرتط يف انتخاب الروايات �أكرث
من �أن يكون م�ؤلفها �صحيح اجل�سم والعقل تدل كتابته على �سالمة الذوق يف
اختيار املوا�ضيع ،و�أح�سن تلك الروايات التاريخية ،ف�إنها تفيد الإن�سان معلومات
حقيقية ولكنها مت َغالىَ فيها �إىل حد بعيد ،وال ب�أ�س بالروايات الغرامية ما دامت
خ�صو�صا و�أن �أكرثها ينتهي الغرام
الغاية منها التعبري عن الغرام والت�شنيع بعواقبه
ً
فيها �إما بف�ضيحة �أو بعاقبة حمزنة ،ويف كلتا احلالتني عربة ورا ِدع للقارئ �إن كان
غبيا فقد تنعك�س العربة
�شريرا ًّ
لديه ذرة من العقل واال�ستعداد للخري� ،أما �إذا كان ً
يف نف�سه ،ومثل هذا فا�سد ال حمالة وال ذنب للروايات يف ُخ ْب ِث نف�سه.
املربون((( �أنه من ح�سن الرتبية جهل الطفل
من اخلط�أ املح�ض �أن يظن ُّ
بجميع الرذائل وعدم ذكرها �أمامه بالكلية ،ف�إن املربي الذي يعرف الطفل م�ضار
الرذائل قد قام بواجبه نحو تلميذه ،ف�إن �أراد الطفل �إال الوقوع يف تلك امل�ضار كان
هو اجلاين على نف�سه مع علمه ب�سوء العاقبة ،بخالف اجلاهل بال�شيء فقد يقع فيه
اً
م�سئول عن ذلك التق�صري ،كالرجل الذي ي�سري يف
جلهله بعاقبته ،ويكون مربيه
طريق يجهلها وفيها خماوف ال يعرفها ،ف�إن مل ير�شده العارف بها �إىل مو�ضع تلك
(((	املربون :املهذبون الذين ينمون قوى الأطفال اجل�سمية والعقلية واخللقية.
ُّ

ت�أثري الكتب والروايات يف الأخالق
85

85

املخاوف فقد يقع فيها على جهل بها ،وهو يف ذلك معذور واللوم كل الل َّْو ُم على
من مل ُيظْ هر له ذلك ال�ضرر قبل الوقوع فيه.
الطفل يف حاجة �شديدة �إىل تكوين عقله وتقوية ت�صوره باملطالعة ،ولكنه
ال ي�ستطيع ال�صرب على مطالعة الكتب العلمية �أو التهذيبية ،فيجب �أن يكون
كثري مما ذكرت من كتب احلكايات والروايات لترتبى عنده ملكة الإن�شاء
لديه ٌ
خ�صو�صا البنات من مطالعة
كثريا يف ذلك فنمنع �أطفالنا
ً
والفكر ،ولكننا نخطئ ً
تلك الكتب ال�سهلة عليهم ،فتكون النتيجة عدم مطالعتهم باملرة ل�صعوبة الكتب
الأخرى عليهم ،وعدم ميل النفو�س ال�صغرية �إليها ،ويكون ذلك عادة لهم �إذا
يهمهم البحث عن نفائ�س العلوم يف بطون الكتب واملجالت.
كربوا؛ فال ّ
تعود املطالعة كانت �أعظم
الإن�سان قابل للزيادة يف العلم طول عمره ،ف�إن َّ
�أ�ستاذ وم�ساعد له يف �إحراز ما �أراد ،ولذلك اهتم العرب بتعويد الأطفال حب
املطالعة؛ لأنها ِم ْف َتاح العلوم ،و�إذا كان ه�ؤالء الأعاجم يهتمون بو�ضع كتب
فكاهية وروايات ليجذبوا الأطفال �إىل مطالعتها مع �أن لغة املتكلم عندهم هي
نف�س لغة الكتابة ،ف�إننا نحن الناطقني بال�ضاد �أحوج �إىل ذلك منهم الختالف لغة
التخاطب عندنا عن لغة الكتابة ،فالطفل يدخل يف مدار�سنا وهو جاهل باللُّغة
التي يكتب بها ،فال نهتم بت�سهيل ذلك عليه ،بل نكرث له من القواعد التافهة وال
نلفته �إىل املطالعة خارج املدر�سة ،حتى �إذا كرب عجز عن التعبري عن �ضمريه لقلة
مادته وجهله مبعاين اللغة العربية ،وين�صرف �إىل مطالعة كتب احلكايات باللغة
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الأجنبية؛ فال يلبث �أن يجد اللغة الأجنبية �أ�سهل عليه من اللغة العربية وذلك
لعدم مطالعة الكتب العربية.
� َّإن �أعظم ما ُت ْخدم به اللغة العربية الآن هو ت�أليف �أو ترجمة حكايات وروايات
مفيدة ب�إن�شاء �سهل جميل الأ�سلوب والعبارة ،وحفظها يف مكتبات املدار�س وحث
التالميذ على مطالعتها ،فقد َ�س ِئ ْم َنا � ْأن نرى التلميذ نابغة يف النحو وال�صرف يعرف
الإعالل والإبدال ،ولكنه ال ي�ستطيع ح�سن التعبري باللغة العربية ال�صحيحة لقلة مادته
وجهله ب�أ�ساليبها ومعانيها وبعده عنها بع ًدا وا�س ًعا ،ولقد قام نقوال� أفندي رزق �صاحب
الروايات اجلديدة ببع�ض الواجب يف روايات ،فما بال املدار�س ال تزال محُ ْ ِج َم ًة عن
�إدخال مثل هذه الكتب يف مكتباتها َليطَّ لع عليها التالميذ كما يطلعون على �أمثال
نحث التالميذ على مطالعة الكتب الف�صيحة
ذلك يف اللغات الأجنبية؟ يجب �أن ّ
بقدر ما يجب علينا يف �إبعادهم عن قراءة الأفكار ال�ساقطة والعبارات الركيكة ،ومن
الأ�سف �أن مثل هذه الكتب املنحطة قد ن�شرت يف م�صر بكرثة ،فال تكاد ت�صادف
�صغريا �إال ويف يده كتاب من كتب احلكايات املكتوبة باللُّغة العا ّمية� ،أي
تلميذًا ً
بتلك اللغة املتغرية ال�ساقطة التي هي جمموعة غلطات يف نف�س اللغة العربية ،وخليط
من لغات �أخرى متعددة ،وتدلنا عبارات تلك الكتب املنحطة على انحطاط م�ؤلفيها
فهي تنفث((( الف�ساد يف نفو�س الأطفال ،و ُت َع ِّو ُدهم �أ�سلوبًا �ساقطًا منحطًّ ا يف كتاباتهم،
((( تنفث :ترمي و ُتلهم.
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وكان يجب على املدار�س م�صادرة مثل هذه الكتب ،ولو �صادرتها احلكومة لكان
ذلك �أنفع للأمة من م�صادرة ال�صحف.
مييل التالميذ لقراءة مثل هذه الكتب لعدم وجود كتب حكايات �سهلة
باللغة العربية ال�صحيحة فهم لكرثة مطالعتهم لها يقلدونها يف �إن�شائهم ويعتادون
�أ�سلوبها ،مهما �أر�شدهم املعلمون �إىل الأ�سلوب ال�صحيح وحذروهم ذلك الأ�سلوب
املنحط ،فكلما بنى املعلمون الأَ ْك َفاء هدمت تلك الكتب ما بنوه ،و�ضيعت
�أتعابهم ُ�س ًدى((( ،فلو رفع ه�ؤالء املعلمون ق�ضية مدنية يطلبون بها التعوي�ض من
م�ؤلفي تلك الكتب ال�ساقطة �أمام ٍ
ذكي عادل ،لحَ َ َك َم لهم بذلك ملا ينالهم
قا�ض ّ
من ال�ضرر يف ِم ْه َن ِت ِهم.

((( ُ�س ًدى :بال فائدة ،وبال معنى.

الأفراح واملهور

�إن يف �إقامة احلفالت على اختالفها وح�ضور املجتمعات ما يدعو القوم
�إىل الت�ضامن((( واالحتاد ،ولهذا �أَ َم َر الدين الإ�سالمي احلكيم باالجتماع يف
�أيام اجلمع بني �أهل البلد الواحد ،كما �أمر باالجتماع العمومي يف احلج لأهايل
البالد املرتامية الأطراف ،فيجتمعون لأداء فر�ض احلج ،وهناك يتعارفون ويت�آخون
حث على مثل هذه االجتماعات الدين الإ�سالمي وهو
فيتحدون ويتعاونونّ .
ح�ض على االجتماع يف
دين احل�ضارة امل�شهور بالنظر يف احتياجات الب�شر ،كما ّ
الأعياد واملوا�سم لنف�س هذا الغر�ض ،وحتم كذلك ك�شف وجه املر�أة يف احلج
ومنه نعلم � َّأن املر�أة لها ما للرجل من احلقوق االجتماعية .ولقد �سارت جميع
الأمم على مثل هذه املبادئ النافعة فما من �أُ ّم ٍة �إال ولها �أعياد جتتمع فيها فتلهو
وتت�سامر((( ،وقد تطرقت النا�س من هذا �إىل االحتفال بكل ما يجب االهتمام
به ،كذكرى بع�ض احلوادث املهمة �أو الرجال امل�شهورين ،ويختلف هذا االجتماع
باختالف �أحوال الأمم فالأمة املتيقظة تكرث جمتمعاتها ،وي�ؤخذ هذا دليلاً على
(((	الت�ضامن :االحتاد والتعاون.
((( تت�سامر :تتحدث ليالً.
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تقدمها وح�سن م�ستقبلها وهو ما ن�ستب�شر به ونرجوه للأمة امل�صرية الآن وقد بد�أت
ت�شعر باالحتياج �إىل االجتماع والتعاون ،ومن بني الأمور التي حتتفل بها النا�س
�إقامة الأفراح عند الزواج .وكان ذلك وال يزال يف جميع املمالك على اختالفها،
ولكل �أمة منها عادات خم�صو�صة ويف ذلك معنى �شريف يدل على اهتمامهم
واحتفائهم((( بعقد تلك الرابطة بني الزوجني ،كما �أن فيه �إعالنًا جلميع معارفهما
بهذا االحتاد اجلديد ،ولقد ُع ِن َيت الديانة الإ�سالمية بهذا الأمر ف�أوجبت وجود
ال�شهود عند العقد ،وما �إقامة الأفراح �إال زيادة يف عدد ه�ؤالء حتى ال يت أ� ّتى لأحد
الزوجني �إنكار الآخر.
تكون �أ�سرة جديدة يف الأمة معقول حمبوب
االحتفال بهذه الرابطة التي ّ
ما دام بعي ًدا عن الإ�سراف والتبذير ،ف�إن الغر�ض منه لي�س �أكل الألوان املختلفة
ولب�س املالب�س الفاخرة ،بل هو االحتفال بهذا االحتاد و�إظهار �أهميته ،كما يكون
داعيا �إىل التو ُّد ِد و�صدق املحبة بني الأ�سرات املختلفة ،فيتعودون منه التعاون �إذ
ً
يعني هذا �صديقه يف �إقامة فرحه كما يبادر الثاين ب�إعانته �إذا احتاج �إليه قيا ًما
بواجب اجلميل ال�سابق ،والزواج �أمر يخرج به العرو�سان من حياة �إىل حياة �أخرى
أحق و�أَ ْولىَ
جديدة .فاالحتفال به واجب والنظر يف �ش�أنه وفح�صه قبل ذلك � ّ
وخ�صو�صا �أبا
بالعناية .فعلى �أهل العرو�سني �أن يتخريوا لهما م�ستقبلاً ح�س ًنا
ً
الفتاة فيجب �أن يدقق البحث ويتحقق من ح�سن العاقبة قبل �أن ميد يده بالر�ضا،
(((	احتفائهم :ترحيبهم وتكرميهم.
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اً
احتفال بعي ًدا عن الإ�سراف
حتى �إذا مت ذلك احتفل بتلك الرابطة اجلديدة
جديرا ب�أن يجتذب العقالء الأفا�ضل ،ال �أهل الطرب واملجون((( ،فال داعي على
ً
ر�أيي للطبول والزمور وطهي الأطعمة املختلفة وامل�سابقة يف امل�آكل واملالب�س ،بل
يكفي � ْأن يدعو الرجل �أ�صدقاءه ولو على �شرب القهوة وال�شاي ويت�سامرون فيما
يرقّي �ش�أنهم جمي ًعا ،ويعود بالفائدة عليهم وعلى العرو�سني ،وي�ستعد اجلميع لهذا
االحتفال بلب�س ب�سيط متفق عليه فيه اقت�صاد ووقار((( ،وبهذا تتم الفائدة املطلوبة
من االحتفال وهي التودد وامل�ؤاخاة ال التناف�س والتحا�سد .كُ لُّنا نعلم �أن املال ال
يرفع و�ضي َع((( النف�س وال ي�ضع الرفيع متى كانت النفو�س عالية مرتبية ،فلم ال
نهتم بالف�ضائل ونتفاخر بها ناظرين �إىل ذلك املال نظر احلكيم العاقل الذي يعلم
�أنه َع َر ٌ�ض زائل فنرتفع عن التفاخر به ونظهر �أمام �أ�صدقائنا ب�أب�سط املالب�س ،ويف
ذلك حفظ لرثوتنا ومانع لنا من التحا�سد والتباغ�ض و�سبب لالحتاد والتعاون
ودليل ظاهر على رقينا الأدبي واهتمامنا بالنفو�س ال بالأزياء .اللب�س الب�سيط
ي�ستطيعه الغني والفقري ف�إن اتفقنا على لب�س معني منه يف احتفاالتنا ذهب ذلك
بالفروق بني الأ�شخا�ص؛ فزال التنافر وحلَّ حمله االحتاد والوئام((( ،وهو الغر�ض
من كل احتفال ،وظهور القوم واحتفالهم بلب�س واحد دليل على احتادهم وحبهم
كثريا� ،أما �أفراحنا احلالية فهي قد تنتج عك�س ما
للنظام والرتتيب وهو ما نهمله ً
(((	املجون :قلة احلياء وال�سلوك الهازل.
((( وقار :رزانة وثبات.
((( و�ضيع :دينء خ�سي�س ،و�ضدها رفيع.
(((	الوئام :الوفاق.
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ق�صد بها من ذلك التودد وامل�ؤاخاة فيلب�س �صاحب الفرح �أفخر مالب�سه ،ويجتهد
� ْأن َيظْ َه َر �أمام �ضيوفه مبظهر الأُ َّب َه ِة والعظمة ،ويتغاىل كل من املدعوين يف الظهور
هم له �إال الطعن يف غريه وت�سفيه ر�أيه فيما قال
بالغنى؛ فيخرج كل منهم وهو ال َّ
�أو �أظهر من الغنى واجلاه((( ،وتخرج كل فتاة تلهج((( بذكر لب�سها وتذم لب�س
حبا يف الظهور دونها،
غريها من الفتيات مثيالتها ،فتغتاب كل منهن الأخرى ًّ
وهذا ما ال نريده باحلفالت.
�أما املهر فهو مقدار من املال يدفعه الرجل للمر�أة لي�ؤيد به الرابطة الزوجية،
وقد �أراد به اهلل �سبحانه وتعاىل تقوية الرابطة بني الرجل واملر�أة ،ف�إنه يحر�ص عليها
خوفًا على �ضياع ماله الذي دفعه فيها ،وتر�ضى هي عنه ومتيل �إليه لبذله النفي�س
يف احل�صول عليها ،حتى �إذا ا�ستوثقت الرابطة بينهما� ،أمكنهما �أن ي�ستفيدا من
داعيا �إىل زيادة الأُ ْل َفة((( بينهما.
ذلك املال م ًعا ويكون ذلك ً
ال�ص َداق ،وا�ستدل بع�ضهم باحلديث ال�شريف
ولقد اختلف العلماء يف مقدار َّ
على �أنه يكفي فيه ولو خامت من حديد ،وهذا التقدير ال يتفق مع روح العدل واحلكمة
اللذين ق�صدهما القر�آن الكرمي ،وبهذا التف�سري يخرج ال�صداق عن معناه الأ�صلي،
حبا يف ا�سمه ،وما �أراد
وي�صبح ً
ا�سما بال م�سمى ،وما فر�ض اهلل �سبحانه وتعاىل �شي ًئا ًّ
دم �أن يعطي ال�صداق ما
بال�صداق �إال النفع احلقيقي للعرو�سني ،ف�إن �صح للفقري املُ ْع ِ
(((	اجلاه :املنزلة والقدر.
((( تلهج بذكره :تداوم على ذكره.
(((	الأُلفة :االن�سجام وامل�ؤان�سة.
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ا�ستطاع كهذا اخلامت �أو غريه فال ي�صح للمتي�سر �أن يبخل مباله يف ت�أييد تلك الرابطة،
ف�إن قلة املهر قد توهي رابطة الزواج ،وال �شك �أن الرجل الذي ال يتكلف يف الزواج
�إال النزر((( القليل من املال ال يخ�شى عاقبة الطالق وال ا�ستبدال الزوجات ،ولو
كان الطالق بيد املر�أة ل�صح �أن تدفع هي املهر لتحافظ على الرابطة خوفًا على �ضياع
غالبا بال �سبب جوهري ،فالبد من
مالها� ،أما وهو القائم ب�أمر الطالق املت�سبب فيه ً
�أخذ ال�ضمان عليه مبا يدفعه من ذلك املهر.
ولعل العلماء قرروا ذلك املبلغ الزهيد((( لأنهم هم الدافعون للمال ،ولو
كلف اهلل املر�أة دفع ال�صداق لقرروا كرثته وذكروا قوله تعاىل ﮋﭗ ﭘ
ﭙﮊ [الن�ساء ،]20 /نعم كانوا يكررون تلك الكلمة م�ست�شهدين بها على
كرثة املهر� ،أما الآن وهم املكلَّفون الدفع فال بدع �أن يف�سروا ذلك مبا �شاءوا ،وهذا
د�أب((( الرجال �ساحمهم اهلل فما �أكرث ما يت�ساهلون يف �أداء ما فر�ض اهلل عليهم
ويغفلون عنه ،وينتقدون �أي �إهمال �صغري يف جانب املر�أة حتى و�إن كان ذلك يف
بع�ض ال�سنن املحبوبة ال الفرو�ض الواجبة ،و�أو�ضح مثال لذلك �أعمال علماء
ِ�ض عليهم من قطع يد ال�سارق ورجم الزاين ،ومل يروا
الإ�سالم من �إهمال ما ُفر َ
خروجا عن الدين الإ�سالمي ،مع �أنه �أَ َم َر بذلك بعبارة �صريحة ال حتتمل
يف ذلك ً
التف�سري والت�أويل ،ولكنهم ر�أوا يف خروج الن�ساء للعمل النافع ما يخالف الدين
(((	النزر :القليل التافه.
(((	الزهيد :ال�ضئيل.
((( د�أب :عادة.
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فنهوا عنه ،ولي�س هناك من �آية حترم ذلك ،ولنعد �إىل مو�ضوعنا الأ�صلي ف�أقول:
�إن م�ضمون الآيات الواردة يف ال�صداق يدل على كرثته ،بقدر طاقة الزوج؛
ولهذا قال تعاىل ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [الن�ساء]4 /
مما يدل على �أن الرجل قد يعطي امر�أته ما هو يف حاجة �إليه ،ثم ي�سرت�ضيها بعد
ذلك لت�سمح له بالأخذ منه عند احلاجة ،ورجل هذا حاله قد �أعطى فوق طاقته.
�إن كرثة املهر تدعو الرجل �إىل احلر�ص على امر�أته خوفًا من خ�سارة ماله بال فائدة،
وال�شيء الذي ال يح�صل عليه الإن�سان �إال ببذل املال الكثري ال يفرط فيه �إال
بعد اجلهد والعناء .هذا ويف كرثة املهر حث لل�شباب على العمل واكت�ساب املال
قبل الزواج ،حتى �إذا اجتمع لديهم ما �أرادوا منه َب َح َث كل واحد عن خري فتاة
يعطيها ذلك املال الذي بذل اجلهد يف اكت�سابه ،ويحر�ص عليها ِح ْر َ�ص الأَ ْع َو ِر
على عينه ،ال �أن يتزوج وهو جاهل بطرق الك�سب فيلقي بنف�سه وامر�أته و�أوالده
يف �شقاء الفقر واحلاجة وال يعرف لهم قيمة.
�إذا نظرنا �إىل هذا علمنا �أن الزوج يجب � ْأن ُي َكل ََّف دفع �صداق يليق مبقامه
ومقام �أ�سرته ،وال ُي�صرف هذا ال�صداق يف �أ�شياء تافهة كما فعل الآن ،بل يحفظ
با�سم الزوجة وي�ضيف �إليه والدها نفقات الفرح والأثاث الزائد على احلاجة ،ثم
ي�شرتي لها به �شي ًئا ثاب ًتا كالعقار وغريه ،ف�إن اتفقت مع الزوج وهو ما يجب �أن
ن�سعى �إليه بح�سن االختيار ،كان ذلك لهما ولأوالدهما ،و�إن �أراد ا�ستبدالها كان
هذا �ضمانًا لها من احلاجة ،وهو ال �شك ما �أراده اهلل يف كتابه العزيز.

ال َّزار

�إنني قبل اخلو�ض يف مو�ضع الزار �أتكلم � اًأول عما �ساعد على انت�شاره بني
الن�ساء ،م�ستدلة بذلك على �أن اللوم واقع على من حرمهن لذة العلم والفكر
وجعلهن يف َم ْعز ٍِل عن معرتك احلياة احلقيقية؛ فكانت حياتهن كلها اً
خيال و�أوها ًما،
ولو عا�ش الرجال يف مثل هذا الو�سط لر�أينا من خزعبالتهم ما هو فوق ذلك.
مذهبا بعي ًدا فلم
قلت فيما �سبق �إن حب الذات كان قد ذهب بالرجال ً
يعتربوا الن�ساء من اجلن�س الب�شري ،بل ظنوا �أنهن من �ضمن الأنعام التي ُخ ِلقت
ليتمتعوا بها ،فحب�سوهن يف املنازل و�ضيقوا عليهن كل الت�ضييق ،وكانوا يغارون
عليهن من َم ِّ�س الن�سيم ،وقد َ�ض ُّنوا عليهن بالعلم خ�شية �أن تنمو عقولهن فيطالنب
بحقوقهن امله�ضومة .ر�أى الرجال �أن ذلك يف �صاحلهم ون�سوا �أن املر�أة رئي�سة
املنزل وعليها مدار �سعادة الأ�سرة؛ ف�إذا كانت قا�صرة الإدراك كان ذلك اً
وبال على
خ�صو�صا فهي ت�ضره حيث تريد �أن تنفعه ،وعدو
الأ�سرة عمو ًما ،وعلى الرجال
ً
عاقل خري من �صديق جاهل.
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جهلت املر�أة مركزها يف الهيئة االجتماعية كما جهلت احلياة النقطاعها
عنها ،وظنت �أن كل واجبها� ،إمنا هو ا�ستمالة الرجل ِّ
بالدل واجلمال ،فتعلقت
اخلزعبالت �إىل نف�سها �سبيلاً وا�س ًعا ،و�سمعت من بع�ض الفقهاء
بذلك ووجدت
ُ
الذين �أراد والدها �أن يعلموها الدين �أن هناك �شياطني وج ًّنا ،فغرها اجلهل و�أرادت
داعيا �إىل ا�ستمالة ه�ؤالء اجلن �إليها ال الرجال فقط ،ف ََ�س َّر َها �أن
�أن يكون جمالها ً
ُيقال عنها� :إن �سلطان اجلن الأحمر �أو الأخ�ضر ع�شقها وت�شبث بج�سمها.
علمت زعيمات الزار ذلك امليل من الن�ساء فجعلن وجهتهن ا�ستمالة
الن�ساء �إليهن من هذا الطريق ،ف�إذا انحرف مزاج �إحداهن وا�ستدعت زعيمة
الزار قالت لهاَّ � :إن �سلطان املغرب قد تعلق بك قلبه ،و�إن اجلن ال يع�شقون �إال
حبا يف الظهور باجلمال الذي
كل طاهرة جميلة ،فتميل �صاحبتنا �إىل هذا الوهم ًّ
�أَ َ�س َر ال�سالطني قبل العامة ،ولهذا نرى �أن كل العفاريت التي ت�شبثت ب�أج�سام
ل�ص! و�إين �أَ ْع َجب كل
الن�ساء يف م�صر �سالطني ،لي�س من بينهم عامل وال ٌّ
العجب لكرثة امللوك وقلة الرعايا يف �أمم اجلن الذين يركبون ن�ساء م�صر ،ولعلهم
على عك�س نظامنا نحن بني الإن�سان فكلهم �سالطني وملوك ورعاياهم معدودة
ال تتجاوز الأربعة!
تتعلق تلك امل�سكينة بقول زعيمة الزار وال تريد بالطبع �أن تكذبها ما دام
فيه دعوى و�صفها باجلمال وال�شرف ،والنف�س َم َّيا َل ٌة �إىل الفخر ،و�إمنا يفتخر الإن�سان
مبا يراه ح�س ًنا يف عرفه وعلى ح�سب معلوماته ،واملر�أة اجلاهلة البعيدة عن العامل ال
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جر عليها هذا الفخر الفقر واخلراب،
ترى الفخر كل الفخر �إال باجلمال والرقة ،ولو َّ
وال م�سئولية عليها يف هذا ما دامت جاهلة مغرورة ،و�إمنا الذنب على من َ�س َّهلَ
لها هذا الطريق ،وق�ضى على مواهبها العقلية باخلمول واجلمود ،وما �أراد الرجل
فليذُ ق الآن حالوة هذه الطاعة العمياء ولْيتحمل
بذلك �إال �أن تكون طوع بنانهْ ،
كل ت�صرفاتها بالر�ضا والقبول ما دام يقول بجهلها وانقطاعها عن معرتك احلياة.
ل�ست �أتكلم اليوم عن الزار كالم نا�صحة ت�أمر ال�سيدات باالبتعاد عنه ،و�أنا
�أعلم �أن العلم قد ذهب بهذه العادة ال�سيئة يف �أغلب الطبقات الراقية من الأمة
م�صرا عليها �إال ن�ساء الطبقة ال�سفلى ،فلترتكن على هذا اجلهل
امل�صرية ،ومل يبق ًّ
واخلمول ما دام ذلك يطرب رجالهن ،ولنا �أمل �أن تزول تلك العادة من نف�سها ما
دامت العناية موجهة �إىل تعليم البنات كما نراه الآن ،فينمحي عنا عار تلك العادة
جو ال تعي�ش فيه �إال اخلزعبالت
العتيقة التي هي من بقايا اجلهل القدمي ،واجلهل ّ
والأوهام ،وي�سرين �أن �أقول� :إن املر�أة امل�صرية �سائرة �إىل الأمام ُبخطًا وا�سعة.
وال �أظن �أين يف حاجة �إىل و�صف حفالت الزار وانتقاد الن�ساء فيها ،فكل
�إن�سان يعرف ذلك ،ولكني �إمنا �أقول� :إن هناك بع�ض �أ�سباب غام�ضة حملت
الن�ساء على االعتقاد بوجود الزار ،وذلك جلهلهن و ُب ْع ِدهن عن العمل حتى يعلم
الرجال �أن هذه الأدواء يف الن�ساء ال يزيلها الإر�شاد والن�صح ،ولكنها تذهب من
نف�سها متى التفتت الن�ساء للعلم والعمل.
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نرى �أن بع�ض الن�ساء متر�ض زم ًنا وال ُت ْ�ش َفى حتى تقوم بحفلة الزار ،فكيف
يتفق هذا مع علمنا ب�أن الزار خرافة؟ وكيف �شُ ِف َيت املري�ضة بتلك اخلرافة؟ �ألي�س
خ�صو�صا
هذا مما يحمل ال�ساذجات منا على االعتقاد فيه؟ فهن �إذن معذورات
ً
�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك جهلهن وعدم جتربتهن .فهل ي�ؤثر يف نفو�س ه�ؤالء ال�سيدات
القول برتك الزار ما دمن على جهل بهذه الأ�سباب التي �ساعدت على �شفاء
تلك املري�ضة؟ وهل ينفع يف ا�ستئ�صال تلك اخلرافات من نفو�سهن �إال العلم؟
أمرا�ضا ع�صبية ن�ش�أت عن ا�ضطراب الأع�صاب من متاعب هذه
�إن هناك � ً
احلياة الدنيا ،وقد يتع�سر على الطبيب �شفاء هذا املر�ض� ،إذ هو يزداد �أو ينق�ص
بت�أثري بع�ض امل�ؤثرات النف�سية كالكدر وال�سرور والوهم ،فقد ت�شفى الفتاة الع�صبية
أي�ضا
مبجرد �سرورها من �شيء ،كما يزيد مر�ضها �إذا ح�صل ما ُي َك ِّد ُرها وقد ُت ْ�ش َفى � ً
مبجرد الوهم ب�أنها �ست�شفى �إن فعلت كذا وكذا.
�أُ�ضيف �إىل ما تقدم مهارة زعيمات الزار يف التغرير((( بال�سيدات ف�إنهن �إذا
ان ُت ِد ْب َن �إىل مري�ضة َت َف ّر�سن فيها ،ف�إن كانت مري�ضة بالأمرا�ض الع�صبية �أو فقر الدم
�أو ال�ضعف العام ،قلن �إنها منزارة .وي�أخذن برد الأطراف النا�شئ عن �ضعف الدم
عالمة على وجود العفاريت يف اجل�سم ،في�ؤكدن للم�صابة بهذا �أنها ُت ْ�شفى �إذا
قامت بحفلة الزار ،وقد يكون ذلك ال�شفاء املزعوم لت�أثري الوهم يف نف�س املري�ضة،
خ�صو�صا �إذا كانت ع�صبية املزاج ،ومن دهائهن �أنهن ي�أمرن املري�ضة باالبتعاد عما
ً
(((	التغرير بال�سيدات :تعري�ضهن للهلكة �أو اخلطر.
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يكدر والأخذ مما يجلب ال�سرور والتفريح زاعمات �أن �سالطني اجلن يغ�ضبهم
الكدر ،في�ؤثر هذا ال�سرور واخل ُل ّو من الأفكار والأعمال يف نف�س املري�ضة بتلك
ن�سبيا ،حتى �إذا حدث ما يكدرها
الأمرا�ض املذكورة؛ فتتح�سن �صحتها ولو ًّ
وانحرف مزاجها ال َم ْت َها زعيمة الزار على ذلك ،وقالت� :إن ال�سلطان غ�ضب
عليها ،و�سبب مر�ضها واحلقيقة �أن الكدر كان نف�سه �سبب املر�ض.
�أما �إذا كانت املري�ضة م�صابة مبر�ض �شديد ُيخ�شى منه على حياتها كا ُحل َّمى
وغريها ف� َّإن زعيمة الزار تقول �إنها لي�ست من �أهل الزار وال ُت ْق ِدم على معاجلتها،
وهذا من بع�ض احليل التي حتتاط بها زعيمات الزار لأنف�سهن ،وقد ُي ْخ ِط ْئن يف
معرفة بع�ض الأمرا�ض فيح�سبنها من بني الأمرا�ض الع�صبية ،ومن �أهم تلك
فكثريا ما ت�شري زعيمة الزار على امل�سلولة ب�إقامة حفلة
الأمرا�ض ال�سل الرئويً ،
الزار حتى �إذا �أقيمت وحتركت تلك امل�سكينة يف هذا امل َْرق َِ�ص �أ َّثرت تلك احلركة
مرارا �أن �سقطت تلك
�سببا يف هالكها ،وقد ح�صل ً
ال�شديدة يف �صدرها ،فكانت ً
املري�ضة ميتة يف هذه احلفلة ،ويف ذلك يظهر جهل الزعيمات وينك�شف الغطاء
عن دهائهن ملن َي ْع ِقل.
تقام هذه احلفلة التي ال غر�ض منها �إال التفريح فتفرح بها املري�ضة الع�صبية
�أو ال�ضعيفة ،وت�سمى �إذ ذاك بالعرو�س ،وما �أحلى هذه الكلمة على نفو�س كثري من
ال�سيدات ،ف�إن كانت ال�سيدة ُم ِ�س ّن ًة ذكرتها كلمة العرو�س ب�أيام ال�شباب فيزداد
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�سرورها ،و�إن كانت فتاة ا�ستب�شرت بهذا اال�سم املحبوب الذي تتمناه ففرحت
وطربت ،في�ؤثر هذا الفرح يف نف�سها وتتح�سن �صحتها وي�ساعد الوهم على هذا
ف ُت ْ�ش َفى ،وتغرت ال�سيدات ب�شفائها فيعتقدن يف وجود الزار .هذه هي احليل التي
ت�أتيها زعيمات الزار للتغرير بالن�ساء ،فهل ا�ستطاعت النجاح يف ذلك �إال جلهل
الن�ساء وانقطاعهن عن العمل اجلدي؟ ولو َت َعل َّْمن وف ََّكرن يف �أمور احلياة لعرفن
�أن �أج�سامهن لي�ست هياكل جموفة تدخل فيها العفاريت فتهذي مبا �شاءت كما
جدا �أن �أرى ال�سيدة
كان يتوهم ذلك القدماء يف �أ�صنام الوثنيني((( ،وي�ضحكني ًّ
م�صابة بعدد عظيم من العفاريت ،في�أتي هذا ويتكلم ب�صوت خم�صو�ص ثم يذهب،
وي�أتي غريه فيبدي حركات غري ال�سابقة و�صو ًتا يخالف ال�صوت الآخر ،وحت�سب
ال�سيدة ل�سذاجتها �أن تغيري �صوتها وحركاتها مما يدل على وجود �شيطان جديد يف
ج�سمها ،وال �شك فهي م�سكينة جاهلة ت�صدق ما ال يكون ،ول�ست �أق�صد بكلمة
جاهلة من مل تذهب �إىل املدار�س فقط ،بل �أريد �أنها جتهل كل �شيء يف �أعمال
هذه احلياة ببعدها عن العمل ،ولو علمت ما تعلمه الفالحة من �أعمال هذه الدنيا
وعلما.
لكانت �أقل جهلاً من ذلك ،ف�إن كل عمل يعرفه الإن�سان ُي َع ّد معرفة ً
أي�ضا،
فالفالحة تعرف �أن تطبخ وتالحظ منزلها ثم تعرف �أعمال زوجها � ً
ولذلك َ�ش َغلَها هذا العمل عن التعلق بتلك اخلرافات الوهمية فقلَّما ن�سمع ا�سم
الزار يف القرى.
(((	الوثنيني :املن�سوبني �إىل الوثن ،وهو متثال يعبد �سواء �أكان من خ�شب �أم حجر �أم نحا�س �أم غري ذلك.
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�أما املدنية فهي جتهل كل �شيء من �أعمال الدنيا ما عدا مالحظة بيتها،
أي�ضا.
وكثريا ما جتهله � ً
ً
فهل ملثل هذه اخلرافات من عالج ي�ست�أ�صلها من نفو�س ال�سيدات �إال
العلم ثم العمل النافع؟
 نهاية المتن 
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هذا الكتاب
نُش�ر ألول مرة س�نة 1920م ،وهو أحد الكتب التي حاولت تصحيح وضع المرأة المصرية
التي أصابها التخلف والجمود بسبب الحجر عليها ،ومنعها من التعليم والعمل بدعوى أن عملها
يخالف الدين ،وأن خروجها من المنزل يخالف عاداتنا الشرقية.
وهذا الكتاب أول كتاب تضعه سيدة للدفاع عن حق المرأة في العمل بعد حقها في العلم،
وكانت نبوية موسى مثاالً ح ًّيا لهذه الدعوة.

وس�اهمت نبوية موس�ى بكتابها هذا في الدفاع عن حق المرأة في العمل والتعليم الراقي.
ودعت إلى ترقية المرأة وفك الحصار عنها ،وإعطائها حقوقها المدنية واالجتماعية.
إن دع�وة نبوي�ة موس�ى دع�وة تجديدي�ة تقدمي�ة ،بحث�ت عن جذورها ف�ي التاريخ المصري
واإلسالمي ،وأثبتت أن هذه الدعوة غير بعيدة عن أصالتنا اإلسالمية وثقافتنا العربية.
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