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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع 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 ًّ
و�
إلكرتونيا).
ًّ
�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 نظر
الآراء الواردة يف هذا املجلد ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي املجلد
أمينة البنداري

يعترب قا�سم �أمني من �أ�شهر رواد الإ�صالح امل�صريني يف �أواخر القرن التا�سع
ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين .ا�شتهر قا�سم �أمني بكتاباته عن املر�أة ،وخا�صة
كتابيه «حترير املر�أة» و«املر�أة اجلديدة» .وقد واجه الكتاب الأول عند �صدوره عام
َْ
قدرا ال ب�أ�س به من الهجوم ،كما �شجع النقا�ش حول «ق�ضية
(1316هـ1899 /م) ً
املر�أة» ،فكان له �أثر يف اخلطاب العام يف م�صر والعامل العربي بل والإ�سالمي.
الكتاب للرد على قا�سم �أمني ،منهم حممد طلعت حرب
كما ت�صدى عدد من ُ َّ
يف كتابيه «تربية املر�أة واحلجاب» و«ف�صل اخلطاب يف املر�أة واحلجاب» .نقدم هنا
لكل من كتاب قا�سم �أمني «حترير املر�أة» وكتاب حممد طلعت حرب «تربية املر�أة
واحلجاب».
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� اً
أول« :حترير املر�أة»
قا�سم �أمني وحقبته التاريخية

ولد قا�سم �أمني بالإ�سكندرية يف (19جمادى الآخرة1280هـ 1 /دي�سمرب
عثمانيا
1863م) لأم م�صرية و�أب تركي .كان والده قبل جميئه �إىل م�صر ً
واليا ًّ
على �إقليم كرد�ستان ،وبعد الثورة يف الإقليم وا�ستقالله عن الدولة العثمانية
تعوي�ضا له عن املن�صب
ُمنح حممد بك �أمني �إقطاعات يف م�صر ،ب�إقليم البحريةً ،
ال�ضائع .كان ذلك يف بدايات ع�صر اخلديوي �إ�سماعيل((( .ويف م�صر تزوج حممد
�أمني من ابنة �أحمد بك خطاب� ،أحد �أعيان ال�صعيد ،والتحق باجلي�ش امل�صري،
وترقى حتى بلغ رتبة �أمرياالي .ق�ضى الفتى قا�سم �أول �سنوات تعليمه يف مدر�سة
ر�أ�س التني االبتدائية بالإ�سكندرية .وبعد انتقال الأ�سرة للقاهرة در�س قا�سم يف
الق�سم الفرن�سي باملدر�سة التجهيزية ،ثم مدر�سة احلقوق اخلديوية ونال درجة
اللي�سان�س عام 1881م.
عمل قا�سم لأ�شهر قليلة مبكتب املحامي م�صطفى فهمي با�شا (رئي�س
الوزراء فيما بعد  1893-1891و ،)1908-1895واقرتب من حلقة الإمام
جمال الدين الأفغاين .بعدها �سافر قا�سم �أمني يف بعثة �إىل فرن�سا لدرا�سة القانون
((( حممد عمارة ،قا�سم �أمني :حترير املر�أة والتمدن الإ�سالمي ،القاهرة ،دار ال�شروق2008 ،م� ،ص.17
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يف جامعة مونبيليه� .سافر قا�سم �أمني ومل يح�ضر وقائع الثورة العرابية وبداية
االحتالل الربيطاين مل�صر .ويف �أثناء فرتة درا�سته بفرن�سا جتددت عالقته بامل�صلحني
جمال الدين الأفغاين وحممد عبده اللذين كانا قد رحال �إىل باري�س بعد نفيهما
من م�صر يف �أعقاب �أحداث الثورة العرابية ،و�أ�س�سا جمعية جريدة العروة الوثقى.
عقب عودته �إىل م�صر ،عمل قا�سم �أمني بالنيابة و�سلك الق�ضاء .ويف عام
1894م تزوج من زينب �أمني توفيق ،وكان والدها -وهو �أمري بحر تركي -من
�أ�صدقاء والده .ترك قا�سم �أمني ثالثة كتب �أ�سا�سية ،هي« :امل�صريون» والذي
كتبه يف 1894م ًّردا على كتاب «م�صر وامل�صريون» الذي هاجم فيه دوق داركور
ذعا
هجوما ال ً
امل�صريني ،ثم «حترير املر�أة» يف (1316هـ1899 /م) ،الذي القى ً
آخرا يفند فيه �آراء
من قطاعات خمتلفة ،وا�ستوجب �أن يكتب قا�سم �أمني ً
كتابا � ً
ن�سبيا
معار�ضيه وهو «املر�أة اجلديدة» يف 1900م .وتويف قا�سم �أمني يف �سن مبكرة ًّ
يف ( 22ربيع الأول 1326هـ� 23 /إبريل 1908م).
ويتفق معظم الدار�سني على �أن �سنوات قا�سم �أمني يف فرن�سا وقراءاته لأهم
�أعمال مفكري �أوروبا مثل �أوجو�ست كومت وكارل مارك�س وت�شارلز داروين،
وخرباته يف املجتمع الفرن�سي مبا فيها عالقته بزميلة الدرا�سة الفرن�سية «�سالفا» ،قد
تركت انطباعات على تفكريه و�آرائه دفعته �إىل الإميان ب�أهمية توعية الر�أي العام
امل�صري والعربي �إىل م�شاكل الن�ساء.
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�شهدت م�صر يف القرن التا�سع ع�شر تغريات وا�سعة طالت النظم ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وبالتايل كان لها �أثرها البالغ على املجتمع والثقافة .بل يرى بع�ض
امل�ؤرخني �أن م�صر كانت قد بد�أت ت�شهد حتوالت داخلية منذ الربع الأخري من
القرن الثامن ع�شر �سمحت ببدايات لن�ش�أة الر�أ�سمالية((( .تغريات القرن الثامن
أي�ضا �شهدت بداية انت�شار الن�سق العاملي املتمركز يف �أوروبا الغربية �إىل
ع�شر � ً
الأطراف ومنها م�صر((( .ويف �أوائل القرن ،ومع خروج جي�ش احلملة الفرن�سية
الوافدة على م�صر يف 1798م� ،صعد �إىل �سدة احلكم حممد علي با�شا (حكم
كثريا ما يو�صف ب�أنه «بناء
بد� برنامج تغيري
من 1848-1805م) الذي أ
�سيا�سيا ً
ًّ
م�صر احلديثة» .ف�سيا�سات حممد علي �أدت �إىل بناء جي�ش م�صري حديث معتمد
بالأ�سا�س على جنود من الفالحني امل�صريني لأول مرة يف التاريخ وعلى �ضباط
�أتراك وجراك�سة ،و�إىل �سيا�سات اقت�صادية خمتلفة �أتاحت متويل وبناء هذا اجلي�ش،
منها �إلغاء نظام االلتزام املعمول به يف الع�صور العثمانية .ارتكزت �سيا�سات حممد
علي االقت�صادية على تو�سيع دور الدولة (متمثلة يف الوايل نف�سه) يف االقت�صاد،
فو�ضع يده على كثري من الأرا�ضي الزراعية التي مت توزيعها على �أفراد �أ�سرته
واحلا�شية ،كما قام بفر�ض نظام االحتكار مما جعل من الدولة امل�شرتي الأول
والبائع الأول يف االقت�صاد.
((( من �أ�شد املروجني لهذا الطرح بيرت جران يف كتابه «اجلذور الإ�سالمية للر�أ�سمالية» ،ترجمة :حمرو�س
�سليمان ،مراجعة :ر�ؤوف عبا�س ،القاهرة ،دار الفكر للدرا�سات والن�شر والتوزيع1992 ،م.
((( عن نظرية الأن�ساق العاملية انظر/ي:
)Immanuel Wallerstein. The Modern world-system (New York: Academic Press, 1974
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�إن�شاء اجلي�ش امل�صري تطلب �إن�شاء مدار�س خمتلفة لتخريج الكوادر املطلوبة
من �أطباء ومهند�سني؛ لذا قام البا�شا ب�إر�سال بعثات تعليمية �إىل دول �أوروبية
خمتلفة ،كما قام ب�إن�شاء مدار�س يف م�صر َّدر�س فيها العائدون من البعثات .كما
تطلب اجلي�ش �إن�شاء عدة م�صانع لإمداده باحتياجاته� .أدت �سيا�سة حممد علي
الع�سكرية التو�سعية -خا�صة يف ال�شام والأنا�ضول� -إىل مواجهة بني م�صر وبني
الدولة العثمانية وبريطانيا انتهت يف 1840-1839م �إىل ت�سريح عدد كبري من
اعرتافا
أي�ضا ً
جنود اجلي�ش امل�صري وحتجيمه و�إنهاء نظام االحتكار ،بينما حققت � ً
من قبل ال�سلطنة العثمانية ب�شرعية حكم حممد علي و�أ�سرته من بعده على م�صر.
يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وبعد حتجيم م�شروع حممد
علي با�شا ،مرت البالد بحاالت من التقلب� ،أدت فيما �أدت �إىل تنامي الدور
والنفوذ الأوروبي يف م�صر ،انتهاء باالحتالل الربيطاين عام 1882م .ا�ستمر
م�شروع �إن�شاء الدولة امل�صرية احلديثة بعد عهد حممد علي ،وكان له تداعيات
�شديدة على االقت�صاد وعلى املجتمع .يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر
تو�سعت الدولة امل�صرية يف االقرتا�ض من بنوك �أوروبية من �أجل متويل امل�شروعات
دورا
التحديثية مثل قناة ال�سوي�س �أو ال�سكك احلديدية .ولعب التمويل الأجنبي ً
يف تعقيد بل تعطيل منو االقت�صاد امل�صري يف نظر بع�ض امل�ؤرخني ،حيث تراكمت
الديون ذات الفوائد املبالغة وامل�ضاعفة ،و�سمحت بتدخل �أجنبي يف ال�سيا�سات
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االقت�صادية متخ�ض عنه �إن�شاء �صندوق الدين عام 1876م الذي مبوجبه �أ�صبح
للقن�صلني الفرن�سي والربيطاين احلق يف مراقبة امليزانية امل�صرية(((.
أي�ضا ب�صورة كبرية خالل القرن التا�سع
تغري االقت�صاد الزراعي امل�صري � ً
ع�شر((( ،من جهة التو�سع يف امللكية اخلا�صة وتطوير م�شاريع الري وزيادة الرقعة
الزراعية منذ عهد حممد علي با�شا .تو�سعت م�صر يف زراعة القطن ،خا�صة
يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر مع اندالع احلرب الأهلية الأمريكية
(1865-1861م) التي �أدت �إىل تقل�ص القطن الأمريكي وزيادة الطلب على
القطن امل�صري .وقد �أدى التو�سع يف زراعة القطن �إىل تغريات جمة يف االقت�صاد
واملجتمع امل�صري((( .فقد �أدت امل�ضاربة على حم�صول القطن املزروع للت�صدير
�إىل زيادة نفوذ التجار واملمولني الأجانب من جهة ،بل وزيادة ن�سبة الأجانب
املقيمني يف م�صر .يرى بع�ض امل�ؤرخني �أن التو�سع يف زراعة القطن و�سهولة
الأرباح التي وفرها للتجار وامل�ضاربني كان من العوامل التي �أعاقت �أو عطلت
قيام ال�صناعة احلديثة يف م�صر((( ،كما عملت �سلطات االحتالل على ا�ستمرار
((( عن التمويل الأجنبي انظر/ي :دافيد �س .الندز ،بنوك وب�شوات ،ترجمة عبد العظيم �أني�س ،القاهرة ،دار
املعارف1966 ،م.
((( عن التمايز الطبقي الناجت عن التغريات الزراعية انظر/ي :حممد حاكم� ،أيام حممد علي :التمايز
االجتماعي وفر�ص احلياة ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة2007 ،م.
((( عن القطن والتاريخ امل�صري انظر/ي:
E.R.J. Owen. Cotton and the Egyptian Economy (1820-1914): A Study in Trade and Development
(Oxford: Clarendon Press, 1969).

(((

Owen. Cotton and the Egyptian Economy, p.369
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وتر�سيخ هذا النمط من االقت�صاد ،فبد ًال من ا�ستثمار �أرباح القطن يف ال�صناعة
كان جزء كبري من الأرباح ير�سل �إىل اخلارج ،جزء ي�صرف على �شراء املزيد من
الأرا�ضي الزراعية والعقارات يف الداخل ،وجزء ي�صرف على اال�ستهالك.
يف تلك الأثناء كان البناء االجتماعي والطبقي مل�صر قد تغري منذ بدايات
القرن التا�سع ع�شر .فمع �إلغاء نظام االلتزام وزيادة �سيطرة الدولة على االقت�صاد مبا يف
ذلك الأوقاف تقل�ص دور العلماء يف املجتمع ،بينما �صعدت طبقات جديدة� .أدى
تنامي امللكية الزراعية اخلا�صة يف الن�صف الثاين من هذا القرن �إىل تكوين طبقة
جديدة من كبار املالك ،التي �سرعان ما بد�أت تعرب عن م�صاحلها ال�سيا�سية .كما
ح�صل الكثري من �أبناء تلك الطبقات على نوع جديد من التعليم �سواء يف املدار�س
اجلديدة �أو يف البعثات التعليمية� ،أدى �إىل تولد توجهات فكرية جديدة لديهم.
وقد �أدى ال�صراع بني الطبقات االجتماعية املختلفة �إىل منو توجهات وطنية خا�صة
بني ال�ضباط امل�صريني يف اجلي�ش وكبار املالك عربت عن نف�سها من خالل ثورة
�أحمد عرابي با�شا 1882م ،التي و�إن باءت بالف�شل وباالحتالل الربيطاين مل�صر� ،إال
�أنها كانت مبثابة البداية للحركة الوطنية امل�صرية .ظلت احلركة الوطنية تنمو يف الربع
الأخري من القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين ،مطالبة با�ستقالل م�صر عن
أي�ضا.
حقا باال�ستقالل عن الدولة العثمانية � ً
التدخل الأجنبي الربيطاين ،وال ً
�أثرت التغريات االقت�صادية التي حدثت مب�صر يف القرن التا�سع ع�شر على
و�ضع الن�ساء على اختالف الطبقات االجتماعية؛ فتنامي دور الدولة يف االقت�صاد
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�أدى �إىل اندثار �أو تقل�ص الأعمال اليدوية واحلرف التقليدية التي اعتمدت عليها
كثري من الن�ساء العامالت وبع�ض الن�ساء امل�ستثمرات يف التجارة((( .يرى البع�ض
�أن ر�أ�سمالية الدولة يف القرن التا�سع ع�شر قد �أدت فيما �أدت �إىل انح�صار دور
الن�ساء يف حميط املنزل ،ويف�سرون ظهور احلركة الن�سوية امل�صرية خا�صة يف �أو�ساط
الطبقة الو�سطى يف الربع الأول من القرن الع�شرين كرد فعل واحتجاج على
تطورات حديثة كانت قد طر�أت على املجتمع يف القرن ال�سابق(((.
عا�ش قا�سم �أمني �إذن يف هذا ال�سياق التاريخي ،فانتمى �إىل �أ�سرة مي�سورة
احلال من الأ�سر ذات اجلذور العثمانية ،وكان بحكم وظيفة والده ثم عمله
بالق�ضاء من بني �أعيان البالد .كما كان بحكم تعليمه يف فرن�سا من �أبناء جيله
وطبقته املت�أثرين بالثقافة واحلياة الغربية؛ فت�شابهت بع�ض تفا�صيل حياته مع غريه
مثال �أن زوجة قا�سم �أمني ثم
من �أبناء هذا اجليل وتلك الطبقة .فيذكر امل�ؤرخون ً
جزءا من تربيتهن على يد مربيات �أجنبيات .وكان ذلك بال�شيء املعتاد
بناته نلن ً
يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،حيث �سعت الأ�سر املي�سورة �إىل توفري نوع من
�سعيا منهم �إىل الرتقي((( .ومل يكن
الرتبية والتعليم الأوروبيني لأوالدهم وبناتهم ً
((( عن حال امل�صريات يف القرن التا�سع ع�شر انظر/ي :جوديث تاكر ،ن�ساء م�صر يف القرن التا�سع ع�شر ،ترجمة:
هالة كمال ،القاهرة ،املجل�س القومي للرتجمة.2008 ،
Cole. Feminism, Class and Islam. p.390
(((
((( عن املربيات الأوربيات والطبقات العليا يف م�صر:
Mona L. Russell. Creating the New Egyptian Woman: Consumerism, Education and
National Identity, 1863-1922
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ذلك ب�شيء م�ستغرب حتى على الأ�سر املعروفة بدعمها ال�شديد للق�ضية الوطنية
ومناه�ضة االحتالل .فمحاكاة املحتل يف ثقافته و�آدابه مل يعتربها الوطنيون مناق�ضة
لوطنيتهم ،بل على العك�س اعتربوها �إحدى �أدوات مقاومة امل�ستعمر؛ فالأمة
القوية هي الأمة املتقدمة ،واملثال الأول للتطور والتقدم كان املثال الأوروبي.
وارتبط قا�سم �أمني باحلركة الوطنية عن طريق �صديقه �سعد زغلول فكان من رعاة
م�شروع اجلامعة الأهلية.
كتاب «حترير املر�أة»

ن�شر هذا الكتاب لأول مرة عام (1316هـ1899/م) وقد نال ب�سببه قا�سم
قدرا ال ب�أ�س به من الهجوم وال�شهرة.
�أمني ً
يبد أ� الكتاب من منطلق �أهمية و�ضرورة النه�ضة والإ�صالح للأمة ،وي�شري
�إىل �أن حترير املر�أة من �أبواب �إ�صالح الأمة� ،أي �أحد املجاالت التي حتتاج �إىل
�إ�صالح لكي تنه�ض الأمة امل�صرية .ويعك�س ترتيب كتاب «حترير املر�أة» الأفكار
الرئي�سية التي حاول قا�سم �أمني �أن يطرحها ويدعو لها؛ فهو يبد�أ باحلديث عن
«تربية املر�أة» �أي تعليمها ،ثم «حجاب الن�ساء»((( والدعوة �إىل التخفف منه ،وهما
أخريا
الدعوتان الأ�سا�سيتان اللتان تبناهما ،ثم يتحدث عن «املر�أة والأُمة» ،و� ً
((( احلجاب الذي ثارت حوله الق�ضية كان يتمثل يف ك�شف وجه املر�أة ،برفع النقاب والربقع ،وعدم عزل الن�ساء
عن املجال العام� ،أو ح�صرهن يف جمتمع احلرمي.
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«العائلة» ليبني �أهمية التعليم وال�سفور لكل من الأمة �أو ًال ثم العائلة ب�صفتها
اللبنة الأوىل للأمة.
فعال «بدعة» ولكنها  -كما
ويعرتف قا�سم �أمني �أن ما يدعو �إليه يف كتابه هو ً
ي�ؤكد « -لي�ست يف الإ�سالم ،بل يف العوائد وطرق املعاملة التي يحمد طلب
الكمال فيها»((( ،ويف ذلك يتفق قا�سم �أمني مع كثري من رواد الإ�صالح يف القرن
التا�سع ع�شر الذين حاولوا �أن يفرقوا بني ما هو يف جوهر اال�سالم ،وما هو ثقايف
واجتماعي وتاريخي .فتلك الفكرة � -أي �أن الإ�سالم متكون من جوهر� ،أ�سا�سي
وثابت ،ومكت�سبات تاريخية ومتغرية ،ميكن ،بل يجب ف�صلها عن بع�ض -ظهرت
أي�ضا يف كتابات الإمام حممد عبده (1323 -1266هـ1905-1849/م) .كما
� ً
أي�ضا -و�إن ب�صورة عك�سية -يف فكر بع�ض احلركات الإ�سالمية ال�سلفية
ظهرت � ً
التي ن�ش�أت منذ القرن التا�سع ع�شر ،والتي هدفت �إىل تنقية الإ�سالم مما ر�أته
�شوائب العادات والبدع .يقول قا�سم �أمني« :ما يزعمه امل�سلمون اليوم دي ًنا،
وت�سميه عامتهم بل و�أغلب علمائهم بدين الإ�سالم ،قد ا�شتمل على �أمور كثرية
من عقائد وعوائد و�آداب موهومة ال عالقة لها بالدين احلقيقي الطاهر ،و�إمنا هي
بدع وحمدثات �أل�صقت به ،فهذا اخلليط الذي �سماه النا�س دي ًنا واعتربوه �إ�سال ًما
هو املانع من الرتقي»((( ،يت�ساءل قا�سم �أمني :مِ َ
«ل يعتقد امل�سلم �أن عوائده ال
تتغري وال تتبدل ،و�أنه يلزمه �أن يحافظ عليها �إىل الأبد؟ مِ َ
ول يجر هذا االعتقاد يف
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملةـ درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،القاهرة ،دار ال�شروق ،ط 1988 ،2م� ،ص .323
((( املرجع ال�سابق� ،ص .377
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عمله ،مع �أنه هو وعوائده جزء من الكون الواقع حتت حكم التغيري والتبدل يف
كل �آن؟»(((� ،أي بعبارة �أخرى :امل�سلمون يعي�شون داخل التاريخ ولي�سوا خارجه،
فيجب �أن يعرتفوا بتغري الأمور ،وب�إمكانية بل وب�ضرورة التغيري ،وبالتايل الإ�صالح.
كما يو�ضح الكاتب �أن تلك العادات تختلف من جمتمع �إىل �آخر ،ويربط بني
عادات كل جمتمع واملعارف فيه .وي�ؤكد قا�سم �أمني على قوة العادات املت�أ�صلة يف
املجتمعات ،و�صعوبة تغيريها حتى مع تغري املعارف والقوانني (((.
ويتخذ الكاتب من ذلك مدخ ًال لفكرة �أ�سا�سية يف كتابه ،ذاعت يف كتابات
القرن التا�سع ع�شر ،وهي« :التالزم بني انحطاط املر�أة وانحطاط الأمة وتوح�شها،
وبني ارتقاء املر�أة وتقدم الأمة ومدنيتها»((( .وي�سوق �أمثلة ليو�ضح فكرة �أن «يف
ابتداء تكون اجلمعيات الإن�سانية كانت حالة املر�أة ال تختلف عن حالة الرقيق يف
(((
م�شريا �إىل و�ضع الن�ساء عند الرومان واليونان ،وعند العرب يف اجلاهلية.
�شيء» ً ،
«وال تزال هذه ال�سلطة (�سلطة الأب ثم الزوج ثم االبن الأكرب على املر�أة) الآن
�سائدة عند قبائل �إفريقيا و�أمريكا املتوح�شة»(((� .أما البالد التي ارتفعت �إىل درجة
عظيمة من التمدن فن�سا�ؤها «�أخذن يرتفعن �شي ًئا ف�شي ًئا من االنحطاط ال�سابق،
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص .323
املرجع ال�سابق� ،ص .324
املرجع ال�سابق� ،ص .324
املرجع ال�سابق� ،ص .324
املرجع ال�سابق� ،ص .324
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و�صرن يقطعن امل�سافات التي كانت تبعدهن عن الرجال»((( ،يفرق قا�سم �أمني
�إذن بني البالد واملجتمعات النا�شئة ،وتلك التي «ارتفعت �إىل درجة عظيمة من
التمدن» ،يف �إ�شارة �إىل ت�أثره بنظريات التطور .هذا الربط بني ارتقاء الن�ساء وارتقاء
الأمة يجعل من ارتقاء الن�ساء �شرطًا من �شروط ارتقاء الأمة ،ويوحي بطريقة �أو
ب�أخرى �أن انحطاط الن�ساء هو �سبب من �أ�سباب انحطاط الأمة.
ويفند الكاتب �آراء بع�ض الغربيني التي تعزو ترقي الن�ساء يف الغرب
مو�ضحا �أن الدين امل�سيحي مل ي�ضع نظا ًما يكفل حرية
�إىل الدين امل�سيحي،
ً
املر�أة ،ومل يبني حقوقها ب�أحكام خا�صة �أو عامة .ثم يتطرق �إىل مناق�شة الدين
مقررا �أن ال�شرع الإ�سالمي �سبق كل ال�شرائع «يف تقرير م�ساواة املر�أة
الإ�سالميً ،
للرجل» ،مو�ضًحا �أنه خول للمر�أة كل حقوق الإن�سان ،واعرتف لها بكفاءة �شرعية
ال تنق�ص عن كفاءة الرجل يف املعامالت املختلفة من بيع و�شراء وهبة وو�صية،
وهي مزايا مل تكن و�صلت �إليها بع�ض الن�ساء الغربيات يف زمن الكاتب .كما
يو�ضح �أن ال�شريعة رفقت باملر�أة حينما و�ضعت عنها �أحمال املعي�شة ،ومل تلزمها
بنفقة املنزل وتربية الأوالد .وهو بذلك ُي�س ِّلم بالربط بني الغرب وامل�سيحية من
جهة ،وال�شرق والإ�سالم من جهة �أخرى ،وال يخفى على القارئ ما يف ذلك من
اختزال لكل من «الغرب» و»ال�شرق» وتب�سيط ملكوناتهما الثقافية والتاريخية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .325
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ي�سوق قا�سم �أمني هذه املالحظات لي�ؤكد �أن انحطاط املر�أة امل�سلمة لي�س
ب�سبب الإ�سالم نف�سه« :لي�س يف �أحكام الديانة الإ�سالمية ،وال فيما ترمي �إليه
من مقا�صدها ما ميكن �أن ين�سب �إليه انحطاط املر�أة امل�سلمة»((( .وتظل هذه الفكرة
الدفاعية �أ�سا�سية يف كتابات معظم الإ�صالحيني عن الن�ساء يف العاملني العربي
والإ�سالمي منذ القرن التا�سع ع�شر وحتى الآن.
يرى قا�سم �أمني �أن ما حال دون حتقق املبادئ العادلة التي تن�ص عليها
ال�شريعة الإ�سالمية هو الأخالق ال�سيئة التي «ورثناها عن الأمم التي انت�شر فيها
الإ�سالم ودخلت عليه حاملة ملا كانت عليه من عوائد و�أوهام»((( .والكاتب هنا
يفرق بني مبادئ الدين الإ�سالمي كما مور�ست يف مدينة الر�سول والعادات التي
كانت �سائدة يف بلدان العراق ،وفار�س ،وال�شام وم�صر قبل الفتح الإ�سالمي،
والتي تبنى العرب وامل�سلمون الكثري منها بعد الفتح .وهذه العادات ،الدخيلة
على الإ�سالم كما مور�س وطبقت �شرائعه يف اجلزيرة العربية ،هي التي كان لها
الغلبة يف ر�أيه وهي العادات التي يبغي تغيريها� .أي �إن العيب لي�س يف جوهر
الإ�سالم بل يف العادات املكت�سبة عن الأمم ال�سابقة.
وال يفوته �أن يربط العادات والتقاليد املتعلقة باملر�أة بالو�ضع ال�سيا�سي
العام« :كان �أكرب عامل يف ا�ستمرار هذه الأخالق توايل احلكومات اال�ستبدادية
((( املرجع ال�سابق� ،ص .326
((( املرجع ال�سابق� ،ص .326
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علينا»((( .ويف هذا الربط يتبني الفكر الأ�سا�سي وراء كتابات قا�سم �أمني .ومن
�أثر احلكومات اال�ستبدادية «�أن الرجل يف قوته �أخذ يحتقر املر�أة يف �ضعفها .وقد
يكون من �أ�سباب ذلك �أن �أول �أثر يظهر يف الأمة املحكومة باال�ستبداد هو ف�ساد
الأخالق»(((.
كثريا من الرذائل والعادات ال�سيئة يف املجتمع
ُيرجع قا�سم �أمني �إذن ً
امل�صري �إىل احلكم امل�ستبد .وبالت�أكيد ف�إن احلكم الر�شيد ،والتحرر من وط�أة
االحتالل واال�ستعمار ،كانا من �أهم حماور الن�ضال الوطني يف م�صر والعامل
العربي يف ع�صر قا�سم �أمني وحتى الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
نوعا ما يف ت�صويره ل�ضعف الن�ساء امل�صريات« :عا�شت
يبالغ قا�سم �أمني ً
املر�أة يف انحطاط �شديد � ًّأيا كان عنوانها يف العائلة ،زوجة �أو �أ ًّما �أو بن ًتا ،لي�س لها
�ش�أن وال اعتبار وال ر�أي ،خا�ضعة للرجل لأنه رجل ولأنها امر�أة ...واخت�صت
باجلهل والتحجب ب�أ�ستار الظلمات ،وا�ستعملها الرجل متا ًعا للذة ،يلهو بها متى
�أراد ،ويقذف بها يف الطريق متى �شاء .له احلرية ولها الرق .وله العلم ولها اجلهل.
له العقل ولها البله»(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .326
((( املرجع ال�سابق� ،ص .326
((( املرجع ال�سابق� ،ص .327
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ويو�ضح قا�سم �أمني لقرائه كيف �أن الكثري من العادات االجتماعية
املتعلقة بالن�ساء تنم يف حقيقتها عن احتقار الرجل للمر�أة .ومن الأمثلة التي
ي�سوقها الكاتب يتبني لنا الكثري من هذه العادات ،والتي خ�ص بع�ضها الطبقات
جزءا من النظام الأخالقي العام
االجتماعية العليا يف املجتمع ،بينما كان بع�ضها ً
يف املجتمع الذي ت�شاركت فيه ذهنيات الطبقات املختلفة .يكتب قا�سم بنربة
عاطفية عالية:
«من احتقار الرجل للمر�أة �أن ميلأ بيته بجوار بي�ض �أو �سود �أو بزوجات
متعددة ...من احتقار املر�أة �أن يطلق الرجل زوجته بال �سبب ...من احتقار املر�أة
�أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم جتتمع الن�ساء ،من �أم و�أخت وزوجة،
(((
وي�أكلن ما ف�ضل منه ..من احتقار املر�أة �أن يعني لها ً
حمافظا على عر�ضها مثل �أغا
�أو مقدم �أو خادم يراقبها وي�صحبها �أينما تتوجه ..من احتقار املر�أة �أن ي�سجنها يف
((( الأغا :لفظة تركية لها عدة معانٍ  ،منها يف الرتكية العثمانية :قائد �أو زعيم �أو �سيد ،و�أحيانًا مالك لأرا�ض
زراعية .وكانت �أي�ضً ا ت�ستخدم للإ�شارة �إىل اخل�صيان الذين عملوا يف خدمة احلرمي ال�سلطاين �أو كبار رجال
احلكم والأغنياء ب�صفة عامة يف الدولة العثمانية ،وبذلك �أ�صبحت لفظة «�أغا» مرادفًا للفظة «خ�صي» .وقد
ا�ستخدم اخل�صيان ب�صفة خا�صة يف وظائف يف احلرمي العثماين على اعتبار �أن خ�صيهم يجعلهم �أقل خطورة،
وي�سمح لهم بالتنقل بني احليزين العام واخلا�ص دون هتك حرمة احلرمي .وقد اتبعت عائالت الطبقات العليا
يف خمتلف احلوا�ضر العثمانية �أ�سوة احلرمي ال�سلطاين فاقتنت الأغوات �أي�ضً ا.
انظر/ي مث ًال:
Bowen, H. “Agha“. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman,
Th. Bianquis, C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2010. Brill
Online. American University in Cairo. 7 January 2010
http://www.brillonline.nl.lib.aucegypt.edu/subscriber/entry?entry=islam_SIM-0361
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منزل ويفتخر ب�أنها ال تخرج منه �إال حممولة على النع�ش �إىل القرب ..من احتقار
املر�أة �أن يعلن الرجال �أن الن�ساء ل�سن حم ًّال للثقة والأمانة ..من احتقار املر�أة �أن
يحال بينها وبني احلياة العامة والعمل يف �أي �شيء يتعلق بها.((( »...
رمبا من ال�صعب على �أجيالنا املعا�صرة ،خا�صة النا�شئة يف احل�ضر بخالف
الريف ،ت�صور تلك امل�شاهد اليومية التي ي�صورها لنا قا�سم �أمني بح�سا�سية
�شديدة ،فهي م�شاهد عادية لبيوت وعائالت م�صرية من امل�ؤكد �أنها مل تر �أن
يف تفا�صيل حياتها اليومية ما ي�شينها .ولكن هنا تكمن براعة قا�سم �أمني ،يف �أن
ي�ضع �إ�صبعه على موطن اخللل يف تلك امل�شاهد العادية ،ويو�ضح لقرائه كيف �أنها
لي�ست «طبيعية» بل نتاج لعادات جمتمعية غري عادلة يف حقيقة الأمر .معظم
الأمثلة التي ي�سوقها الكاتب ت�شري �إىل عائالت الطبقات العليا واملي�سورة ،تلك
التي كان يف و�سعها �أن حت�صر (�أو «حتمي» من وجهة نظرها) ن�ساءها يف حرملك،
و�أن تقتني اجلواري والأغوات ،و�أن تعد موائد طعام .رمبا ميكننا �أن نتخيل ال�صدمة
التي وقعت على �أهل القرن التا�سع ع�شر حينما قر�ؤوا �أن م�شاهد وجبات الغذاء
اليومية يف منازل البع�ض منهم فيها احتقار لأمهاتهم وزوجاتهم� ،أو �أن عادة �إر�سال
�أحد اخلدم حلرا�سة الن�ساء عند اخلروج من املنزل تعني يف حقيقة الأمر �أن الن�ساء
قا�صرات كالأطفال وبحاجة �إىل رعاية خا�صة.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .327

31

تقدمي

31

ويو�ضح الكاتب �أن بع�ض التغريات التي كانت قد بد�أت تطر�أ على
العادات االجتماعية يف زمنه ،ومنها بع�ض االحرتام للن�ساء يف احلياة العائلية
و�إتاحة الفر�صة لهن للخروج �إىل املتنزهات وق�ضاء حاجاتهن� ،إمنا جاءت بعد
�أن خفت �سلطة الرجال على الن�ساء نو ًعا ما «لتقدم الفكر يف الرجال واعتدال
ال�سلطة احلاكمة عليهم» ،ونتيجة «ن�ش�أة الثقة يف نفو�س �أولئك الرجال بن�سائهم
واطمئنانهم �إىل �أمانتهن»(((.
من الالفت �أن قا�سم يعزو هذا التغري �إىل عدة عوامل ،كلها تتعلق بالرجال.
ال يعزو قا�سم �أمني �أي دور للن�ساء امل�صريات يف تلك التغريات التي ير�صدها؛
بل �إن خطابه نف�سه ،الذي ي�شري �إىل ثقة الرجال بن�سائهم ،ال يخلو هو نف�سه من
التعايل على الن�ساء ،وك�أنهن �أو �شرفهن ملك للرجال.
املو�ضوعان الرئي�سيان اللذان يتناولهما قا�سم �أمني عند احلديث عن
التغيريات التي �أ�صابت الن�ساء يف املجتمع هما ر�سوخ عادة احلجاب ونق�ص تربية
�أو تعليم الن�ساء ،هذان هما املو�ضوعان  -بالإ�ضافة �إىل تعدد الزوجات  -اللذان
وجد فيهما ما يتطلب النقد.
واعيا للفرق بني الفروق الطبيعية بني
من الالفت للنظر �أن قا�سم �أمني كان ً
الرجال والن�ساء والفروق التي تخلقها املنظومة االجتماعية والثقافية بينهم ،وهو
((( املرجع ال�سابق� ،ص .328
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يف ذلك كان من الرواد يف ع�صره .فهو ي�ؤكد مث ًال �أن املر�أة «�إن�سان مثل الرجل .ال
تختلف عنه يف الأع�ضاء ووظائفها ،وال يف الإح�سا�س ،وال يف الفكر»((( ،وي�شرح
�أنه «�إذا فاق الرجل املر�أة يف القوتني البدنية والعقلية فذلك �إمنا لأنه ا�شتغل
بالعمل والفكر� ،أجيا ًال طويلة كانت املر�أة فيها حمرومة من ا�ستعمال القوتني
املذكورتني»((( .مما يوحي �أنه �إذا �أتيح للن�ساء فر�صة ا�ستعمال قوتهن البدنية
والعقلية ف�إنهن قد يت�ساوين مع الرجال .وهذا الفرق ،بني الطبيعة والثقافة ،ي�صل
بالكاتب �إىل تف�سريات جديدة يف وقتها لبع�ض ال�صور النمطية للن�ساء ،فمثالً:
املر�أة ا�ضطرت �إىل ا�ستخدام احليلة بعدما �أ�ضلت عقلها وفقدت ر�شدها؛ لأن
عقلها مل مي�سه �شيء من الرتبية ال�صحيحة((( .وبالرغم من �أن قا�سم �أمني نف�سه،
مع كل ت�أييده للن�ساء ،كان بذلك يعيد �إنتاج بع�ض ال�صور النمطية عن الن�ساء
(ناق�صات عقل ،ماكرات ،متحايالت� ...إلخ)؛ ف�إنه يف نف�س الوقت كان يف�سر
ذلك بنق�ص التعليم ولي�س ب�سبب نق�ص �أو طابع جوهري يف الن�ساء ،و�إن كان ال
يلتفت �إىل املكر واحليلة كو�سائل ملقاومة ال�سلطة امل�ستبدة((( .ويتخذ الكاتب من
تلك الفكرة ،املختلفة يف �أوانها ،مدخ ًال ملناق�شة �أهمية تعليم وتربية الن�ساء.
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص .329
املرجع ال�سابق� ،ص .329
املرجع ال�سابق� ،ص .333
يقدم علماء االجتماع تف�سريات خمتلفة ملمار�سات املكر واحليلة تنظر �إليها باعتبارها و�سائل ملقاومة ال�سلطة
املهيمنة ولي�س جمرد انحالل �أخالقي .انظر/ي مث ًال جيم�س �سكوت ،املقاومة باحليلة :كيف يهم�س
املحكوم من وراء احلاكم ،ترجمة� :إبراهيم العري�س وميخائيل خوري ،بريوت ،دار ال�ساقي1995 ،م.
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من املهم مبكان تذكر �أنه يف ال�سياق التاريخي الذي كتب فيه قا�سم �أمني
عاديا �أو مفروغًا منه .فالن�ساء املتعلمات والقارئات
مل يكن تعليم البنات � ًأمرا ًّ
يف جمتمعات ما قبل احلداثة كن قليالت ،وعادة كن يتلقني التعليم يف بيوتهن
على يد �آبائهن وجدودهن خا�صة �إذا كان ه�ؤالء من العلماء� ،أي من فقهاء الدين
الإ�سالمي .مع دخول احلداثة وبداية قيام الدولة الوطنية يف القرن التا�سع ع�شر،
وكذلك مع بداية الوجود الغربي املكثف يف العامل العربي ومتثله يف مدار�س
الإر�ساليات امل�سيحية الأجنبية ،بد�أت بع�ض مدار�س البنات تفتح على ا�ستحياء
يف املدن العربية الكربى .وكما ي�شري كثري من الدار�سني ف�إن الرائد الفعلي يف
الدعوة �إىل تعليم البنات كان رفاعة رافع الطهطاوي (1290 - 1216هـ-1801/
1873م) ،وهو من جيل �سابق على قا�سم �أمني .دعا الطهطاوي �إىل امل�ساواة بني
البنات والبنني يف التعليم يف كتاباته املختلفة ،ومنها «مناهج الألباب امل�صرية يف
الآداب الع�صرية» و«املر�شد الأمني للبنات والبنني» ،ولكن بالرغم من �أ�سبقية
رفاعة الطهطاوي يف التطرق �إىل ق�ضية تعليم البنات وتبنيها ،ف�إنه بحكم موقعه
االجتماعي والثقايف كانت دعوته هذه حم�صورة يف نطاق �ضيق من املتخ�ص�صني
من رجال الدولة والتعليم؛ فلم تلق نف�س ال�صدى الذي القته دعوة قا�سم �أمني
فيما بعد� ،أو نف�س الهجوم؛ لذلك فمناق�شة قا�سم �أمني لأهمية تعليم البنات،
ودح�ضه للحجج املختلفة التي �ساقها معار�ضو تعليم البنات ،يدلنا يف �آن واحد
على تقدم فكر الكاتب ،وعلى املناخ االجتماعي املحافظ �إىل درجة بعيدة الذي
عا�ش وكتب فيه .فحجج املعار�ضني التي يناق�شها ويفندها الكاتب ت�شري �إىل �شدة
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مقاومة املجتمع والقطاعات التقليدية فيه لأفكار �إ�صالحية مثل تعليم البنات،
ولفكرة التجديد والتغيري عامة .فمث ًال ر�أى البع�ض �أن التعليم مهم للرجال يف
احل�صول على وظيفة حكومية ،ومبا �أن ن�ساءهن لن يعملن �أو ل�سن يف حاجة �إىل
احل�صول على مثل تلك الوظيفة ،فلماذا يتعلمن �إذن؟.
ولكن دعوات الطهطاوي وقا�سم �أمني وغريهما ،واملناق�شات النظرية
بني النخبة حول وجوب تعليم الن�ساء من عدمه ،مل تكن منف�صلة عن الواقع
التاريخي الذي �شهد بداية �إن�شاء مدار�س للفتيات كما ذكرنا ،وبداية ال�صحافة
الن�سائية من جمالت كانت تديرها وتكتب فيها ن�ساء مثل هند نوفل وملك حفني
نا�صف.
أي�ضا اخلوف ال�شائع يف ع�صره من �أن تعليم املر�أة يف�سد
يتناول قا�سم �أمني � ً
�أخالقها ،فيمكنها التعليم مث ًال من خماطبة «حبيبها بالر�سائل الغرامية»(((( ،مل
كثريا ما
يجادل �أحد يف �أن تعليم الرجال قد يف�سد �أخالقهم) .وهذه املقولة التي ً
ا�ستخدمت ك�أداة يف يد القوي (الرجل) من �أجل ح�صر الطرف الأ�ضعف كانت
أي�ضا بحيث ا�ضطر الكاتب �إىل الت�أكيد على �أن
�شائعة يف القرن التا�سع ع�شر � ً
التعليم يرفع من �ش�أن املر�أة «ويرد �إليها مرتبتها واعتبارها ،ويكمل عقلها ،وي�سمح
لها �أن تفتكر وتت�أمل وتتب�صر يف �أعمالها» ،و�أن الفجور والتقوى يف الغرائز والطباع
�صالحا وتقوى ،و�إن كانت
ولي�س العلم« :ف�إن كانت املر�أة �صاحلة زادها علمها
ً
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .347
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فجورا ،وهكذا احلال يف الرجال ،و�ضالل فريق من النا�س
فاجرة مل يزدها العلم ً
ب�ضرب من �ضروب التعليم ال مينع من تعاطيه»(((.
ليتمكن من �إدارة
ر�أى الكثريون �أن الن�ساء بحاجة �إىل قدر من التعليم
َّ
�شئون منازلهن ،وهي فكرة تر�سخت ب�شكل كبري يف القرن التا�سع ع�شر الذي
�شدد يف الت�أكيد على الواجبات املنزلية للن�ساء((( .وهذا «التعليم» امل�شار �إليه كان
يعني تعلم بع�ض املهارات كاحلياكة و�إعداد الطعام مثالً ،ورمبا بع�ض الهوايات
كاملو�سيقى ،دومنا تركيز �شديد على القراءة واحل�ساب وغريهما من العلوم العقلية.
مل يبد�أ قا�سم �أمني مبعار�ضة �أ�سا�س هذه الفكرة ،و�إن عمل على تو�سيع تطبيقها.
أي�ضا يرى �أن الن�ساء بحاجة �إىل التعليم من �أجل �إدارة �شئون املنزل ،ولكنه
فهو � ً
يختلف يف تعريفه للمعرفة املطلوبة ملثل تلك املهمة فيقول« :يف ر�أيي �أن املر�أة ال
ميكنها �أن تدير منزلها �إال بعد حت�صيل مقدار معلوم من املعارف العقلية والأدبية؛
فيجب �أن تتعلم كل ما ينبغي �أن يتعلمه الرجل من التعليم االبتدائي على
الأقل؛ حتى يكون لها �إملام مببادئ العلوم ي�سمح لها بعد ذلك باختيار ما يوافق
ذوقها منها و�إتقانه باال�شتغال به متى �شاءت»(((؛ ومن َث َّم ف�إن ما نادى به قا�سم
�أمني �صراحة هو يف حقيقة الأمر امل�ساواة يف تعليم البنات وال�صبيان يف املرحلة
((( املرجع ال�سابق� ،ص .347
((( ويرى البع�ض يف هذا ت�أث ًرا بالقيم االجتماعية والأخالقية التي انت�شرت يف بريطانيا يف عهد امللكة فكتوريا،
وانت�شرت بعوامل اال�ستعمار والت�أثر بالغرب.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .329
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االبتدائية فقط� ،أي �إنها دعوة �إ�صالحية �أكرث منها ثورية ،فهو مل يطالب بامل�ساواة
التامة بينهم �أو بقبول الن�ساء يف مدر�سة احلقوق �أو املهند�سخانة مثالً .و�إن كان
بعد ذلك عند احلديث عن عمل الن�ساء يعار�ض فكرة �أن «وظيفتهن تنتهي عند
معتربا ذلك «قول من يعي�ش يف عامل اخليال»((( ،بل �إنه يذهب
عتبة باب البيت»ً ،
�إىل �أن «�إعفاء املر�أة من �أول واجب عليها وهو الت�أهل لك�سب �ضروريات هذه
احلياة بنف�سها هو ال�سبب الذي جر �ضياع حقوقها»((( .من املحتمل �أنه يف قرارة
نف�سه كان ي�ؤمن بتلك امل�ساواة و�إمكانيتها ولو يف امل�ستقبل .فهو يقول« :ال �شيء
مينع املر�أة امل�صرية من �أن ت�شتغل مثل الغربية بالعلوم والآداب والفنون اجلميلة
والتجارة وال�صناعة �إال جهلها و�إهمال تربيتها»((( .ولكن تلك مل تكن دعوته
الأ�سا�سية.
وت�أتي دعوة قا�سم �أمني لتعليم البنات والن�ساء يف �سياق ن�شر الفكر
قدرا من
احلديث التنويري ،فكما يقول يف «حترير املر�أة» من �ش�أن تعليم الن�ساء ً
احلقائق العملية ،وتاريخ الأمم ،والعلوم الطبيعية والآداب الدينية �أن يجعلهن
على ا�ستعداد لقبول «الآراء ال�سليمة وطرح اخلرافات والأباطيل التي تفتك الآن
بعقول الن�ساء»((( ،ويف هذا التعليق �إ�شارة �إىل رف�ض كثري من الأفكار التقليدية
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص .332
املرجع ال�سابق� ،ص .333
املرجع ال�سابق� ،ص .330
املرجع ال�سابق� ،ص .330
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التي �أ�ضحت من وجهة نظر القرن التا�سع ع�شر خرافات وجب حماربتها بطرق
عديدة ،منها تعليم الن�ساء.
تعليم الفتيات والن�ساء بالن�سبة لقا�سم �أمني هو  -كتحرير املر�أة ب�صفة عامة -
جزء من برنامج وطني �شامل ي�سعى للإ�صالح والتقدم .ف�إحدى حججه التي
ي�ستخدمها يف ت�شجيع التعليم هو �أنه بدون تعليم الن�ساء ُيحرم املجتمع من االنتفاع
ب�أعمال ن�صف عدد الأمة((( .ويف هذا �إ�شارة �إىل العالقة الوطيدة بني قيام الدولة
أ�سا�سا القت�صادياتها،
الوطنية احلديثة ،التي تتخذ من الر�أ�سمالية الليربالية الغربية � ً
وحترير الن�ساء ب�صفة عامة؛ فخروج الن�ساء �إىل احليز العام يف الع�صر احلديث كان -
نتاجا لتغريات �سيا�سية واقت�صادية
يف معظم دول العامل ويف مراحل خمتلفة ً -
ا�ستدعت �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من الأيدي العاملة املتاحة ،باتت معها الت�ضحية
جدا ا�ستدعى ا�ستح�ضار الن�ساء �إىل القوى
بن�صف الأيدي العاملة ثم ًنا باهظًا ًّ
العاملة وانعك�س على الأفكار الفل�سفية التنويرية .وتظهر هذه الأفكار ب�شكل غري
مبا�شر يف كتاب قا�سم �أمني.
هكذا ميكننا فهم الدعوة �إىل �إ�صالح الن�ساء يف �إطار الدعوة �إىل �إ�صالح
املجتمع وقيام الدولة الوطنية احلديثة و�صعود الر�أ�سمالية .يرى بع�ض املحللني
والباحثني �أنه بالرغم من الإ�شارة �إىل «حترير املر�أة» يف عنوان كتاب قا�سم �أمني ويف
دعوته؛ ف�إنه يف حقيقة الأمر يجب �أن يفهم يف �إطار قيام الدولة القومية احلديثة
((( املرجع ال�سابق� ،ص .330
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يف القرن التا�سع ع�شر ،بحيث يكون الغر�ض احلقيقي منه �إعطاء رجال الدولة
احلديثة �سلطة يف تعريف وحتديد الأدوار التي يجب على الن�ساء لعبها يف املجتمع
احلديث((( .فقا�سم �أمني يدعو املجتمع الذكوري كله �إىل التحكم يف حياة الن�ساء
كجزء من مهمتهم الأ�سا�سية يف حتديث املجتمع.
ينتبه قا�سم �أمني �إىل احلالة االقت�صادية و�أثرها على احلالة االجتماعية
�سببا لـ«تربية» الن�ساء يف كل الطبقات االجتماعية ،العليا
للأ�شخا�ص ،فيجد ً
والدنيا ،فن�ساء الطبقات العليا بحاجة �إىل تدبري ثرواتهن ون�ساء الطبقات الدنيا
بحاجة �إىل م�ؤازرة الزوج وتدبري معي�شتهن .بذلك ينتبه الكاتب ويلفت النظر
�إىل اعتبارات عملية ت�ستدعي تعليم البنات .فهناك ن�ساء ال يجدن رجا ًال يقومون
بحاجاتهن �أو ينفقن عليهن .مثل ه�ؤالء الن�ساء بحاجة �إىل مورد رزق ،وباب الرزق
جدا �أمامهن بدون حت�صيل بع�ض العلم واملهارات .بدون تلك املهارات
يظل �ضي ًقا ًّ
كانت و�سائل الرزق �أمام ن�ساء القرن التا�سع ع�شر حمدودة ،يكاد يح�صرها قا�سم

(((

Mervat Hatem. A Discursive Study of the Debate on the Changing Roles of Women in
Late Nineteenth Century Egypt. Paper presented at the Second Mediterranean Social and
Political Research meeting, Florence (21–25 March 2001). Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, European University Institute.

االقتبا�س من� :أميمة �أبو بكر ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري ،املر�أة وحتوالت ع�صر جديد :وقائع
ندوة دار الفكر يف �أ�سبوعها الثقايف الثالث (�13 - 8صفر 1423هـ�25 - 20/إبريل 2002م) ،دم�شق ،دار
الفكر2002 ،م� ،ص .286
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�أمني بقدر من املبالغة بني «الو�سائل املخالفة للآداب [و] التطفل على بع�ض
العائالت الكرمية»(((� ،أي بني الدعارة وال�شحاذة.
كبريا من العائالت امل�صرية كان عليها �أن
وي�شرح الكاتب كيف �أن عد ًدا ً
تنفق على �أقارب ومعارف مما كان ي�ضع عب ًئا على مالية العائالت؛ ي�شري قا�سم �أمني
�إىل تلك احلقيقة االجتماعية يف معر�ض احلديث عن تربية وعمل الن�ساء ،و�إن
كانت تتعلق �أكرث بتطور االقت�صاد الوطني من اقت�صاد تقليدي �إىل اقت�صاد ر�أ�س
مايل ال يدع جما ًال ملثل ذلك التعاون االقت�صادي بني �أفراد جماعات و�شبكات
اجتماعية وا�سعة .ويجب علينا هنا االنتباه �إىل التغريات االجتماعية التي كانت
قد بد�أت تظهر نتيجة للتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف ع�صر قا�سم �أمني.
فكما �أو�ضح عدد من الدرا�سات التاريخية احلديثة ،ف�إن تطور النظام االقت�صادي
املركزي وقيام الدولة الوطنية يف م�صر منذ ع�صر حممد علي با�شا وايل م�صر يف
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر� ،أدى �إىل تقل�ص واندثار عدد من احلرف
والوظائف التقليدية ،مبا يف ذلك بع�ض املهن الب�سيطة التي كانت ن�ساء الطبقات
غالبا
الدنيا خا�صة يف املدن يتك�سنب منها� .إذًا فمبالغة قا�سم �أمني ،و�إن كانت ً
لأ�سباب بالغية ،لها جذور يف الواقع التاريخي.
بعد احلديث عن االعتبارات الوطنية والعملية التي تع�ضد من دعوة
تعليم الن�ساء ،ي�شري الكاتب �إىل اجلانب الإن�ساين ،الذي يرى يف التعليم ح ًّقا
((( املرجع ال�سابق� ،ص .331
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من حقوق الإن�سان ،يت�ساوى فيه الن�ساء والرجال ،فيكتب قا�سم �أمني« :العلم هو
الو�سيلة الوحيدة التي يرتفع بها �ش�أن الإن�سان من منازل ال�ضعة واالنحطاط �إىل
مراقي الكرامة وال�شرف»((( .ويف هذا ال�سياق ي�ؤكد الكاتب على امل�ساواة املبدئية
والأ�سا�سية بني الرجال والن�ساء ،في�شري مث ًال �إىل �أن« :ال�شرائع الإلهية والقوانني
الو�ضعية تخاطب الن�ساء كما تخاطب الرجال [ ]..و�أن التكاليف ال�شرعية تدلنا
على �أن املر�أة ُوهبت من العقل مثل ما ُوهب الرجل»(((� ،سيتبني لنا الح ًقا ،عند
مناق�شة رد طلعت حرب على قا�سم �أمني ،كم كان قا�سم �أقرب للعدالة يف ت�صوره
حلقوق الن�ساء.
يف اجلزء الثاين من الف�صل املتعلق برتبية الن�ساء يتحدث قا�سم �أمني
عن الوظيفة العائلية للمر�أة ،وير�سم �صورة بائ�سة لزيجات الطبقة الو�سطى يف
عهده .ويعزو �سبب ال�شقاء يف كثري من هذه العائالت �إىل التمييز يف التعليم بني
الرجال والن�ساء« :املر�أة يف الطبقة العالية �أو الو�سطى مت�أخرة عن الرجل مب�سافات
�شا�سعة .ذلك لأن الرجال يف هذه الطبقات تربت عقولهم وا�ستنارت بالعلوم
ومل تتبعهم ن�سا�ؤهم يف هذه احلركة .بل وقفن يف الطريق .وهذا االختالف هو
�أكرب �سبب يف �شقاء الرجل واملر�أة م ًعا»((( .ويتطرق قا�سم �أمني �إىل امللل الذي ال
�شارحا �أن اللذات اجل�سمانية
بد �أن ي�صيب احلياة الزوجية �إن �آج ًال �أو عاجالًً ،
((( املرجع ال�سابق� ،ص .332
((( املرجع ال�سابق� ،ص .332
((( املرجع ال�سابق� ،ص .334
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واالجنذاب املادي بني الزوجني ما يلبث �أن يتال�شى ويزول مع الوقت ،وهنا تتبني
�أهمية اللذة املعنوية التي خالف �سابقتها ميكن �أن تتجدد .يدعو قا�سم �أمني �إذن
�إىل عالقة زوجية قائمة على �صداقة وتالقي العقول كما هي قائمة على االجنذاب
احل�سي ،وهذه العالقة ت�ستلزم تعليم الن�ساء .يكتب« :هذا احلب ال ميكن �أن
يوجد بني رجل وامر�أة �إذا مل يوجد بينهما تنا�سب يف الرتبية والتعليم ،وال يجب
�أن يفهم �أن الرجل املتعلم �إذا مل يحب زوجته فهي ميكنها �أن حتبه .ف�إن توهم ذلك
يعد من اخلط�أ اجل�سيم؛ لأن احلب احلقيقي الذي عرفت عن�صريه املادي واملعنوي
ال يبقى �إال باالحرتام .واالحرتام يتوقف على املعرفة مبقدار من حترتمه .واملر�أة
اجلاهلة ال تعرف مقدار زوجها»(((.
ورمبا تلخ�ص تلك اجلملة الأخرية الكثري من اجتاه قا�سم �أمني يف هذا
الكتاب ،فنحن ب�صدد �إقناع الرجال بحقوق الن�ساء ،وا�ستمالتهم لق�ضية تعليم
الفتيات ،ويحقق الكاتب ذلك عن طريق �إقناعهم �أن ذلك من م�صلحتهم هم:
«املر�أة اجلاهلة ال تعرف مقدار زوجها» ،ال يتطرق قا�سم �أمني �إىل الرجل اجلاهل،
أ�سي�سا على الواقع
�أو �أي رجل ،ومدى معرفته مبقدار زوجته .فهو يفرت�ض ،رمبا ت� ً
تعليما من املر�أة .ولكن يت�ضح من تلك
االجتماعي الذي عاي�شه� ،أن الرجل �أكرث ً
أي�ضا �أن �أهم �أهداف تعليم الن�ساء يتعلق ب�إ�سعاد الرجال.
اجلملة � ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص .337
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ير�سم قا�سم �أمني �صورة �أخرى من داخل بيوت الطبقة الو�سطى اجلديدة،
تعرب عن التفاوت النا�شئ بني رجال ون�ساء تلك الطبقة ،الرجال من جيل قا�سم
�أمني الذين انفتحوا على املجتمع احلديث ،ودر�سوا على الأغلب يف املدار�س
احلديثة امل�ؤ�س�سة على النمط الغربي� ،أي كانوا من الأفندية بتعبري �آخر ،وبني
ن�ساء هذه الطبقة الالتي رمبا ظللن على عهد جيل �أمهاتهن .ي�صور قا�سم �أمني
ن�ساء تلك الطبقة املتو�سطة يف �صورة بها قدر ال ب�أ�س به من التعايل و�صدى
لبع�ض الكتابات اال�ست�شراقية عن املجتمعات العربية والإ�سالمية ب�صفة عامة
كمجتمعات متخلفة ،فهي مث ًال جمتمعات ال حتتفي بالنظافة .يكتب قا�سم �أمني
عن البيوت التي يخلو فيها احلب بني الزوجني؛ لأن الزوجة« :مت�أخرة عنه يف
فاح�شا» ،فيقول« :ال يكاد يوجد �أمر يتفقان يف احلكم عليه بر�أي
أخرا ً
العقل ت� ً
واحد .ولأنها بعيدة عن العواطف واملعاين والأ�شغال التي مييل �إليها ومغمورة يف
�شئون لي�س لها من ميله ن�صيب .حتى يف الأمور التي هي من عملها .وترى �أنها
خلقت لأجلها ،ال يرى منها زوجها ما يروق نظره .ف�أكرث الن�ساء مل يتعودن على
ت�سريح �شعورهن كل يوم .وال على اال�ستحمام �أكرث من مرة يف الأ�سبوع .وال
يعرفن ا�ستعمال ال�سواك ،وال يعتنني مبا يلي البدن من املالب�س ،مع �أن جودتها
ونظافتها لها �أعظم ت�أثري يف ا�ستمالة الرجل ،وال يعرفن كيف تتولد الرغبة عند
الزوج ،وكيف يحافظ عليها ،وكيف ميكن تنميتها ،وكيف تكون موافاتها؛ ذلك
لأن املر�أة اجلاهلة جتهل حركات النف�س الباطنة»((( .من الالفت �إذن �أن قا�سم
((( املرجع ال�سابق� ،ص .338-337
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عمرا من اللذة احل�سية،
�أمني ،بعد �أن ي�ؤكد على �أن اللذة املعنوية �أهم و�أطول ً
كمدخل لإبراز �أهمية تعليم املر�أة من وجهة نظر الرجل ،يعود ويركز على اللذة
احل�سية ،ويتبنى فر�ضية من ال�صعب �إثباتها ،وهي �أن املر�أة «اجلاهلة» يف تعبريه
أي�ضا امر�أة ال تعتني بنظافتها ال�شخ�صية ،وال تتقن �إثارة زوجها .وال يوحي
هي � ً
أي�ضا �إثارة وا�ستمالة زوجاتهم ،جاهالت كن
قا�سم ب�أي حال �أن الأزواج عليهم � ً
�أو متعلمات.
أي�ضا ال تتقن �إدارة منزلها الذي يتطلب معارف كثرية« :فعلى
املر�أة «اجلاهلة» � ً
الزوجة و�ضع ميزانية الإيراد واملن�صرف بقدر ما ميكن من التدبري حتى ال يوجد خلل
يف مالية العائلة .وعليها مراقبة اخلدم بحيث ال يفلتون حلظة من مراقبتها [ ]...وعليها
�أن جتعل بيتها حمبوبًا �إىل زوجها»((( .وهذا �أي�ضا مما ي�ستدعي التعليم احلديث من
وجهة نظر الكاتب .ولكن تزخر الدرا�سات االجتماعية احلديثة ب�أمثلة عن ابتكارات
ن�ساء الطبقات الو�سطى والدنيا يف م�صر وعدد من البلدان الريفية يف تدبري ال�ش�ؤون
املالية للأ�سرة ،ومن ذلك مث ًال م�ؤ�س�سة «اجلمعية» التي هي وعاء ادخاري بدون فوائد
تنظمه عادة �شبكات من الن�ساء يف مناطق جغرافية حمدودة على م�ستوى احلي
ال�سكني �أو القرية مث ًال((( .وتنت�شر تلك املمار�سات وامل�ؤ�س�سات غري الر�سمية بغ�ض
((( املرجع ال�سابق� ،ص .339
((( عن «اجلمعيات» كم�ؤ�س�سات لالدخار ودور الن�ساء فيها انظر/ي:
Diane Singerman. Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban
Quarters of Cairo (Cairo: American University in Cairo Press, 1997), pp.125 and 154-157.
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النظر عن انت�شار التعليم؛ �أي �إن الن�ساء ،مبختلف م�ستويات التعليم ،يلج�أن لهذا
الرتاث من املمار�سات االجتماعية لتدبري �ش�ؤون احلياة .بل �إن حذاقة الن�ساء يف
التدبري واال�ستثمارات ال�صغرية كانت �إحدى الأفكار الأ�سا�سية التي طورها فيما
بعد بع�ض امل�ستثمرين من �أمثال حممد يون�س يف م�شروع بنك الفقراء ،وتظل وراء
كثري من خطابات م�شروعات القرو�ض ال�صغرية .ولكن قا�سم �أمني يف كتابه هذا
حججا
كان ير�سم �صورة معينة عن �أ�سر الطبقة الو�سطى يف جيله ،ويحاول �أن يجد ً
ليقنع قراءه الرجال ب�أن تعليم املر�أة يف م�صلحتهم هم .كما �أن االن�شغال بـ«مراقبة
أخريا ال يفوتنا �أن و�ضع عبء «التدبري
اخلدم» ينم عن التوجه الطبقي للكاتبً � .
املنزيل» بكامله على كاهل الن�ساء -كما يت�ضح من خطاب قا�سم �أمني وغريه -هو
يف حد ذاته انعكا�س لتغري الأو�ضاع املعي�شية واالجتماعية يف م�صر وكثري من دول
انعكا�سا للحداثة� .سوف ينمو خطاب «التدبري املنزيل» منذ �أواخر القرن
العامل� ،أي
ً
التا�سع ع�شر بحيث ي�صبح مادة تدر�س للبنات دون البنني يف كثري من املدار�س-
الإر�سالية والقومية فيما بعد -بل �إىل حد �إن�شاء كلية يف م�صر للتدبري املنزيل تابعة
جلامعة عني �شم�س ،معظم طلبتها من الإناث ،و�إن كانت لي�ست مق�صورة عليهن.
تو�ضح مارجو بدران كيف لعبت ال�صحافة الن�سائية ،التي �أن�ش�أتها و�أدارتها وحررت
أي�ضا(((.
دورا يف تنامي هذه النظرة � ً
معظم مو�ضوعاتها ن�ساء الطبقة الو�سطىً ،
=
)(1

Kathryn S. March and Rachelle L. Taqqu. Women’s informal associations in developing
countries: catalysts for change (Boulder, Colorado: Westview Press, 1986), pp. 60-66.
Margot Badran, Feminists, Islam and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt
(Cairo: American University in Cairo Press, 1996), p.62.

للرتجمة العربية انظر/ي:
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من هي املر�أة اجلاهلة التي يتحدث عنها قا�سم �أمني؟ ومن هي تلك الزوجة
املثالية -املر�أة اجلديدة -التي يتخيلها؟ من خالل الن�ص يبدو �أن قا�سم �أمني
ي�ستخدم تعبري اجلهل لي�شري �إىل عدة �أ�شياء يف نف�س الوقت .فاملر�أة اجلاهلة هي
املر�أة الأمية التي ال تقر�أ وال تكتب وهي �أحيانًا عك�س املر�أة املتعلمة ،وتلك املر�أة
املتعلمة هي على دراية بقدر من املعارف العقلية والأدبية؛ مما يعني �أن املر�أة
اجلاهلة هي تلك التي مل حت�صل هذه العلوم� ،أي تلك التي مل تتلق نف�س التعليم
الذي تلقاه �أقرانها الرجال .يف �أحيان �أخرى تبدو املر�أة اجلاهلة هي املر�أة التقليدية
ونقي�ضها املر�أة الغربية �أو املتغربة (التي تتزين وتتعطر وت�ستحم) ،و�أحيانا تبدو املر�أة
اجلاهلة �إن�سانة بليدة ،حتارب العلم .ويف �أحيان �أخرى يت�ساوى العلم والأخالق،
فت�صبح املر�أة املتعلمة هي ذات الأخالق الرفيعة .على عك�س الت�صور ال�شائع يف
ع�صره ،يتجاهل قا�سم �أمني �أو يق�صي من حتليله احتمال وجود �أنواع خمتلفة من
التعليم والإدراك غري النمط الغربي احلديث ،بحيث �إن نق�ص هذا النمط من
التعليم ي�ساوي عنده بال�ضرورة اجلهل ،مما يلغي الثقافة واملعرفة التقليدية لدى
كل من الرجال والن�ساء على ال�سواء .بل يذهب قا�سم �أمني �إىل �أن «املر�أة اجلاهلة
مثلها مثل الطفل»((( ،ويف ذلك تلخي�ص بليغ ملوقفه ،فاملر�أة اجلاهلة تكاد تفقد
أي�ضا طفل يجب
قا�صرا ،كالطفل .ماذا عن الرجل اجلاهل؟ هل هو � ً
�أهليتها وتظل ً
= مارجو بدران ،رائدات احلركة الن�سوية امل�صرية والإ�سالم والوطن ،ترجمة :علي بدران ،القاهرة ،املجل�س
الأعلى للثقافة ،امل�شروع القومي للرتجمة.2000 ،
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .345
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�أن يرتك تدبري �أموره ملن هم على علم ودراية؟ �أم�ضمر يف ذلك احلجة التقليدية
�ضد الدميقراطية؟
الرجل الذي يعي�ش مع زوجة جاهلة ،ال تعرف قدره وال ت�شجعه على العلم
والقراءة ينتهي �إىل حال بائ�س« :يفقد كل ا�ستعداد للعمل؛ لأن العلم ال يثمر �إال
خاليا من اال�ضطراب والت�شوي�س ،ولأن
�إذا كان العقل متمت ًعا بالهدوء وال�سكونً ،
الرجل يطلب راحته وهي يف يد امر�أته ولكنها تبخل بها عليه»(((� .إذن يف البحث
عن �سبب ت�أخر حال الأمة؛ فت�ش عن املر�أة!.
من الوا�ضح �إذن �أنه بالن�سبة لقا�سم �أمني ف�إن تقدم الأمة يحتاج �إىل عمل
ِوعلْم الرجال ،وهذا بدوره بحاجة �إىل ن�ساء متعلمات لكي ي�ؤازرن ه�ؤالء الرجال،
ويوفرن لهم املناخ املالئم للعمل .وال يفوت قا�سم �أن ي�شري �إىل �أهمية تعليم الن�ساء
من �أجل تربية جيل �صالح من الأوالد.
احلجاب يف القرن التا�سع ع�شر

ينتقل الكاتب بعد ذلك �إىل مناق�شة احلجاب .فلقد متحورت ق�ضية حترير املر�أة
يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر على عدة ق�ضايا مبدئية ،منها م�س�ألة «ال�سفور واحلجاب».
ومن ال�ضروري تعريف مفهومي ال�سفور واحلجاب يف هذا ال�سياق التاريخي؛ حيث
�إن كال املفهومني ،وبالأخ�ص مفهوم احلجاب ،قد تعر�ضا لتغريات متكررة على مر
((( املرجع ال�سابق� ،ص .339
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ال�سنني((( .فاحلجاب عند قا�سم �أمني ال يعني احلجاب يف امللب�س �أو حجب اجل�سد
فقط ،بل «�أن حتتجب ب�أن تقت�صر يف بيتها وت�سرت وجهها �إذا خرجت»((( .وحتى ذلك
احلجاب مل ينا ِد قا�سم �أمني برفعه متا ًما يف زمنه(((.
واحلجاب يف معناه الكال�سيكي يف املجتمعات العربية والإ�سالمية كان
يعني عزل وحتجيم الن�ساء يف حيز املجال اخلا�ص وحجبهن عن املجال العام.
يختلف امل�ؤرخون وامل�ؤرخات يف ت�صوراتهم ملمار�سة احلجاب يف جمتمع املدينة
يف عهد الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم واخللفاء الرا�شدين ،ويف فهم كيفية
تطبيق �آيات احلجاب يف القر�آن الكرمي يف تلك احلقبة .يرى البع�ض �أن املفهوم
الكال�سيكي للحجاب �إمنا كان نتيجة لتطورات تاريخية متعاقبة على قيام الدولة
العربية الإ�سالمية يف �أواخر القرن ال�سابع امليالدي وخا�صة بعد الفتح الإ�سالمي
لبلدان ال�شرق الأو�سط و�شرق البحر املتو�سط� ،أي �إنه كان ولي ًدا لظروف تاريخية
و�سيا�سية واجتماعية معينة �أدت �إىل ظهور ما بات ُيعرف مبجتمع احلرمي يف ع�صر
((( مع �سبعينيات القرن الع�شرين و�صعود ما بات يعرف بتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ،تغري مفهوم احلجاب ليدل
على غطاء لر�أ�س املر�أة .وقد ظهرت درا�سات كثرية ،اجتماعية و�أنرثوبولوجية ،عن احلجاب منها مث ًال:
Fadwa El-Guindi. Veil: modesty, privacy and resistance (Oxford, New York: Berg,
1999); Arlene Elowe Macleod, Accommodating Protest: Working Women, the New
Veiling, and Change in Cairo (New York: Columbia University Press, 1991).

للمزيد من الدرا�سات عن الن�ساء يف اخلطاب العربي انظر/ي :منى �أبو الف�ضل� ،أماين �صالح ،زينب �أبو
املجد وهند م�صطفى ،املر�أة العربية واملجتمع يف قرن :حتليل وببلوغرافيا للخطاب العربي حول املر�أة يف القرن
الع�شرين ،دم�شق ،دار الفكر2002 ،م.
((( قا�سم �أمني ،املر�أة اجلديدة ،القاهرة ،مطبعة ال�شعب1329 ،هـ1911/م� ،ص.41
((( قا�سم �أمني ،حترير املر�أة ،الطبعة احلالية� ،ص.59
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الدولة العبا�سية((( .وكانت الرتجمة االجتماعية لذلك املفهوم ح�صر �أدوار املر�أة يف
جدا ،منها �أعمال حمدودة لن�ساء الطبقات الدنيا يف
احلياة العامة يف حدود �ضيقة ًّ
الأ�سواق ،ومبا�شرة بع�ض ن�ساء الطبقات احلاكمة والعليا لرثواتهن ،وبع�ض الأدوار
املحدودة للن�ساء يف احلياة العلمية والدينية((( .احلجاب يف ذلك ال�سياق �إذًا كان
مفهو ًما عا ًّما لدور الن�ساء يف املجتمع �أكرث منه مدلو ًال ل�شيء مادي ملمو�س .كما
�صار مفهوم احلجاب يف ذلك ال�سياق دلي ًال على الرثاء وعلو ال�ش�أن االجتماعي،
حيث �إن الأ�سر املي�سورة هي التي كانت ت�ستطيع �أن متار�س �أو توفر هذا احليز
اخلا�ص لن�سائها .يف العمارة املنزلية انعك�س املفهوم يف ظهور �أجزاء يف الق�صور
واملنازل لهذا املجال اخلا�ص عرفت �أحيانًا باحلرمي ويف الع�صر العثماين باحلرملك.
عند تخطي الن�ساء ،خا�صة ن�ساء الطبقات العليا يف املجتمع ،للحدود الفا�صلة بني
اخلا�ص والعام ،كان عليهن حجب وجوههن ،ارتقاء مبكانتهن وتنزي ًها لهن عن
العامة .كان من التبعات العملية حلجب الن�ساء عن املجال العام عزل الكثري
منهن عن التطور الفكري للمجتمع ،وما كان من هذا العزل �سوى امل�ساهمة يف
تقليل فر�ص الن�ساء يف التطور والتقدم و�إنتاج �أجيال من الن�ساء حمدودة الثقافة
((( من امل�ؤرخني الذين يتبنون هذا التف�سري التاريخي :ليلى �أحمد.
((( من ذلك الأدوار امللحوظة لن�ساء الع�صر اململوكي يف م�صر و�سوريا يف جمال احلديث .عن الن�ساء املحدثات
ميكن الرجوع لبحث �أميمة �أبو بكر وهدى ال�سعدي ،املر�أة واحلياة الدينية يف الع�صور الو�سطى بني الإ�سالم
والغرب� ،سل�سلة �أوراق الذاكرة ( ،2القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة2001 ،م) بالإ�ضافة �إىل:
Omaima Abou-Bakr. “Teaching the Words of the Prophet: Women Instructors of the Hadith
(Fourteenth and Fifteenth Centuries)” Hawwa: Journal of Women of the Middle East and
the Islamic World 1(2003): 306-328; Asma Sayeed. “Women and Hadith Transmission:
Two Case Studies from Mamluk Damascus,” Studia Islamica 95 (2002), pp.71-94.
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واملدارك .ومن هنا تولدت الأفكار النمطية عن الن�ساء كناق�صات عقل؛ لذلك
كانت الدعوة لل�سفور يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر �أو�سع من جمرد دعوة لك�شف
الوجوه؛ فكانت دعوة لرفع ما حجب املر�أة عن املجتمع وعن املجال العام.
يف جوهر ق�ضية ال�سفور تنازل عن تنزيه املر�أة يف �سبيل حتقيق قدر �أكرب
من امل�ساواة بينها وبني الرجل يف املجتمع .كان احلجاب يف نظر الكثريين من
�سببا  -لتخلف
التيار الإ�صالحي عائ ًقا يف طريق ترقي املر�أة ،ورم ًزا � -إن مل يكن ً
وا�ضحا يف كتابات قا�سم �أمني ،وفيه �إ�شارة �إىل نظرية التطور؛
الوطن .ويبدو هذا ً
فحجاب الن�ساء هو �سبب انحطاط ال�شرق ،والتخل�ص من قيود احلجاب كان وراء
تقدم الغرب ،كما يذهب علماء الغرب بناء على مناهجهم العلمية الدقيقة(((.
يكتب قا�سم �أمني يف «حترير املر�أة»« :احلجاب على ما �ألفناه مانع عظيم يحول بني
املر�أة وارتقائها ،وبذلك يحول بني الأمة وتقدمها»(((.

((( زينب اخل�ضريي ،مقدمة «املر�أة اجلديدة» ،طبعة املجل�س الأعلى للثقافة مبنا�سبة مرور مائة عام على �صدور
الكتاب.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .360
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يف املقابل اكت�سب مفهوم احلجاب معاين رمزية عديدة جعلت التيار
اكت�ساحا للتيارات التغريبية
املحافظ والتقليدي يتبناه يف مواجهة ما بدى له
ً
يف املجتمع� .صار التم�سك باحلجاب عند البع�ض رم ًزا للتم�سك بالقيم الثقافية
واالجتماعية التقليدية والأ�صيلة ،بحيث اختزلت الأ�صالة يف هذا املفهوم ويف
ج�سد املر�أة؛ لذا حظي تيار التم�سك باحلجاب على ت�أييد عدد لي�س بالقليل
من الن�ساء املتعلمات ،بل واملهتمات بق�ضية املر�أة يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر.
أي�ضا،
بدا حجاب الن�ساء كاحل�صن الأخري لن�ساء «ترقية املر�أة» و«جريدة العفاف» � ً
فدافعت عنه بع�ض الن�ساء ،بينما دعا البع�ض الآخر �إىل التخفف التدريجي
منه .وجدير بالذكر �أن ق�ضية ال�سفور واحلجاب ق�ضية جمعت الن�ساء امل�صريات
والعربيات من خمتلف الأديان ،و�إن كانت الن�ساء غري امل�سلمات قد �سبقن
امل�سلمات يف ال�سفور.
من الالفت للنظر �أن الن�ساء الرائدات يف القرن التا�سع ع�شر مل يحملن
راية ق�ضية ال�سفور وركزن على ق�ضايا �أخرى كالتعليم مثالً ،رمبا لتفادي �إحداث
تدريجيا تتخلى عن حجب وجوههن
�أزمات مفتعلة ،بينما يف الواقع كانت الن�ساء
ًّ
يف احليز العام .تغري الأمر يف �أواخر الربع الأول من القرن الع�شرين حينما ك�شفت
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كل من هدى �شعراوي ( ((()1947-1879و�سيزا نرباوي ()1985-1897
وجهها يف حركة علنية و�سيا�سية بالدرجة الأوىل .بل �إن هدى �شعراوي نف�سها
كانت من املدافعات عن الرفع التدريجي للحجاب ،ويحكى �أنها �أقنعت �سيزا-
الأ�صغر منها �س ًّنا -بارتداء احلجاب عند عودتها من فرن�سا عام 1932م على
وعد بخلعه فيما بعد .جاء ذلك يف خ�ضم املعركة الوطنية �ضد االحتالل ،حيث
((( هدى �شعراوي (1947-1879م) هي رائدة العمل الن�سوي يف م�صر .لعبت هدى �شعراوي �أدوا ًرا خمتلفة
يف تاريخ م�صر احلديث ،فكانت من م�ؤ�س�سات مربة حممد علي يف 1909م ،واحتاد املر�أة امل�صرية املتعلمة
يف 1914م ،كما �أ�س�ست وتر�أ�ست االحتاد الن�سائي امل�صري يف 1923م� .شاركت هدى �شعراوي يف ثورة
1919م فقادت مظاهرة من  300امر�أة للمناداة بالإفراج عن �سعد زغلول ورفاقه ،ومت انتخابها رئي�سة اللجنة
الن�سائية املركزية يف حزب الوفد ،املوقع الذي ا�ستقالت منه عام 1924م عندما جتاهلت حكومة الوفد
املنتخبة مطالبها الوطنية والن�سوية .وطالبت هدى �شعراوي برفع �سن الزواج للفتاة �إىل � 16سنة على الأقل،
وقد حتقق لها ما �أرادت يف عام 1923م ،كما طالبت بفتح �أبواب التعليم العايل للفتيات وب�إ�شراك الن�ساء مع
الرجال يف حق االنتخاب ،وب�سن قانون مينع تعدد الزوجات �إال لل�ضرورة ،و�أي�ضً ا طالبت برفع الظلم والإهانة
اللذين يقعان على املر�أة فيما يدعى بدار الطاعة .ويف عام 1930م �ساعدت االقت�صادي الكبري طلعت حرب
يف جمع ر�أ�س املال لإن�شاء بنك م�صر.
Arthur Goldschmidt, Jr. Biographical Dictionary of Modern Egypt (Cairo: The American
;University in Cairo Press, 2000), pp.189-190

«هدى �شعراوي يف �سطور» ،جمعية هدى �شعراوي 7 ،يناير 2010
><http://hodasharawi.com/hoda.htm

((( �سيزا نرباوي ( )1985-1897رائدة من رائدات العمل الن�سوي؛ من م�ؤ�س�سات االحتاد الن�سائي امل�صري
(1923م) ورئي�سة حترير «امل�صرية» ،اجلريدة ال�صادرة عن االحتاد ،ومن م�ؤ�س�سات االحتاد الن�سائي العربي
(1944م) .دعت �سيزا نرباوي �إىل حتديد �سن الزواج للرجال والن�ساء لإتاحة فر�صة كافية للتعليم ،كما
كانت من املنا�ضالت من �أجل ح�صول الن�ساء على حقوقهن ال�سيا�سية الكاملة مبا يف ذلك حق االنتخاب
والرت�شح يف االنتخابات .كما لعبت �سيزا نرباوي �أدوا ًرا يف احلركة الن�سوية العاملية ودافعت عن حقوق
الن�ساء الفل�سطينيات منذ عام 1939م.
Goldschmidt. Biographical Dictionary of Modern Egypt, p.145.
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�شاركت الن�ساء يف مظاهرات الوفد امل�صري �ضد الإجنليز ،بل ويف حركة الوفد
عامة .و�أ�صبح رفع احلجاب من رموز التقدم .اجنلى ذلك يف متثال امل َّثال امل�صري
احلديث حممود خمتار ،امل�سمى بقدر كبري من الداللة« :نه�ضة م�صر» .ي�صور
التمثال ال�شهري -املرابط يف اجليزة �أمام حديقة احليوان ويف الطريق �إىل جامعة
القاهرة -م�صر يف �صورة فالحة �سافرة الوجه تزيح طرحة عن ر�أ�سها ،وتتكئ
بيمينها على املا�ضي امل�صور يف �صورة �أبي الهول ،الرمز امل�صري املتمثل يف ج�سم
الأ�سد ور�أ�س الإن�سان.
املر�أة واحلجاب

كان الف�صل الذي يتناول فيه قا�سم �أمني املر�أة واحلجاب هو �أكرث الف�صول
تعر�ضا للهجوم بالرغم من �أنه الف�صل الذي يكرث فيه الكاتب من الإ�شارات
ً
واال�ستدالالت بالآيات القر�آنية ،حتى �أن البع�ض ي�ؤكد �أن هذا الف�صل بالذات
راجعه ورمبا �ساهم يف كتابته الإمام حممد عبده((( .من �شدة الهجوم على هذا
الف�صل بالذات قد ي�ستغرب القارئ املعا�صر عند مطالعته �إىل �أي مدى يبدو
يدع �إىل التخلي التام عن احلجاب،
قا�سم �أمني معتد ًال يف �أفكاره ودعوته؛ فهو مل ُ
تدريجيا.
و�إمنا التخلي عن �سرت الوجه وعزل الن�ساء ،وحتى ذلك دعا �إىل تطبيقه
ًّ
((( من ه�ؤالء عفاف لطفي ال�سيد التي ترجح �أنه كتب الكتاب مع حممد عبده و�أحمد لطفي ال�سيد حينما
ق�ضى الثالثة �إجازتهم ال�صيفية يف جينيف عام 1896م.
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot. Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyptian Relations
(London: John Murray, 1968), p. 187; Cole. “Feminism, Class and Islam” p. 394.
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يكتب قا�سم �أمني« :رمبا يتوهم ناظر �إنني �أرى رفع احلجاب باملرة ،لكن
احلقيقة غري ذلك ،ف�إنني ما �أزال �أدافع عن احلجاب ،و�أعتربه �أ�ص ًال من �أ�صول
الآداب التي يلزم الإم�ساك بها» .ولكنه يكمل فيو�ضح تعريفه ملا يق�صده
باحلجاب« :غري �أنني �أطلب �أن يكون مطب ًقا على ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية،
وهو على ما يف تلك ال�شريعة يخالف ما تعارفه النا�س عندنا ،ملا عر�ض عليهم من
حب املغاالة يف االحتياط ،واملبالغة فيما يظنونه عم ًال بالأحكام ،حتى جتاوزوا
حدود ال�شريعة و�أ�ضروا مبنافع الأمة»((( .يدعو قا�سم �أمني �إذن �إىل ما ي�سميه
«احلجاب ال�شرعي» ويعرفه بكونه و�سطًا بني مبالغة الن�ساء الغربيات يف التك�شف
ومبالغة الن�ساء ال�شرقيات يف التحجب.
ويف هذا الف�صل ،الذي يحتل مكانة حمورية يف الكتاب ،فند قا�سم �أمني
�أي �آراء تدعي �أن تغطية الوجه �أو احلجاب مبعنى عزل الن�ساء عن املجال العام
حتديا ل�سيطرة
وح�صرهن يف جمتمع احلرمي من الفرائ�ض الإ�سالمية ،فكان ذلك ً
الرجال التقليدية يف املجتمع .ي�ؤكد قا�سم �أمني �أن هذه «العوائد» ال �أ�سا�س لها
يف ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن ما ورد يف كتب الفقهاء من ا�ستح�سان عدم ك�شف
وجه املر�أة وعدم خمالطتها بالرجال هو من اجتهادهم املبني على العادات
واملعامالت ،ومن اجلزئيات ولي�س من الأحكام ال�شرعية الكلية التي ال تقبل
التغيري والتبديل((( .ومع تغري الأحوال يجب تغري �أحكام مثل هذه اجلزئيات.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .350
((( املرجع ال�سابق� ،ص .413
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ي�شري الكاتب �إىل كتابات من الفقه احلنفي وال�شافعي ،وهما املذهبان
الأكرث �شيو ًعا يف م�صر ،لبيان تعريف ما �أ�سماه احلجاب ال�شرعي ،وكيف �أنه ال
يت�ضمن حجب الوجه �أو الكفني .بل �إن االنتقاب والتربقع� ،أي حجب الوجه مع
ك�شف العينني �أحيانًا ،من عادات ال�شعوب ال�سابقة على الإ�سالم والتي بقيت
أي�ضا
بعده ،وهي عادات لي�ست معروفة يف كثري من البلدان الإ�سالمية ،ولكنها � ً
معروفة يف بالد مل تتدين بالإ�سالم((( .ثم يتطرق �إىل اجلانب العملي ليبني حاجة
الن�ساء �سواء يف العمل �أو الأعمال املدنية والق�ضائية� ،إىل التخفف من احلجاب
املعيق للحركة� .أي �إن ما يبغيه قا�سم �أمني ،وهو الهدف الأبعد لدعوى ال�سفور يف
نهايات القرن التا�سع ع�شر ،هو �إتاحة قدر من املجال العام �أمام الن�ساء.
كما يفند قا�سم �أمني احلجة التي كانت تدعي �أن حجاب الن�ساء ،مبعناه
املت�شدد ،من �آداب املر�أة ،ويو�ضح �أنه ال عالقة بني الأخالق وك�شف الوجه �أو
�سرته .ومن الالفت �أنه يف هذا املو�ضوع بالذات يت�ساءل عن �سبب التفرقة بني
الرجال والن�ساء�« :أي عالقة بني الأدب وبني ك�شف الوجه و�سرته؟ وعلى �أي
قاعدة بني الفرق بني الرجل واملر�أة؟ �ألي�س الأدب يف احلقيقة واح ًدا بالن�سبة
للرجال وللن�ساء ،ومو�ضوعه الأعمال واملقا�صد ال الأ�شكال واملالب�س؟»((( ،بل
�إن هذا الف�صل من �أكرث �أجزاء الكتاب التي يقرتب فيها قا�سم �أمني من فكرة
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء و�إن كان ال يبلغها ،وال يطالب بها ،وال يتبناها .ولكن
((( املرجع ال�سابق� ،ص .357
((( املرجع ال�سابق� ،ص .356
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يف ثنايا تفنيده لعدد من احلجج امل�ستخدمة لتربير حجاب الن�ساء يذهب �إىل
الت�شكيك يف �أ�صول التفرقة من �أ�سا�سها .فبالإ�ضافة لف�ضه لتلك الثنائية بني
(((
أي�ضا �إىل مقولة �أن �سفور الن�ساء فتنة
حجب الوجه والأخالق ،يتطرق الكاتب � ً
للرجال� ،أو �أن الن�ساء فتنة للرجال .ويف هذا يرد قا�سم �أمني امل�س�ؤولية �إىل الرجال:
تقريبا
«�أما خوف الفتنة الذي نراه يطوف يف كل �سطر مما يكتب يف هذه امل�س�ألة ً
فهو �أمر يتعلق بقلوب اخلائفني من الرجال ،ولي�س على الن�ساء تقديره ،والهن
مطالبات مبعرفته ،وعلى من يخاف الفتنة من الرجال �أن يغ�ض ب�صره ،كما �أنه
على من يخافها من الن�ساء �أن تغ�ض ب�صرها ،والأوامر الواردة يف الآية الكرمية
موجهة �إىل كل من الفريقني بغ�ض الب�صر على ال�سواء ،ويف هذا داللة وا�ضحة
على �أن املر�أة لي�ست ب�أوىل من الرجل بتغطية وجهها»((( ،وهو هنا ،على عك�س
حديثه عن عالقة الأزواج يف الإطار االجتماعي ،يتطرق بت�سا ٍو �إىل فتنة الن�ساء
وفتنة الرجال ،فيعرتف مب�س�ؤولية كل طرف عن فتنته ،وعن �إمكانية �أن تفتنت
الن�ساء بالرجال.
((( تتعدد مدلوالت لفظة «فتنة» يف اللغة العربية لت�شمل االبتالء واالختبار واالمتحان ،كما تخترب الف�ضة
والذهب بالنار ليتميز الرديء منها من اجليد ،الفتنة �أي�ضً ا اختبار للإميان ،وتوحي باجل�سامة .اال�ستخدام
الأعم للفتنة ي�شري �إىل التقاتل بني �أبناء الع�شرية �أو الدين الواحد ،فالفتنة الكربى هي الأحداث التي
�أدت �إىل مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان  ،واحلروب بني اخلليفة الرابع علي بن �أبي طالب 
ومعار�ضيه من �صحابة الر�سول  ومن بني �أمية ( ،)661-656وحتى مقتل الإمام علي بن �أبي طالب
نف�سه وما تاله من ن�ش�أة فرق ال�شيعة .والفتنة �أي�ضً ا يف بع�ض معانيها توحي بالف�ضيحة .القول بفتنة الن�ساء
يوحي �أن ر�ؤية الن�ساء قد ت�ؤدي �إىل امتحان الرجال يف دينهم ويف حفاظهم على العفة وال�شرف.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .356
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ويتطرق الكاتب �إىل احلجة الأهم للتم�سك باحلجاب وهي احلفاظ على
العفة ،فيدلل ب�أمثلة خمتلفة على �أن العفة احلقيقية ت�أتي نتيجة للأخالق احلميدة
التي هي بدورها ،ح�سب منظوره� ،شيء مك َت َ�سب ومتعلَّم �أي نتاج حل�سن الرتبية
والتعليم ،ويذهب �إىل �أن اختالط الرجال والن�ساء يجعل ر�ؤية الرجل للمر�أة � ًأمرا
عاديا ال ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب احلوا�س وامل�شاعر .كما ال يفوته �أن يذكر كيف �أن
ًّ
عزل الن�ساء مل مينع الف�ساد من داخل البيوت .وللحقيقة يبدو قا�سم �أمني يف هذا
الف�صل بالذات �أكرث عم ًقا يف فهمه حلقوق الن�ساء ،و�أقرب ملبد�أ امل�ساواة .فيلفت
النظر مث ًال عند احلديث عن العفة �أن عدم ثقة الرجال بالن�ساء به امتهان لهن:
«�ألي�س من العار �أن نت�صور �أن �أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا ال يعرفن �صيانة �أنف�سهن؟
�أيليق �أال نثق به�ؤالء العزيزات املحبوبات الطاهرات ،و�أن ن�سيء الظن بهن �إىل
هذا احلد؟»((( ،كما ي�شري �إىل �أن عزل الن�ساء داخل البيوت ي�ؤدي �إىل اعتالل
�صحتهن.
أي�ضا املفهوم الأ�شمل والأعمق للحجاب مبعنى ق�صر
يناق�ش قا�سم �أمني � ً
املر�أة يف بيتها مبراجعة احلجج ال�شرعية التي كانت ت�ساق يف عهده لتربير هذه
املمار�سات ،حتى يبني �أن ذلك حكم يخ�ص زوجات النبي دون غريهن من
الن�ساء ،ويفند فكرة �أنه ي�ستحب �أن تتبعه �سائر الن�ساء بقوله تعاىل :ﮋﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﮊ [الأحزاب ،]32 /بل يذهب �إىل �أنه لي�س من ال�صواب
((( املرجع ال�سابق� ،ص .366
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تعطيل ذلك احلكم مر�ضاة التباع الأ�سوة؛ لأن عدم حجاب �سائر الن�ساء يف
حد ذاته حكم يجب احرتامه(((� .أي �إنه يف قراءة قا�سم �أمني للن�صو�ص ال�شرعية
منافيا ملقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
ي�صبح احلجاب املت�شدد ً
ويت�ضح يف هذا الف�صل �أن دعوة قا�سم �أمني لرفع احلجاب كانت تدريجية،
فيكتب« :ال �أق�صد رفع احلجاب الآن دفعة واحدة ،والن�ساء على ما هن عليه اليوم
[ ]...و�إمنا الذي �أميل �إليه هو �إعداد نفو�س البنات يف زمن ال�صبا �إىل هذا التغيري؛
ُفي َع َّو ْدن بالتدريج على اال�ستقالل ،ويودع فيهن االعتقاد ب�أن العفة ملكة يف النف�س
ال ثوب يختفي دونه اجل�سم ،ثم ُي َع َّودن على معاملة الرجال من �أقارب و�أجانب،
مع املحافظة على احلدود ال�شرعية و�أ�صول الآداب حتت مالحظة �أوليائهن .عند
ذلك ي�سهل عليهن اال�ستمرار يف معاملة الرجال بدون �أدنى خطر يرتتب على
ذلك»((( .مرة �أخرى الرتبية ،تعليم الن�ساء ،و�سيلة لبلوغ خمتلف الأهداف.
ويو�ضح الكاتب �أن ا�ستقالل الن�ساء هو الأ�صل الذي وجب الرجوع �إليه،
تدريجيا .كما يت�ضح من هذا الف�صل �أن رفع احلجاب
و�أن هذا تغيري يجب �أن يتم
ًّ
عند قا�سم �أمني لي�س الهدف منه جمرد ك�شف وجه املر�أة �أو االقتداء بالغرب،
ولكنه و�سيلة لإعادة دمج الن�ساء ب�صورة طبيعية يف املجتمع .ويربط الكاتب هنا رفع
احلجاب بالتعليم ،فيبني �أن تعليم الن�ساء ثم ق�صرهن يف بيوتهن ال فائدة من ورائه؛
((( املرجع ال�سابق� ،ص .358-357
((( املرجع ال�سابق� ،ص .373
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لأنه عند العزلة وعدم خمالطة الرجال ال مفر من �أن تن�سى البنت ما تعلمته(((.
يو�ضح قا�سم �أمني �أن التعليم �أكرب من جمرد حمو الأمية ،و�أن خربة احلياة� ،أو
علم احلياة كما ي�سميه ،رافد �أ�سا�سي للإدراك؛ لذا فحجب الن�ساء عند بلوغهن
�سن املراهقة -وهو ما كان قد �صار عادة يف بع�ض الأ�سر املي�سورة� -أو ال�سماح
لهن بقدر حمدد من الدرا�سة فقط ،يعطل عملية تعليمهن ويبرتها .يقول« :طريق
حت�صيل ذلك العلم �إمنا هو باالختالط مع النا�س واختبارهم وا�ستعراف �أخالقهم،
ويف هذا ال�سن (ما بني الثانية ع�شرة والرابعة ع�شرة) يبتدئ الإن�سان يعرف �شعبه
وملته ووطنه ودينه وحكومته ،ويف هذا ال�سن يبتدئ ا�ستعداد كل �شخ�ص وميله
وكفاءته يف الظهور[ ]...ف�إن حجبت فيه الفتاة وانقطعت عن هذا العامل بعد �أن
كانت املوا�صلة بينه وبينها م�ستمرة وقف منوها ،بل رجعت القهقرى ،وفقدت كل
ما كان يزين نف�سها ،ون�سيت كل معارفها»((( .ويف مقارنة الفتة يو�ضح الكاتب �أن
عدم عزل ن�ساء الريف ون�ساء الطبقات الدنيا وعدم حجبهن عن املجتمع يجعل
لهن معارف �أو�سع يف احلياة حتى مع �أميتهن مقارنة بن�ساء املدن من الالتي نلن
قدرا �ضئي ًال من التعليم ،القراءة والكتابة وعزف البيانو ثم عزلن يف البيوت(((.
ً
وقد عاد قا�سم �أمني لتناول مو�ضوع احلجاب يف كتابه التايل «املر�أة
اجلديدة» وربط بينه وبني ق�ضية الرتبية؛ حيث ي�ؤكد �أن الدين الإ�سالمي ال يجرب
((( املرجع ال�سابق� ،ص .361
((( املرجع ال�سابق� ،ص .362-361
((( املرجع ال�سابق� ،ص .363
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املر�أة على ت�شديد احلجاب �إمنا يفعل ذلك رجال الدين الذين يتهمهم بعدم
�إدراك جوهر الإ�سالم((( .يرى بع�ض الكتاب �أن موقف قا�سم �أمني من احلجاب
قد تطور �أو انقلب منذ كتابته لأوىل كتبه «امل�صريون» ،ثم «حترير املر�أة» و«املر�أة
اجلديدة» .ولكن القراءة الدقيقة لكتابته ال ت�شري �إىل انقالب يف فكره بقدر ما
ت�شري �إىل بلورة �أفكار ،وتطور فكري و�سيا�سي .فهو يف �أول كتبه «امل�صريون» نّبي
�سبب مت�سك امل�صريني بعادة احلجاب دون �أن يعرفه �أو يعني حدوده((( .كما �أنه
يف ذلك الكتاب كان يكتب بالفرن�سية ،موج ًها حديثه لقراء �أجانب ،ومتخذًا
موقع املدافع عن وطنه وثقافته فكان ال�سياق العام للكتاب هو الدفاع عن واقع
احلال يف بلده .ولكن م�س�ألة احلجاب بالذات كما ر�أينا كانت يف لب اهتماماته
يف الكتابني التاليني ،وهما كتابان ركزا على ق�ضية املر�أة ب�صفة خا�صة ،بعك�س
الكتاب الأول الأعم .كما �أن هذين الكتابني كتبا بالعربية جلمهور م�صري حملي
بالأ�سا�س؛ مما �سمح بنوع من النقد الذاتي بهدف الإ�صالح .كما تف�صل عدة
�سنوات بني الكتاب الأول وكتبه عن املر�أة� ،سنوات ال �شك �أنها �أن�ضجته وزادت
من معارفه .كما يلفت بع�ض الباحثني النظر �إىل �أن قا�سم �أمني كتب الكتاب
الأول قبل زواجه عام 1894م ،بعك�س الكتابني الآخرين((( .ولرمبا كان خلربته
العملية مب�ؤ�س�سة الزواج واحلياة الأ�سرية ،ومن ثم واقع حياة الن�ساء -على الأقل
((( زينب اخل�ضريي ،مقدمة «املر�أة اجلديدة» ،قا�سم �أمني ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة1999 ،م� ،ص.21.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.24 ،20.
((( Juan Ricardo Cole. “Feminism, Class, and Islam in Turn-of-the-Century Egypt,” p. 394.
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ن�ساء الطبقة الو�سطى والعليا -يف م�صر بعد عودته من فرن�سا؛ �أثر يف تطور وتبلور
�أفكاره.
وقد تناولت عدد من الكاتبات ال�سابقات لقا�سم �أمني واملعا�صرات له
م�ساوئ نظام احلرمي واحلجاب وتقييده حلريتهن ،ومن �أمثال ذلك عائ�شة تيمور
يف «نتائج الأحوال يف الأقوال والأفعال» .ونلحظ من تعليقات عائ�شة تيمور البعد
ال�شخ�صي يف تناولها للحجاب واحلرمي كخربة �شخ�صية بينما يتناول قا�سم �أمني-
الرجل -املو�ضوع من زاوية مغايرة تركز على ربط احلجاب بتخلف الن�ساء ومن
ثم بتخلف الوطن ككل� ،أي �إنه يركز على الزاوية العامة والوطنية ،ويتجاهل
الزاوية الفردية وال�شخ�صية يف تناوله لتلك الق�ضية .وعندما يدعو قا�سم �أمني لرفع
احلجاب فهو يركز على املكا�سب التي �ستعود على الرجال بالدرجة الأوىل ثم
على الأ�سرة والوطن ب�إنهاء حالة العزلة التي تعي�شها الن�ساء .وهذا يتما�شى مع
منظوره لق�ضية املر�أة ككل ،كجزء من ق�ضية حترير الوطن وتطور املجتمع.
ال�سفور كان يعني مبفهومه الأو�سع فتح املجال العام �أمام الن�ساء .وقد
كتبت زينب ّفواز يف 1891م� ،أي قبل �صدور «حترير املر�أة» ت�ؤيد عمل الن�ساء
خارج املنزل ،م�ؤكدة �أنه ال توجد قواعد �شرعية متنع ذلك ،ومت�ضمنة �إ�شارات
ل�شخ�صيات ن�سائية تاريخية((( .كانت زينب فواز تنا�صر حق املر�أة يف العمل ،وهي
ق�ضية رمبا تبدو  -خا�صة بااللتفات �إىل ما م�ضى � -أكرث �أهمية من ق�ضية ال�سفور،
(((

Margot Badran. “Feminists, Islam and Nation,” p. 66.
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و�إن كانت مرتتبة عليها .ولكنها مل تكن ق�ضية تهم قا�سم �أمني ،فهو ي�شري يف
عجالة �إىل ال�سماح للن�ساء الفقريات �أو املحتاجات للعمل خارج املنزل ،ولكنه،
وبرتكيزه على ق�ضية التحرر الوطني وعلى الطبقات املي�سورة من �أمثاله ،ال يعري
تلك الق�ضايا ذات الأبعاد االجتماعية� ،أو الق�ضايا ال�سيا�سية املنخف�ضة ،اهتما ًما
كافيا.
ً
املر�أة والأُ َّمة

كما يت�ضح من تناول قا�سم �أمني لق�ضيتي التعليم وال�سفور ف�إنه كان يرى
يف حترير املر�أة ،بتعليمها و�إطالقها من احلجاب املت�شدد ،م�صلحة الأمة .وكان قا�سم
�أمني ،املعا�صر لالحتالل الربيطاين مل�صر ،على وعي ٍ
عال بالق�ضية الوطنية وب�أخطار
اال�ستعمار الغربي ،كما �أنه كان خمالطًا لدوائر الوطنيني .وقد ذهب قا�سم �أمني
�إىل �أن تفوق وتغلغل الأمم الغربية يف ال�شرق �إمنا ب�سبب تخلف ال�شرق ،وذلك
لي�س ب�سبب جوهر الدين الإ�سالمي الذي يعتنقه كثري من الأمم ال�شرقية ،ولكن
�سببا
ب�سبب تف�شي اجلهل�« :أعتقد �أن هذا االنحطاط الذي طر�أ على الدين لي�س ً
ملا عليه امل�سلمون الآن ،و�إمنا هو نتيجة لأمر هو :اجلهل الفا�شي يف امل�سلمني بعامة،
[رجا ًال] ون�ساء»(((.
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ي�شدد قا�سم �أمني على �أهمية تعليم املر�أة مرة �أخرى من �أجل النهو�ض
باملجتمع ككل ،حتى تتمكن الن�ساء من تربية وتن�شئة �أطفالهن تربية �صحيحة
و�سليمة« :ي�ستحيل حت�صيل رجال ناجحني �إن مل يكن لهم �أمهات قادرات على
�أن يهيئنهم للنجاح ،فتلك هي الوظيفة ال�سامية التي عهد التمدن بها �إىل املر�أة
يف ع�صرنا هذا»((( .فاملر�أة من وجهة نظره هي ميزان العائلة ،وبارتقاء العائلة يرتقي
املجتمع والأمة« :ارتقاء الأمم يحتاج �إىل عوامل خمتلفة متنوعة ،من �أهمها ارتقاء
أي�ضا ،من �أهمها انحطاط
املر�أة ،وانحطاط الأمم ين�ش�أ من عوامل خمتلفة متنوعة � ً
املر�أة»((( ،و«البد حل�سن حال الأمة من �أن حت�سن حال املر�أة» (((.
وكما يو�ضح الكاتب ف�إن حال الأمة من تقدم وتخلف مرتبط بحال العائلة،
بل بحال م�ؤ�س�سة الزواج يف املجتمع .ي�أخذ قا�سم �أمني هذا مدخ ًال لي�شري �إىل
�أزمة يف الزواج باملجتمع امل�صري نهايات القرن الع�شرين جعلت الكثري من
العائالت غري �سعيدة ،ودفعت الكثري من ال�شباب �إىل العزوف عن الزواج(((،
وذلك مرة �أخرى ب�سبب انحطاط حال الن�ساء وقلة تعليمهن .يق�سم الكاتب
مناق�شته ملو�ضوع «العائلة» �إىل ثالثة �أق�سام :الزواج ،وتعدد الزوجات ،والطالق.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .382
((( املرجع ال�سابق� ،ص .383
((( املرجع ال�سابق� ،ص .386
((( عن «�أزمة الزواج» يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر انظر/ي:

Hanan Kholoussy. For Better, For Worse: The Marriage Crisis That Made Modern
)Egypt (Stanford University Press, 2010
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وهي املو�ضوعات الثالث التي حتكم بداية الزواج وانتهاءه ،وت�ؤدي يف ر�أيه �إىل
مبنيا
كثري من التعا�سة يف العائالت .الزواج يف ر�أي قا�سم �أمني يجب �أن يكون ًّ
على التكاف�ؤ بني الرجل واملر�أة ،وعلى ر�ضائهما ببع�ض وبالعالقة.
املو�ضوع الرئي�سي الذي ر�أى الكاتب فيه متيي ًزا بني الرجال والن�ساء
واحتقارا للمر�أة هو تعدد الزوجات .وهو كما يف مناق�شته للحجاب ،يراه من
ً
عالمات تخلف املجتمعات« :هو من �ضمن العوائد التي دل االختبار التاريخي
غالبا عندما
على �أنها تتبع حال املر�أة يف الهيئة االجتماعية ،فتكون يف الأمة ً
تكون حال املر�أة فيها منحطة ،وتقل �أو تزول باملرة عندما تكون حالها مرتقية» (((.
ويورد الكاتب الن�صو�ص القر�آنية املتعلقة بتعدد الزواج ليو�ضح �أن �إباحة التعدد
يف ال�شريعة الإ�سالمية مقيدة بقيود عدة ،و�أن االكتفاء بزوجة واحدة �أقرب ملا
فر�ضه ال�شرع.
ي�سهب الكاتب يف مناق�شة ثالث املو�ضوعات املتعلقة بالعائلة :الطالق.
فيبد�أ �أو ًال با�ستعرا�ض الطالق يف ال�شرائع املختلفة ليذهب �إىل �أهمية �إباحته
وت�شريعه بالرغم من الأ�ضرار الناجتة عنه .ثم يتناول الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث
النبوية املتعلقة بالطالق ،ويبني كيف �أن بع�ض �أحكام الطالق عند الفقهاء تبتعد
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عن روح الت�شريع الإلهي ،خا�صة فيما يتعلق بالطالق البائن((( .فهو يرى يف ذلك،
كما يف قول الفقهاء �إن التلفظ بالطالق بغ�ض النظر عن وجود النية لالنف�صال
يكفي لوقوعه ،يرى يف تلك الأحكام ا�ستخفافًا بالطالق وبالآثار االجتماعية
املرتتبة عليه .وهو يف ذلك النقا�ش ويف عر�ضه لآيات القر�آن املتعلقة بالطالق
يذهب �إىل وجوب تنظيم الطالق وعدم التو�سع فيه .كما يعار�ض الكاتب عادة
أي�ضا امتهانًا للزوجات« :نحن يف زمان �ألف
الق�سم بالطالق((( ،والتي يرى فيه � ً
رجال فيه الهذر ب�ألفاظ الطالق ،فجعلوا ع�صم ن�سائهم ك�أنها لعب يف �أيديهم
يت�صرفون فيها كيف ي�شاءون ،وال يرعون لل�شرع حرمة وال للع�شرة ح ًّقا ،فرتى
الرجل منهم يناق�ش �آخر فيقول له� :إن مل تفعل كذا فزوجتي طالق ،فيخالفه،
فيقال :وقع الطالق وانف�صمت الع�صمة بني احلالف وزوجته ،وهي ال تعلم ب�شيء
ما وال تبغ�ض زوجها وال تود فراقه ،بل رمبا كان الفراق �ضربة قا�ضية عليها»(((.
لذا يدعو قا�سم �أمني �إىل الأخذ بقول بع�ض الفقهاء من �أن اال�ست�شهاد �شرط يف
((( يبيح الت�شريع الإ�سالمي للزوج �أن يطلق زوجته ثالث مرات ،ويبيح للزوجني الرجوع �إىل الزواج بعد
الطالق الأول والثاين .وقد �أباح جمهور الفقهاء  -ا�ستنا ًدا �إىل ال�سنة وعمل بع�ض ال�صحابة كاخلليفة الثاين
عمر بن اخلطاب  -للرجل �أن يطلق زوجته ثالث طالقات يف مرة واحدة ال ميكن لهما الرجوع �إىل الزواج
بعدها ،وهو ما ا�صطلح على ت�سميته «الطالق البائن».
((( جدير بالذكر �أن من �أكرث الفقهاء املعار�ضني لق�سم الطالق ولإيقاع الطالق ثالثًا يف املرة الواحدة الفقيه
احلنبلي ابن تيمية (ت 728هـ1328 /م) ،وقد القى ابن تيمية من حكام وعلماء ع�صره معار�ضة �شديدة
ب�سبب �أفكاره املعادية ملا ر�آها بد ًعا يف الت�شريع الإ�سالمي ،ومنها ق�سم الطالق.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .405
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�صحة الطالق كما هو �شرط �صحة الزواج� ،أي �أن ي�شرتط ل�صحة الطالق �أن يقع
عالنية �أمام �شهود(((.
وقام قا�سم �أمني ،وهو القا�ضي املدرك للم�شاكل االجتماعية الناجتة عن
انف�صال الأزواج نتيجة عمله يف املحاكم ،بو�ضع الئحة مقرتحة لتنظيم الطالق
م�ستوحاة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية �ضمنها يف كتابه ،وفيها ا�شرتط �أن يقع
الطالق �أمام ٍ
قا�ض ،و�أن ي�سبقه حتكيم حكمني من �أهل الزوج والزوجة ون�صيحة
كثريا من املواد التي اقرتحها قا�سم �أمني قد مت الأخذ
القا�ضي ،وجدير بالذكر �أن ً
بها عند تدوين قوانني الأحوال ال�شخ�صية يف م�صر(((.
من الالفت للنظر �أن اجتاه قا�سم �أمني يف مناق�شة مو�ضوع الطالق كان
جدا يف الأعوام -1880
يهدف �إىل تقليل حاالت الطالق ،التي ر�آها مرتفعة ًّ
1897م ،واحلد من ا�ستهتار الأزواج مب�س�ألة الطالق .كما يقرر �أن تعليم املر�أة يرفع
من �ش�أنها ،ويحد من معاملة الرجل لها بق�سوة و�إهانة ،ك�أن ي�ستهني بالطالق .فهو
يرى يف الطالق ح ًّقا ي�سيء الرجل ا�ستخدامه .وذلك االجتاه هو الذي ي�سيطر
على اجلزء الأكرب من مناق�شته للطالق ،ولكنه بعدها يتطرق �سري ًعا �إىل مناق�شة
حق املر�أة يف الطالق ،و�إن كان ال يوليه نف�س الأهمية .يقرر قا�سم �أمني �أنه «مهما
�ضيقنا حدود الطالق فال ميكن �أن تنال املر�أة ما ت�ستحق من االعتبار والكرامة
((( املرجع ال�سابق� ،ص .406-405
((( املرجع ال�سابق� ،ص .407-406
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�إال �إذا منحت حق الطالق»((( .يناق�ش الكاتب و�سيلتني �أمام الن�ساء للطالق:
�إما الأخذ باملذهب احلنفي الذي يبيح �أن ت�شرتط املر�أة يف عقد الزواج �أن يكون
لها احلق يف �أن تطلق نف�سها متى �شاءت� ،أو الأخذ باملذهب املالكي ب�أن يو�ضع
الطالق حتت �سلطة القا�ضي الذي يحكم به عند �شكوى الزوجة من ال�ضرر
و�إثباته للقا�ضي(((.
امل�شروع الفكري لقا�سم �أمني

ن�شر قا�سم �أمني باكورة �أعماله الفكرية ،كتابه «امل�صريون» ،عام 1894م.
وقد �صدر الكتاب بالفرن�سية للرد على كتاب �آخر للدوق الفرن�سي داركور .كان
الدوق داركور قد هاجم امل�صريني يف كتابه «م�صر وامل�صريون» الذي يت�شابه مع
كثري من الكتابات اال�ستعمارية يف ا�ستعالئها على ال�شرق.
وكما يو�ضح حممد عمارة يف درا�سته عن قا�سم �أمني ،فقد حاول �أمني من
خالل عمله يف �سلك الق�ضاء تطبيق مفاهيمه و�آرائه يف فل�سفة العقاب ودوره
يف الإ�صالح االجتماعي ،ف�أفرج عن الكثريين ممن و�ضعتهم الأجهزة احلكومية
(((
مهما يف �إن�شاء اجلامعة الأهلية امل�صرية
بال�سجن ً
دورا ًّ
ظلما  .كما لعب قا�سم ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص .408
((( املرجع ال�سابق� ،ص .410-409
((( حممد عمارة ،قا�سم �أمني ،مرجع �سابق� ،ص .24
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حاليا) ،فخلف �سعد زغلول يف رئا�سة اللجنة التي تولت الدعوة
(جامعة القاهرة ًّ
للم�شروع(((.
كان م�شروع اجلامعة الأهلية �أحد امل�شاريع املهمة التي تبنتها احلركة الوطنية
يف �أوائل القرن الع�شرين ،ور�أى �أن�صارها �أن ا�ستقالل الفكر ال يكون �إال بالتعليم؛
فطالبوا ب�إن�شاء كلية م�صرية على غرار اجلامعات الأوروبية ،تكون اللغة العربية
�أ�سا�س التدري�س بها .ظهرت الدعوة للجامعة منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر
يف كتابات كل من يعقوب �أرتني وجرجي زيدان ،الح ًقا تبنى الزعيم الوطني
م�صطفى كامل((( الفكرة ودعا �إليها منذ عام 1904م((( .اجتذبت الفكرة قادة
الر�أي واحلركة الوطنية وبع�ض الأغنياء والأمراء ،من �أمثال ال�شيخ حممد عبده
و�أحمد من�شاوي با�شا .ولكن واجه امل�شروع عدة عراقيل �أهمها م�شكلة التمويل
واملعار�ضة ال�سيا�سية ،من جهة اخلديوي �أحيانًا ومن �سلطات االحتالل الربيطاين
((( املرجع ال�سابق� ،ص .26
((( م�صطفى كامل ( ،)1908-1874قائد وطني من عائلة م�صرية ،كان والده �ضاب ًطا يف اجلي�ش امل�صري .در�س
م�صطفى كامل احلقوق يف القاهرة وفرن�سا .كان من �أ�شد املعار�ضني لالحتالل الربيطاين مل�صر ،ومقربًا من
كل من اخلديوي عبا�س حلمي الثاين وال�سلطان عبد احلميد الثاين اللذين �سانداه يف حملته الأوروبية
للمطالبة با�ستقالل م�صر� .أ�س�س احلزب الوطني وجريدة اللواء ،وكان �أي�ضً ا من م�ؤيدي الدولة العثمانية
وفكرة اجلامعة الإ�سالمية التي تبناها ال�سلطان عبد احلميد الثاين.
Arthur Goldschmidt, Jr. Biographical Dictionary of Modern Egypt, pp. 101–102.

((( عبد املنعم اجلميعي ،اجلامعة امل�صرية واملجتمع 1940-1908م ،القاهرة ،مركز الدرا�سات ال�سيا�سية
والإ�سرتاتيجية بالأهرام� ،1983 ،ص .10
Donald Malcolm Reid. Cairo University and the Making of Modern Egypt (Cairo:
American University in Cairo Press, 1991), pp. 22–23.
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التي ف�ضلت ن�شر التعليم االبتدائي املحدود يف �أحيان �أخرى� .شجع اللورد
كرومر ،املندوب ال�سامي الربيطاين يف م�صر من 1883م �إىل 1907م ،التو�سع
مدعيا �أن م�صر �أحوج �إليها ،وعار�ض م�شروع اجلامعة ب�شدة
يف �إن�شاء الكتاتيب ً
أ�سي�سا على خربته ال�سابقة يف الهند� ،أن املدار�س احلديثة املن�ش�أة
غالبا لقناعته ،ت� ً
ً
تخرج وطنيني معار�ضني خا�صة عند ف�شلهم يف احل�صول على
على النمط الغربي ّ
(((
وثقافيا
�سيا�سيا ًّ
وظائف حكومية  .بذلك كان الإ�صرار على �إن�شاء اجلامعة عم ًال ًّ
وطنيا يتحدى االحتالل من �أجل �إثبات �إرادة الأمة و�إ�صالحها.
ًّ
اهتدى �أن�صار امل�شروع �إىل فكرة الدعوة �إىل االكتتاب لإن�شاء اجلامعة.
وحتم�س �سعد زغلول ،امل�ست�شار �آنذاك يف حمكمة اال�ستئناف الأهلية والزعيم
الوطني وم�ؤ�س�س حزب الوفد الح ًقا ،للم�شروع ،خا�صة بعد وفاة ال�شيخ حممد
عبده يف 1905م ،وتبنى امل�شروع وتربع له مببلغ مائة جنيه((( .مع تزايد حركة
االكتتاب ر�أى م�ؤيدو امل�شروع �ضرورة ت�أليف جلنة لتلقي االكتتابات ون�شر الدعوة،
فدعا �سعد زغلول �إىل االجتماع الأول لهذه اللجنة يف منزله عام 1906م ،وتكونت
ع�ضوا كان منهم قا�سم �أمني بك الذي �شغل من�صب
اللجنة من �سبعة وع�شرين ً

((( عبداملنعم اجلميعي ،اجلامعة امل�صرية ،مرجع �سابق� ،ص .11
Reid, Cairo University, pp.18-22.

((( عبد املنعم اجلميعي ،اجلامعة امل�صرية ،مرجع �سابق� ،ص .12
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�سكرتري اللجنة امل�ؤقتة التي ت�شكلت ملبا�شرة العمل((( .عند تخلي �سعد زغلول
ناظرا للمعارف العمومية يف � 28أكتوبر 1906م
عن رئا�سة جلنة اجلامعة مع تعيينه ً
اختري قا�سم �أمني ليحل حملة يف الرئا�سة امل�ؤقتة للجنة((( .ويف يناير 1907م وافق
�شرفيا لها؛ مما قوى
أخريا على رعاية امل�شروع ،وجعل ويل عهده ً
اخلديوي � ً
رئي�سا ًّ
و�شجع حركة االكتتاب و�إن�شاء الأوقاف ل�صالح اجلامعة .يف عام 1907م ُعني
رئي�سا للجامعة .يف عام 1908م ُتويف كل من م�صطفى كامل
الأمري �أحمد ف�ؤاد ً
بال�سل) وقا�سم �أمني (� 22إبريل) ،قبل افتتاح اجلامعة يف 21
( 10فرباير ،م�صابًا ُّ
دي�سمرب من العام نف�سه .يف نهاية العام كانت الأو�ضاع ال�سيا�سية مل�صر قد تغريت
بقدر ما خا�صة مع رحيل اللورد كرومر وتعيني جور�ست حمله .وباحل�صول على
ت�أييد اخلديوي وموافقة الإجنليز على امل�شروع ودخول عدد من الرعاة من الأمراء
والب�شوات والأجانب ،كان الطابع الوطني اال�ستقاليل للم�شروع قد تغري نو ًعا ما.
َد َّون �سعد زغلول با�شا يف مذكراته �أنه يف حفل افتتاح اجلامعة مل يذكر ا�سم قا�سم
�أمني �أو م�ساهماته يف االحتفال «مع �أنه �أول م�ؤ�س�سيها ومات يف خدمتها»(((.
يدع له قا�سم
دورا رمبا مل ُ
بالرغم من ذلك الإغفال فقد لعبت اجلامعة امل�صرية ً
�أمني �صراحة ،يف التو�سع يف تعليم الن�ساء امل�صريات وذلك عن طريق �إن�شاء الفرع
((( املرجع ال�سابق� ،ص .12
Reid, Cairo University, p.25.

((( عبد املنعم اجلميعي ،اجلامعة امل�صرية ،مرجع �سابق� ،ص .14-13
((( املرجع ال�سابق� ،ص .25
Reid, Cairo University, p.26.
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الن�سائي((( .ولكن ن�شر التعليم ،وخا�صة تعليم البنات ،كان من الأهداف التي
دعا �إليها و�سعى لها قا�سم �أمني ،كما يت�ضح من كتابه ال�شهري «حترير املر�أة».
حترير املر�أة يف �سياقه التاريخي

عا�ش قا�سم �أمني وكتب كتبه الثالثة ال�شهرية ومقاالته الكثرية يف نهايات
قدرا من احلداثة منذ
القرن التا�سع ع�شر .وم�صر يف تلك احلقبة كانت قد خربت ً
م�شاريع حممد علي با�شا يف الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر وما بعده.
كما كانت البالد تعي�ش حتت وط�أة االحتالل الربيطاين والتبعية االقت�صادية
وال�سيا�سية للغرب� .شهدت م�صر تغريات جمة يف القرن التا�سع ع�شر نقلتها من
التقليدية �إىل بدايات احلداثة على الأقل يف املدن ،من �إن�شاء جي�ش وطني يف عهد
حممد علي با�شا (1848-1805م) ،ثم حتجيمه� ،إىل �إن�شاء مدار�س حديثة على
الن�سق الأوروبي.
من املهم فهم كتاب قا�سم �أمني و�أفكاره يف �سياق امل�شروع الفكري
التنويري لنهايات القرن التا�سع ع�شر ،والذي ارتكز على �ضرورة التوفيق بني
عقالنية الغرب وتطوره وتدين ال�شرق وتقاليده وعلى ق�ضية التحرر ب�صفة عامة.
وقد وجد اال�صطالحيون من جيل قا�سم �أمني �أنف�سهم يف فخ يف مقابل �إ�شكاليات
احلداثة؛ هل يقبلون احلداثة الغربية ليتطوروا وليقاوموا االحتالل ويتخلوا عن
((( عبد املنعم اجلميعي ،اجلامعة امل�صرية ،مرجع �سابق� ،ص29-28
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تراثهم وتقاليدهم وخ�صو�صيتهم الثقافية؟ �أم يتم�سكون بخ�صو�صيتهم وقيمهم
ويرف�ضون احلداثة كلية ويظلون يف موقع ال�ضعيف يف مقابل الغرب الأقوى؟ وقد
حاول جم املفكرين الإ�صالحيني (�أو من باتوا يعرفون بالإ�صالحيني) التوفيق
بني املتناق�ضني.
فمث ًال يف �سياق دعوته لتحرر املر�أة يو�ضح قا�سم �أمني �أن دعوته تلك مل
تكن ملجرد الأخذ باجلديد �أو تقليد الغرب «ال لأننا منيل �إىل تقليد الأمم الغربية
يف جميع �أطوارها وعوائدها ملجرد التقليد� ،أو التعلق باجلديد لأنه جديد» و�إمنا من
�أجل �سعادة وارتقاء الأمة ،ومن �أجل الو�صول �إىل ذلك التقدم دعا �إىل العودة
�إىل الدين الإ�سالمي ونهج ال�سلف ال�صالح لالقتداء بهم ،فيقول« :هل علينا �أن
نهتز مكاننا ونر�ضى مبا وجدنا عليه �آباءنا والنا�س من حولنا يت�سابقون �إىل منابع
ال�سعادة وموارد الرفاهية ومعاهدة القوة ،وميرون علينا �سرا ًعا ونحن �شاخ�صون
�إليهم� ،إما غري �شاعرين مبوقفنا و�إما �شاعرين ولكنا حيارى ذاهلون� ،أو من الواجب
علينا �أن ننظر كيف تقدم النا�س وت�أخرنا؟ كيف تقووا و�ضعفنا؟ كيف �سعدوا
و�شقينا؟ ثم نرجع �أب�صارنا كرة ثانية يف ديننا وما كان عليه �أ�سالفنا ال�صاحلون،
ثم نقتدي بهم يف ا�ستماع القول واتباع �أح�سنه ،وانتقاء الفعل والأخذ ب�أف�ضله،
ون�سري يف طريق ال�سعادة واالرتقاء والقوة مع ال�سائرين؟»((( .يحاول قا�سم �أمني �أن
يجمع بني الفكرتني -بني اجلديد الغربي والرتاث الإ�سالمي -ب�أن يطرح �أفكاره،
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص.360
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مثل التخفف التدريجي من احلجاب ،على �أنها ت�ساير التقدم والتطور ،ويف ذات
الوقت تطابق �أ�صل الت�شريع الإ�سالمي.
الغائب احلا�ضر يف حديث قا�سم �أمني عن املر�أة هو النموذج الغربي
للمجتمع واحلياة ،بل النموذج الربجوازي الغربي حتدي ًدا .فعندما يحب الكاتب
�أن يقارن الن�ساء امل�صريات ،يقارنهن بالغربيات ،عندما يناق�ش التعليم �أو العفة �أو
احلجاب يقارن ن�ساءنا بن�سائهم .وذلك لي�س بالغريب �إذا ما �أخذنا يف االعتبار
ظروف وزمن الكتابة .فالفكر الإ�صالحي العربي عامة -وكتابات قا�سم �أمني
جزء منه -جاء يف زمن اال�ستعمار الغربي لل�شرق العربي والإ�سالمي ،فكان جزء
قائما على تبني النموذج الغربي ،املهيمن
�أ�سا�سي من فكر مقاومة هذا اال�ستعمار ً
واملنت�صر .هيمن الغرب حتى على الفكر الإ�صالحي بحيث �صار النموذج الذي
يجب �أن يحتذى.
فبعد تناوله وتفنيده ملختلف احلجج املدافعة واملربرة لنظام احلجاب ،وبيان
�سبب ت�شجيعه لتخفيف احلجاب واختالط الن�ساء و«�إطالقهن» ،يذهب يف نهاية
ف�صل «حجاب الن�ساء» �إىل �أنه لو كان يف هذا النظام فائدة لأبقى الغرب عليه،
ويف هذا �إ�شارة للنموذج الأ�سا�سي للنه�ضة الذي كان يف ذهنه� ،أوروبا والغرب
كانا هما الإلهام« :هل يظن امل�صريون �أن رجال �أوروبا ،مع �أنهم بلغوا من كمال
العقل وال�شعور مبل ًغا مكنهم من اكت�شاف قوة البخار والكهرباء وا�ستخدامها على
ما ن�شاهده ب�أعيننا [ ]...هل يظنون �أن تلك العقول وتلك النفو�س التي نعجب
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ب�آثارها ميكن �أن يغيب عنها معرفة الو�سائل ل�صيانة املر�أة وحفظ عفتها؟ هل يظنون
�أن �أولئك القوم يرتكون احلجاب بعد متكنه عندهم لو ر�أوا خريا فيه؟ كال! و�إمنا
الإفراط يف احلجاب من الو�سائل التي تبادر عقول ال�سذج ،ولكنها ميجها كل
عقل مهذب وكل �شعور رقيق»(((.
قريبا من الإمام حممد عبده وم�شروعه الفكري الذي تبنى
كان قا�سم �أمني ً
�إعالء قيمة العقل يف تدبر الأمور و�إعادة قراءة الرتاث الفقهي والفكري .كان
الإمام حممد عبده من دعائم املدر�سة الإ�صالحية امل�صرية يف �أواخر القرن التا�سع
ع�شر ،وكان له دور مهم يف حماولة �إ�صالح الأزهر .كان حممد عبده يف وقت ما
قريبا من جمال الدين الأفغاين وت�أثر ب�أفكاره الإ�صالحية ال�سيا�سية .لعب االثنان
ً
دورا يف ت�أييد العرابيني؛ مما �أدى بهما �إىل ال�سجن والنفي .ويف باري�س وا�صل
ً
االثنان جهودهما ال�سيا�سية يف �سبيل اال�ستقالل ،كما �أ�صدرا جريدة العروة
الوثقى .تو�صل الإمام حممد عبده �إىل ٍ
ترا�ض مع �سلطات االحتالل الربيطاين؛
ف�سمح له بعد تو�سط �سعد زغلول لدى اخلديوي بالعودة �إىل م�صر يف 1888م،
وتقلد وظائف عدة منها مفتي الديار امل�صرية منذ 1899م وحتى وفاته يف 1905م.
بالرغم من دعم الأفغاين وعبده للعرابيني يف نهاية املطاف عند املواجهة
بينهم وبني الإجنليز وال�سرايا ،فقد �آثر حممد عبده ،خا�صة يف الفرتة الأخرية من
حياته وبعد جتربة النفي ،التحول التدريجي والإ�صالحي على الثورة وا�ستخدام
((( املرجع ال�سابق� ،ص .372
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حبذَ حممد عبده م�سار الإ�صالح االجتماعي ،ب�شقيه
العنف والتحول ال�سريع؛ َّ
الديني والتعليمي ،عن الإ�صالح ال�سيا�سي .ورمبا يكون لهذا التوجه دور يف تقربه
من �سلطات االحتالل الإجنليزي ،وبخا�صة اللورد كرومر ،يف اجلزء الأخري من
حياته ،حيث مل يتعار�ض م�سار الإ�صالح االجتماعي التدريجي بال�ضرورة مع
التوجهات العامة لكرومر الذي ركز على النواحي املالية والبنية التحتية الزراعية
وحفظ الأمن.
مهما يف فكر
هكذا لعب الإ�صالح االجتماعي ،ومنه ن�شر التعليمً ،
جزءا ًّ
انعكا�سا على نظرة الإمام حممد عبده يف ق�ضية املر�أة� ،أثر
الإمام .وكان لهذا
ً
بدوره على املحيطني به و�أن�صاره ومنهم قا�سم �أمني .متيز فكر الإمام حممد عبده
ب�إعادة قراءة للرتاث الفقهي الإ�سالمي ،ركز فيه على فهم روح القر�آن والر�سالة
الإ�سالمية ،وفرق بني جوهر العقيدة واملتغريات االجتماعية التاريخية .وقد متيز
فكره بفتح باب االجتهاد ،وقراءة الن�صو�ص الدينية يف �ضوء املتغريات االجتماعية
وم�صالح الأمة ،واالجتاه �إىل الفقه الإ�سالمي مبذاهبه املختلفة دون التقيد ب�ضيق
املذهب الواحد .بذلك ف�سر الإمام و�ضع الن�ساء املرتدي يف ع�صره ،لي�س ب�سبب
�شيء �أ�صيل يف الإ�سالم بل ب�سبب الأحوال االجتماعية التي عا�شها امل�سلمون
يف بع�ض البالد الإ�سالمية ،والتي ق�ضت تقاليدها بحجب الن�ساء عن احلياة العامة
ومنعهن من التعليم((( .انعك�س ذلك املنهج على تف�سري الإمام للآيات اخلا�صة
((( منى �أحمد �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ،يف «الإمام حممد عبده :مائة عام على رحيله (-1905
 ،»)2005حترير� :إبراهيم البيومي غامن و�صالح الدين اجلوهري ،الإ�سكندرية ،القاهرة ،وبريوت ،مكتبة
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بالن�ساء يف القر�آن ،فر�أى �أن القر�آن قد ذكر م�ساواة الرجل واملر�أة يف الإن�سانية،
فهما لهما نف�س احلقوق والواجبات يف الدنيا والدين ،ويف الذات والإح�سا�س،
وال�شعور والعقل �أي�« :أن ك ًّال منهما ب�شر تام ،له عقل يتفكر يف م�صاحله ،وقلب
يحب ما يالئمه وي�سر به ،ويكره ما ال يالئمه ،وينفر منه»(((.
ولكن امل�ساواة يف نظر حممد عبده مل تكن مطلقة بحيث تكون الرئا�سة
للرجل ،فهو يف�سر القوامة مبعنى «الريا�سة التي ين�صرف فيها املر�ؤو�س ب�إرادته
مقهورا م�سلوب الإرادة»((( .ويرجع
واختياره ،ولي�س معناها �أن يكون املر�ؤو�س ً
حممد عبده هذه الدرجة التي يرفعها القر�آن للرجل على املر�أة �إىل �أمر فطري
و�آخر ك�سبي .الأمر الفطري هو التف�سري البيولوجي التقليدي الذي يذهب �إىل
�ضعف املر�أة يف �أ�صل اخللقة وحاجتها �إىل حماية الرجل .وقد فند هذا املنطق
العديد من املفكرين حتى من املعا�صرين ملحمد عبده ،ومنهم رفاعة الطهطاوي
الذي ف�سر �ضعف البنية بتف�سري م�شابه لتف�سري �ضعف العقل �أي عدم التدريب
واال�ستخدام((( .ال�سبب الآخر عند حممد عبده يتعلق بالك�سب �أي ما ينفقه
الإ�سكندرية ،دار الكتاب امل�صري ،دار الكتاب اللبناين2009 ،م� ،ص .745
((( حممد عبده ،تف�سري املنار ط1367[ 2هـ] ،ج� ،2ص 375؛ الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،بريوت،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر1972 ،م ،ج� ،4ص  ،630مقتب�س من منى �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا
املر�أة» ،مرجع �سابق� ،ص.750
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،ج � ،5ص  ،208مقتب�س من منى �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا املر�أة» مرجع
�سابق� ،ص .751
((( منى �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ،مرجع �سابق� ،ص .752
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وجزءا من م�ؤ�س�سة الزواج((( .وقد كان
الرجل على املر�أة باعتباره التزا ًما ً
أي�ضا تف�سري قريب من ذلك ملفهوم القوامة ،و�إن جعلتها م�شروطة
لعائ�شة تيمور � ً
ومقيدة بوفرة العقل والدين والإنفاق ،فتنتفي بانتفائها((( .و�ضح الإمام حممد
عبده حقوق املر�أة كما كفلها الإ�سالم ومنه احلقوق املدنية ،واملالية ،والدينية،
مهما من فكره
كما ركز على احلق يف التعليم الذي كما ذكرنا �سل ًفا كان ً
جزءا ًّ
دينيا ،ملعرفة العبادات وت�أديتها
الإ�صالحي .ودعا الإمام �إىل تعليم البنات ً
تعليما ًّ
ومعرفة احلالل واحلرام ،بالإ�ضافة �إىل تعليم مدين و�إن مل يحدد العلوم املدنية
التي يجب �أن تتعلمها الن�ساء وال م�ستوى التعليم الواجب �أن تتلقاه (((.
كما تطرق الإمام حممد عبده �إىل حقوق املر�أة يف الزواج ،من حيث
حق االختيار ،وال�صداق ،والذمة املالية املنف�صلة ،وح�سن املعاملة ،ويف املقابل
ر�أي �أن على املر�أة لزوجها واجب الطاعة فيما ال يغ�ضب اهلل ،والتحكيم عند
اخلالف ،وحق الطالق .وقد تطرق حممد عبده �إىل ق�ضية الطالق بحيث دعا
�إىل تقييد الطالق وعدم التو�سع فيه عن طريق و�ضع �شروط وقيود له؛ فاقرتح
و�ضعه يف يد القا�ضي �أو امل�أذون .كما ناق�ش اخللع� ،أي طلب املر�أة للطالق �إذا
كرهت معا�شرة الزوج يف مقابل تنازلها عما �أخذت من عطايا �أثناء الزواج .و�ضع
((( املرجع ال�سابق� ،ص .753
((( عائ�شة تيمور ،مر�آة الت�أمل يف الأمور ،تقدمي :مريفت حامت ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة� ،2002 ،ص -33
.34
((( منى �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ،مرجع �سابق� ،ص .758-757
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أي�ضا م�شروع الئحة لتطليق املر�أة ارتكزت معظم بنودها على التطليق
حممد عبده � ً
لعدم الإنفاق ،و�إن كان جاء فيها مببادئ جديدة منها ال�سماح بطالق الغيبة (�أي
التطليق عند غياب الزوج وفقدانه) �إذا بلغت الغيبة �أربع �سنني� .سمحت الالئحة
أي�ضا بالتو�سع يف الطالق لل�ضرر ب�أن تطلب الزوجة الطالق لل�ضرر كالهجر بدون
� ً
عذر �شرعي� ،أو ال�ضرب �أو ال�سب بدون �سبب ،كذلك ن�صت الالئحة �أنه يف حال
ا�شتداد النزاع بني الزوجني يرفع الأمر �إىل القا�ضي الذي يعني لهما حكمني
عدلني �إما ي�صلحهما �أو يحكم بالطالق((( .كما ذهب �إىل �أن الطالق البائن ال
يكون بلفظ الثالث((( .كذلك ر�أى الإمام وجوب تقييد تعدد الزوجات وبني
خماطره وم�ساوئه ،و�إن مل يحدد و�سيلة عملية ل�ضبطه .يت�ضح من كل ذلك كيف
ت�أثر قا�سم �أمني بفكر الإمام حممد عبده ب�صفة عامة ،وب�آرائه عن دور الن�ساء يف
الإ�صالح االجتماعي ب�صفة خا�صة.
كما �شهد القرن التا�سع ع�شر بزوغ وتطور فكرة احلرية وق�ضية التحرر كق�ضية
وطنية �شاملة ،تت�ضمن حترر الإن�سان امل�صري وحترر الوطن من قيود التخلف
والتبعية واالحتالل .ويف هذا ال�سياق ت�أتي ق�ضية حترر املر�أة كجزء من �سياق
�أ�شمل لتحرر الإن�سان الفرد ،وتثبيت قيم امل�ساواة .فق�ضية النه�ضة والإ�صالح
((( لبنود الالئحة انظر/ي :حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،ج� ،2ص  ،132-130مقتب�س من منى �أبو زيد،
«حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ،مرجع �سابق� ،ص.766-765
((( منى �أبو زيد« ،حممد عبده وق�ضايا املر�أة» ،مرجع �سابق� ،ص .767-765
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جزءا ال يتجز�أ من ق�ضية التحرر الوطني من قيود االحتالل الأجنبي الذي
كانت ً
عانت منه معظم ال�شعوب العربية يف القرن التا�سع ع�شر.
مل يكن قا�سم �أمني وحي ًدا بني الإ�صالحيني العرب �أو امل�سلمني يف انتباهه
أي�ضا ق�سطًا
�إىل �أهمية ق�ضية املر�أة وربطها بق�ضية حترر الأمة ،فتلك الق�ضية نالت � ً
من اهتمام رفاعة الطهطاوي وعبد اهلل الندمي و�أحمد فار�س ال�شدياق ،وال�شاعر
العراقي جميل �صادق الزهاوي ،والتون�سي الطاهر احلداد ،كما كان لها جذور
يف كتابات الإمام حممد عبده كما ر�أينا .وقد احتلت ق�ضية املر�أة مكانة مهمة
يف فكر الإ�صالحيني منذ اجليل الأول يف القرن التا�سع ع�شر ،فكان رفاعة
الطهطاوي من �أوائل املفكرين الذين دعوا �إىل نه�ضة ن�سائية و�إىل تعليم البنات
�أ�سوة بالبنني ،وطرح �آراءه هذه يف كتاباته املختلفة« :تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص
باريز» (1834م) ،الذي عر�ض فيه ملالحظاته على املجتمع الفرن�سي مبا يف ذلك
دور الن�ساء يف هذا املجتمع ،كما يف كتابه «مناهج الألباب امل�صرية يف الآداب
الع�صرية» (1871م) ،وكتابه «املر�شد الأمني للبنات والبنني» (1872م) والذي
طالب فيه بامل�ساواة بني البنات والبنني يف التعليم ،و�أظهر كيف �أن بع�ض البالد
واجبا بحكم القانون((( .وبالرغم من ت�أكيد رفاعة الطهطاوي على
جعلت ذلك ً
هذه الفكرة يف عدة كتابات ،وبالرغم من مكانته التي احتلها يف الإدارة امل�صرية،
ف�إن دعوته لتعليم البنات مل تنفذ يف عهده ملا القته من معار�ضة اجتماعية .وبالرغم
((( منى �أبو زيد« ،الأ�صول الفكرية حلقوق املر�أة يف م�صر احلديثة» ،ورقة مقدمة �إىل م�ؤمتر اجتاهات التجديد
والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث 21-19 ،يناير 2009م ،الإ�سكندرية ،مكتبة الإ�سكندرية� ،ص .2
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من �أن رفاعة الطهطاوي ذهب يف �آرائه �إىل �أبعد مما ذهب قا�سم �أمني بعده بثالثة
عقود ،ف�إنه مل يتعر�ض لنف�س الهجوم ال�شر�س الذي تعر�ض له قا�سم ،رمبا لأنه مل
�شعارا لدعوته� ،أو لأنه كان يكتب يف �إطار
يتخذ من حترير املر�أة عنوانًا لكتبه �أو ً
جملة «رو�ضة املدار�س» التي كانت مطبوعة حكومية فلم يتابع الر�أي العام �آراءه،
قريبا من ال�سلطة يف زمنه ،بينما تعر�ض قا�سم �أمني فيما بعد
�أو لأنه كان هو نف�سه ً
أي�ضا مل يلق الطهطاوي
ملعار�ضة اخلديوي احلاكم ،عبا�س حلمي الثاين((( .ورمبا � ً
نف�س املعار�ضة لأنه -وبالرغم من جر�أة بع�ض �أفكاره يف زمنه -مل يتعر�ض �صراحة
لبع�ض العادات االجتماعية املرت�سخة كمفهوم احلجاب.
ولكن ،كما يو�ضح حممد عمارة يف كتابه «قا�سم �أمني :حترير املر�أة والتمدن
الإ�سالمي» ،امتاز قا�سم �أمني عن غريه من املن�شغلني بق�ضية املر�أة ب�أنه «الوحيد
تقريبا -لهذه الدعوة» ،بينما
بني كل ه�ؤالء الذي وهب كل جهوده وجميع �آثارهً -
كان احلديث عن حترير املر�أة والنهو�ض بها عند غريه من رواد الإ�صالح � ًأمرا من
�أمور كثرية تناولوها(((.
اختلفت �آراء الإ�صالحيني يف مو�ضوع ق�ضية املر�أة باختالف مركزهم
أي�ضا؛ فمع التغريات االجتماعية واالقت�صادية التي �شهدتها البالد كان
الطبقي � ً
مالك الأرا�ضي الزراعية الكبار الذين �شكلوا الطبقة العليا اجلديدة ،وح�صلوا
((( املرجع ال�سابق� ،ص .5
((( حممد عمارة ،قا�سم �أمني :حترير املر�أة والتمدن الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .11
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على تعليم حديث على النمط الغربي ،واحتكوا بالثقافة والفكر الغربي� ،أكرث
ت�شجي ًعا لق�ضية حترر املر�أة((( .واجهت هذه احلركة معار�ضة �أكرث من مثقفي
الربجوازية ال�صغرية ،مثل علماء الأزهر وغريهم من املثقفني والعلماء التقليديني
الذين رف�ضوا تغيري الو�ضع القائم فيما يخ�ص عادات الن�ساء خا�صة احلجاب ،و�إن
كانوا مل يعار�ضوا التو�سع يف تعليم الفتيات((( .انتمى قا�سم �أمني للفئة الأوىل،
بينما انتمى طلعت حرب للثانية.
من املهم عند التطرق �إىل ق�ضية حترير املر�أة االلتفات �إىل دور الن�ساء
العربيات يف القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين فيما يتعلق بق�ضيتهن.
فعك�س ال�صورة ال�سائدة يف اخلطاب العام ،مل يكن كل حاملي راية حترير املر�أة-
مثل �صاحبنا قا�سم �أمني -من الرجال فقط .بل �إن جي ًال من الن�ساء العربيات،
خا�صة من بنات الطبقات العليا ،كان لهن �إ�سهامات م� ِّؤ�س�سة يف تلك الق�ضية،
و�إن مل تنل دعوتهن وكتاباتهن القدر املماثل من االهتمام يف القرن الع�شرين.
ومن ه�ؤالء مث ًال َملَك حفني نا�صف (باحثة البادية) ،وعائ�شة تيمور ،ونبوية
مو�سى ،ونظرية زين الدين .وقد متيزت خطابات الن�سويات الرائدات بانطالقها
من �أمور تخ�ص حياتهن وخرباتهن ال�شخ�صية ،واختلفت �شك ًال وم�ضمونًا عن
خطاب الإ�صالحيني الرجال مثل قا�سم �أمني.
(((
(((

Cole. “Feminism, Class and Islam” p. 392.
Cole. “Feminism, Class and Islam” p. 392.
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ت�أثر قا�سم �أمني بالفكر واملعايري الغربية وحتى اال�ستعمارية منها

ويف جوهر خطاب قا�سم �أمني الإ�صالحي ،كما يف جوهر ق�ضية الإ�صالحيني
من جيله عامة ،فكرة �أ�سا�سية هي �إعادة �صياغة النموذج الغربي يف التقدم يف
�صياغة �شرقية.
ت�أثر قا�سم �أمني بالعديد من النظريات والأطروحات التي �شاعت يف زمنه،
ومنها نظرية التطور التي �شهرها �شارلز داروين (1882-1809م) ،ونظَّ ر لها يف
العلوم االجتماعية هربرت �سبن�سر (1903-1820م) .تقدم هذه النظرية التطور
كونيا واح ًدا� ،شامالً ،ثابت القوانني ،يدفع بالكون �إىل االرتقاء على
ب�صفته نظا ًما ًّ
كل امل�ستويات ،الطبيعية واالجتماعية على حد �سواء .وتتخيل هذه النظرية
�سبي ًال وحي ًدا مل�سار التاريخ الإن�ساين ،يف تقدم م�ستمر ي�ؤدي �إىل احلداثة الغربية.
وتذهب هذه النظريات �إىل �أن البقاء يف الطبيعة -ويف املجتمع -للأقوى،
أخالقيا �أن يبقى؛ لأنه الأ�صلح .وهذه
و�أن الأقوى  -الذي يبقى  -ي�ستحق � ًّ
ت�صاعديا ي�ضع املجتمعات
ترتيبا
ًّ
النظرية ترتب الأعراق واملجتمعات والثقافات ً
الغربية والأجنلو�ساك�سونية يف املرتبة الأعلى .يتفق معظم م�ؤرخي الفكر على
أ�س�سا �إيديولوجية قوية داعمة لال�ستعمار
�أن هذه الكتابات والأفكار قد قدمت � ً
الغربي ،بحيث جعلت من ا�ستعمار ال�شعوب الأدنى على �سلم التطور �سبي ًال
أخالقيا لل�سيا�سات اال�ستعمارية
مل�ساعدتها على الرتقي ،وقدمت بذلك ً
مربرا � ًّ
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لدول �أوروبا الغربية((( .ولكنها كانت �أحدث النظريات يف القرن التا�سع ع�شر،
آثارا على الفكر العاملي.
وتركت � ً
ت�أثر قا�سم �أمني بنظرية التطور والتقدم كقانون علمي يحكم الظواهر
الإن�سانية كما يحكم الظواهر الطبيعية .يت�ضح ذلك يف موا�ضع خمتلفة من كتابه،
فمث ًال عند احلديث عن حجاب الن�ساء ي�شري الكاتب �إىل �أن احلجاب «دور من
الأدوار التاريخية حلياة املر�أة يف العامل» ،ويبني كيف �أن ن�ساء جمتمعات خمتلفة
من اليونان القدمي حتى �أوروبا يف الع�صور الو�سطى كن ي�ستعملن اخلمار ،ثم بد�أت
ن�سيجا خفي ًفا ي�ستعمل حلماية الوجه
الن�ساء «تخفف منه �إىل �أن �صار كما هو الآن ً
من الرتاب والربد»((( ،في�صور الكاتب بذلك تخفيف اخلمار كعالمة من عالمات
خا�صا بنا ،وال
التقدم يف ال�شعوب املختلفة� ،أي �إن «احلجاب املوجود عندنا لي�س ًّ
تقريبا،
�أن امل�سلمني هم الذين ا�ستحدثوه ،ولكنه كان عادة معروفة عند كل الأمم ً
وجريا على �سنة التقدم والرتقي»((( ،فهو
ثم تال�شت طو ًعا ملقت�ضيات االجتماعً ،
بذلك ينزع عن احلجاب �صفة اخل�صو�صية الثقافية التي تربطه باملجتمعات العربية
((( تتلخ�ص هذه النظرة يف كثري من الكتابات اال�ستعمارية ،ولعل من �أ�شهرها ق�صيدة الأديب الربيطاين
روديارد كيبلنج «عبء الرجل الأبي�ض» .من �أ�شهر الدرا�سات التي تناولت هذه العالقة كتاب �إدوارد
�سعيد ،اال�ست�شراق :املعرفة ،ال�سلطة ،الإن�شاء ،ترجمة :كمال �أبو ديب ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية،
2003م.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .351
((( املرجع ال�سابق� ،ص .351
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والإ�سالمية ،ويجعل تخفيفه عالمة من عالمات درب التقدم الذي �صارت عليه
أي�ضا عليه �أن يفعل نف�س ال�شيء.
كل املجتمعات ،مبا يوحي �أن املجتمع امل�صري � ً
ويرى حممد عمارة �أن قا�سم �أمني ا�ستخدم قانون التطور ك�سالح يف
أي�ضا ينطبق عليه
ال�صراع �ضد �أفكار الغرب اال�ستعماري ،ب�إ�صراره �أن ال�شرق � ً
نف�س القوانني ،وت�أكيده �أن «النوع الإن�ساين ،يف كل مكان ،هو نف�سه ،ب�أخطائه
أي�ضا بعظمته وزهوه ،والقانون الأبدي الذي يحول املادة
ومواطن �ضعفه وب�ؤ�سه ،و� ً
أي�ضا الب�شر والأنظمة ،وال ت�ستطيع قوة مقاومة هذا القانون الذي ال مهرب
يحول � ً
منه ،والذي يحكم حركة التقدم الب�شري ،والإن�سانية تعرب عن نف�سها يف كل
مكان بنف�س الطريقة ،وتتبع نف�س امل�سرية» ((( .وعلى الأغلب يعك�س انطباع
عمارة هذا موقف قا�سم �أمني نف�سه ،ورمبا كان فيه رد ملعار�ضيه ،ومعار�ضي فكرة
التطور ذاتها ،من بني �أبناء ثقافته املتم�سكني بت�صورات معينة للتقاليد والأ�صالة.
ولكن جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أ�صحاب نظرية التطور نف�سها مل يكونوا ليجادلوا
يف ذلك ،حيث �إن النظرية يف ر�أيهم كونية و�شاملة ،و�إن كانوا ي�ضعون املجتمعات
ال�شرقية يف مرتبة �أدنى من التطور عن املجتمعات الغربية ،ف�إن بع�ضهم على الأقل
ر�أى �إمكانية �أن تلحق تلك املجتمعات ال�شرقية بركب التقدم �إذا �سارت على
درب الغرب ،بينما نظّ ر املت�شددون والأكرث عن�صرية منهم ال�ستحالة ذلك.
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،مرجع �سابق� ،ص  .38وحممد عمارة ،قا�سم �أمني ،مرجع �سابق� ،ص .41-40
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�إال �أن �صدى بع�ض �آراء نظرية التطور االجتماعي امل�سموع يف كتاب
قا�سم �أمني ينم عن عدم وعيه �أو �إدراكه لكل جوانبها الأخالقية والفل�سفية ،فهو
يتبناها ب�صفتها من النظريات الغربية «احلديثة»؛ وبالتايل النظرية الأمثل لفهم
وتف�سري املجتمعات واملثال الذي يجب على املجتمعات العربية والإ�سالمية
حذوه ،وهو ي�ستخدمها كما �أ�شار حممد عمارة ك�سالح �ضد الفكر اال�ستعماري.
ولكنه يف ذات الوقت بتبنيها يعيد �إنتاج بع�ض م�سلماتها اال�ستعمارية ،فهو وغريه
معتربا تخلف
من الإ�صالحيني -مثالً -يربط بني حترر الن�ساء وتطور املجتمعً ،
يحمل الن�ساء تبعات تخلف
الن�ساء من �أ�سباب ونتائج تخلف املجتمع ،وبالتايل ّ
جمتمعاتهن� .أي �إن م�س�ؤولية تخلف املجتمع ككل تقع على عاتق الن�ساء،
وحقوق الن�ساء التي ينادي بها هي لي�ست بال�ضرورة حقوقًا للن�ساء ب�صفتهن ن�ساء
�أو من اجلن�س الب�شري بقدر ما هي و�سيلة لرتقي املجتمع .بت�أثره بهذه النظريات
وقع قا�سم �أمني يف فخ ازدواجية الفكر التطوري رغم رف�ضه للموقع املوكل لل�شرق
يف عالقته مع الغرب(((.
يرى بع�ض املحللني �أن يف دعوة قا�سم �أمني لتحرير املر�أة حماولة لإنتاج
جمتمع م�صري قائم على نوعني ،ذكر و�أنثى ،على غرار النموذج الغربي املبني
على نظريات التطور ،والتي تنظر للكون وللمجتمع يف �إطار ثنائيات مت�ضادة
((( �سحر �صبحي عبد احلكيم« ،املر�أة امل�صرية يف خطاب التطور بني ن�سوية الغرب وذكورية ال�شرق� »،أبحاث
م�ؤمتر مائة عام على حترير املر�أة ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة2001 ،م ،اجلزء الأول� ،ص .283-282

85

تقدمي

85

(�شرق/غرب ،رجل/امر�أة) .وبخلق هذا املجتمع امل�صري ك�صورة معكو�سة
للمجتمع الغربي يحاول �أن يربز املجتمع امل�صري ككل واحد قادر على التطور
مع النظام العاملي ،وقادر على ردع التدخل الأجنبي واحلفاظ على املكانة الأعلى
للذكورة ،ولكن دون الت�شابك مع الغرب يف عالقة �سيادية� .أو كما تقول �سحر
�صبحي عبد احلكيم« :ميكن القول �إن قا�سم �أمني ا�ستخدم املر�أة امل�صرية ك�أداة
[يدافع] بها عن الرجل امل�صري بدعوى م�صلحة الأمة ،وب�سبب �إميانه بخطاب
الغرب عن ذاته»(((� ،أي �إنه يف معر�ض مقاومته لقهر الغرب ،يعيد �إنتاج خطاب
الغرب عن ال�شرق ،ويحاول �إنتاج �صورة لل�شرق ت�أتي على ن�سق ت�صور الغربيني.
الذكورية وحترير املر�أة

بالرغم من �أن عنوان الكتاب هو «حترير املر�أة» ،بل بالرغم من االحتفاء
بكل من الكاتب والكتاب ب�صفتيهما عالمتني م�ؤ�س�ستني يف تاريخ حترر املر�أة
امل�صرية ،ف�إن قُراء القرن احلادي والع�شرين قد ي�ستغربون عند قراءته من �أن قا�سم
�أمني ال يبدو املدافع التام عن امل�ساواة وكامل حقوق املر�أة؛ قا�سم �أمني ،حمرر
ن�سويا .وتت�ضح تلك املفارقة يف عدة مواقف يتخذها يف كتابه الذي
املر�أة ،مل يكن ًّ
بني �أيدينا هنا ويف كتابات �أخرى .فهو بالرغم من منا�صرته لق�ضية حترر املر�أة،
يفعل ذلك لي�س من موقع امل�ؤمن مب�ساواته بها ،بل من موقع ٍ
متعال .فهو -الرجل-
((( املرجع ال�سابق� ،ص .284
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املرجع يف حتديد دور املر�أة .وحترر املر�أة ،بالن�سبة له ،مهم بالن�سبة للرجل رمبا قبل
ومبدئيا .فبالرغم من ت�شجيعه وتبنيه لدعاوى تعليم املر�أة
أخالقيا
ًّ
�أن يكون ح ًّقا � ًّ
فلم يطالب قا�سم �أمني بامل�ساواة بني املر�أة والرجل يف التعليم ،بل طالب بامل�ساواة
بينهما يف التعليم االبتدائي .وهو يربر �أهمية تعليم املر�أة مث ًال بكون «املر�أة اجلاهلة
ال تعرف مقدار زوجها» قبل �أن يكون ح ًّقا من حقوق الإن�سان يت�ساوى فيه
الرجال والن�ساء .كما ي�شري �إىل �أن تعليم الن�ساء ي�ساعد على جعل الزيجات �أكرث
تكاف ً�ؤا؛ ولهذا اكتفى قا�سم �أمني بالدعوة لتعليم الفتيات التعليم االبتدائي(((.
ويف حديثه عن حقوق املر�أة يرمي قا�سم �أمني �إىل حقوق الأ�سرة والوطن ،ولي�س
حقوق الن�ساء بالذات(((.
من ال�صعب حتديد �إذا ما كانت تلك �آراء قا�سم �أمني كاملة� ،أو �أنه اتبع
تلك الإ�سرتاتيجيات اخلطابية ،وهو يتحدث �إىل الرجال ،ليقنعهم بق�ضيته� ،أو-
بخطاب ع�صرنا ما بعد احلداثي -لريوج لق�ضية حترير املر�أة.
ويبدو من خطاب قا�سم �أمني �أنه موجه �إىل قارئ ذكر� ،أنه يحدث �أقرانه
من الرجال حماو ًال �إقناعهم بجدوى «حترير املر�أة» لهم .فهو مل يوجه كتاباته
((( هدى ال�صدة« ،املر�أة منطقة حمرمات :قراءة يف �أعمال قا�سم �أمني» ،هاجر ،كتاب املر�أة ،العدد الأول� ،ص
.154
((( مث ًال :مارجو بدران« ،انبثاق اخلطاب الن�سوي يف م�صر :املر�أة وقا�سم �أمني»� ،أبحاث م�ؤمتر مائة عام على حترير
املر�أة ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة2001 ،م ،اجلزء الأول� ،ص .92
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للن�ساء ،وال للن�ساء والرجال م ًعا .هو يحدث الرجال عن الن�ساء((( .وهذا مثري
للده�شة يف زمن كانت ال�صحافة الن�سائية فيه ،مثالً ،منتع�شة� ،أي يف زمن زادت
فيه القارئات ،على الأقل يف املدن ،وعلى الأقل يف حميطه االجتماعي .كما
�أن مثل هذا الإق�صاء امل�ضمر مثري للده�شة عندما يحدث على يد رجل ينا�صر
الن�ساء .ولكن هذا الإق�صاء يحدث دون وعي مبا يو�ضح فهم قا�سم �أمني لق�ضية
أي�ضا تقع على
املر�أة وت�صوراته حللها .فاملفتاح يف ر�أيه يف يد الرجال ،وامل�س�ؤولية � ً
الرجال« :التبعة لي�ست عليهن بل على الرجال .هل �صنعنا �شي ًئا لتح�سني حال
املر�أة؟ هل قمنا [�أي نحن الرجال] مبا فر�ضه علينا العقل وال�شرع من تربية نف�سها
وتهذيب �أخالقها وتثقيف عقلها؟»(((.
يف خطاب قا�سم �أمني لي�س مطلوبًا من الن�ساء �أن يخرجن للحياة� ،أن
يتعلمن� ،أن يعلمن� ،أن ينا�ضلن من �أجل حتقيق امل�ساواة ،بل املطلوب من الرجال
�أن ي�سمحوا لهن بذلك� ،أن يدفعوهن �إىل ذلك .والقارئ الذكر الذي يتوجه �إليه
قا�سم �أمني هو على الأحرى قارئ من ذات طبقته االجتماعية .فهو يبالغ مث ًال يف
و�صف ن�ساء م�صر -قبل التطور املرجو وقبل التعليم -في�صورهن يف �صور ال تليق
مب�ستوى �أزواجهن الربجوازيني ،خا�صة عند مقارنتهن بنظرياتهن الغربيات.

((( مارجو بدران« ،انبثاق اخلطاب الن�سوي يف م�صر» ،مرجع �سابق� ،ص .92
((( قا�سم �أمني ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق حممد عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .345
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ردود الأفعال جتاه الكتاب ودعوة قا�سم �أمني

�إن قا�سم �أمني بتحميله وزر تخلف الأ�سرة والوطن على عادات حجب
الوجه وعزل الن�ساء وحرمانهن من التعليم� ،أي على و�ضع الن�ساء يف املجتمع،
جعل من ق�ضية املر�أة ق�ضية حمورية وت�أ�سي�سية تتعلق بالأمة ككل ولي�س بالن�ساء
فقط؛ مما زاد من حدة الهجوم عليه.
قدرا ال ب�أ�س به من الهجوم ال�شخ�صي واملو�ضوعي عقب
نال قا�سم �أمني ً
ن�شر كتابه «حترير املر�أة» يف 1898م .بلغ الهجوم على قا�سم �أمني بعد �إ�صداره كتاب
«حترير املر�أة» �أنه ُمنع من دخول ق�صر اخلديوي((( .وقد كان من �أ�شد املهاجمني يف
الرد على قا�سم �أمني كل من طلعت حرب يف كتابه «تربية املر�أة واحلجاب» وعبد
املجيد الغريان يف «الدفع املتني»؛ مما ا�ستوجب �إ�صداره لكتابه الثاين عن ذات
مهاجما مرة �أخرى يف
الق�ضية« ،املر�أة اجلديدة» .و�سرعان ما رد عليه طلعت حرب ً
كتابه «ف�صل اخلطاب يف املر�أة واحلجاب» وحممد فريد وجدي يف «املر�أة امل�سلمة».
وقد �شكلت هذه الكتب ال�ستة جوهر خطاب القرن التا�سع ع�شر حول ق�ضية
املر�أة يف م�صر بطرفيه امل�ؤيد للإ�صالح واملعار�ض له.

((( حممد عمارة ،قا�سم �أمني ،مرجع �سابق� ،ص .28
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ت�أثري الكتاب على اخلطاب العربي والإ�سالمي

بعد مرور �أكرث من قرن على �صدور «حترير املر�أة» وعلى دعوى قا�سم �أمني،
مازال الكتاب يتبو�أ من�صبه بني كال�سيكيات املكتبة العربية احلديثة ،وما زال
قا�سم �أمني «حمرر املر�أة» .يف عام 1999م ،قام املجل�س الأعلى للثقافة التابع لوزارة
الثقافة امل�صرية ،ب�إعداد م�ؤمتر دويل لالحتفال مبرور قرن على �إ�صدار الكتاب ،وهو
�شرف مل تنله �أي �سيدة من رائدات احلركة الن�سائية .ما زال ا�سم قا�سم �أمني
هو �أول ا�سم يطرح عند احلديث عن حقوق الن�ساء وعن تغري �أو�ضاعهن .يف
املقابل يحاول بع�ض املهتمات واملهتمني بتاريخ الن�ساء العربيات �إبراز دور الن�ساء
على مر التاريخ مبا يف ذلك دور الن�ساء العربيات يف ال�سعي نحو ا�ستقالل وحترر
املر�أة يف الع�صر احلديث ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل عدة م�ؤمترات عقدها ملتقى املر�أة
والذاكرة يف الت�سعينيات والعقد الأول من القرن احلادي والع�شرين؛ لإبراز
م�ساهمات ن�ساء رائدات مثل ملك حفني نا�صف ،ونبوية مو�سى ،وعائ�شة تيمور،
وقدرية ح�سني((( .كذلك توجد حركات موازية لإبراز دور الن�ساء الرائدات يف
((( وقد �أعاد ملتقى املر�أة والذاكرة مث ًال ن�شر عدة �أعمال كتبتها الن�ساء الرائدات .انظر/ي :ملك حفني نا�صف
(باحثة البادية) ،الن�سائيات ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة1998 ،م .نبوية مو�سى ،تاريخي بقلمي ،تقدمي:
رانيا عبد الرحمن وهالة كمال ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة1999 ،م .قدرية ح�سني� ،شهريات الن�ساء
يف العامل الإ�سالمي ،تقدمي� :أميمة �أبو بكر ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة املر�أة والذاكرة2004 ،م .عائ�شة تيمور ،مر�آة
الت�أمل يف الأمور ،تقدمي :مريفت حامت ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة2002 ،م .هدى ال�صدة (حمررة) ،من
رائدات القرن الع�شرين� :شخ�صيات وق�ضايا ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة2001 ،م.
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�سوريا ولبنان وفل�سطني((( ويف املغرب العربي� .إال �أن هذه املحاوالت مازالت
على هام�ش احلياة الثقافية والأكادميية ،فمث ًال بالرغم من قيام االحتاد الن�سائي
امل�صري ،وبزوغ جنم قائدته هدى �شعراوي ،حتى الآن مل ت�صل هدى �شعراوي �أو
�أي من رائدات احلركة الن�سائية امل�صرية �إىل مرتبة قا�سم �أمني يف املخيلة الوطنية
امل�صرية �أو العربية .بل �إن قا�سم �أمني ،الذي هوجم ومنع من دخول ق�صر اخلديوي
باعتبار كتابه «حترير املر�أة» ينطوي على �أفكار فا�ضحة �أو م�شينة� ،صار رم ًزا من
رموز الإ�صالح والتنوير املحتفى بها .رمبا لأنه بالرغم من الهجوم ال�شر�س عليه
ذكرا واب ًنا للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
كان قا�سم �أمني ،القا�ضي وحامل لقب البكويةً ،
واالجتماعية امل�صرية؛ ولذلك فهو يف النهاية خيار م�ضمون ورمز ميكن للكثريين
من خمتلف التيارات الوطنية االلتفاف حوله دون تهديد قناعاتهم الأ�سا�سية.
أي�ضا ،ال يزال قا�سم �أمني يحتل مكانته املتميزة؛ لأنه بالرغم من مرور كل
ورمباً � ،
تلك ال�سنوات ما زال كتابه والق�ضايا التي تناولها والآراء التي عرب عنها ذات
�صلة بالواقع احلا�ضر .بل �إن بع�ض احلجج التي فندها قا�سم �أمني يف كتابه ما زالت
ت�ساق يف بع�ض الدوائر املحافظة عند احلديث عن املر�أة التي مازالت «ق�ضية».
((( جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أبحاث جتمع الباحثات اللبنانيات ،ومنها مث ًال :جني �سعيد املقد�سي و�أخريات ،الن�ساء
العربيات يف الع�شرينات :ح�ضو ًرا وهوية ،بريوت ،جتمع الباحثات اللبنانيات2003 ،م .كذلك م�شروع
فيحاء عبد الهادي لت�أريخ الدور ال�سيا�سي للن�ساء الفل�سطينيات� :أدوار املر�أة الفل�سطينية يف الثالثينيات:
امل�ساهمة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية :روايات الن�ساء ,ن�صو�ص املقابالت ال�شفوية ،البرية ،ال�ضفة الغربية،
مركز املر�أة الفل�سطينية للأبحاث والتوثيق� .)]2005[ ،أدوار املر�أة الفل�سطينية يف الأربعينيات :امل�ساهمة
ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية :روايات الن�ساء :ن�صو�ص املقابالت ال�شفوية ،البرية ،ال�ضفة الغربية ،مركز املر�أة
الفل�سطينية للأبحاث والتوثيق.]2005[ ،
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ختا ًما

كانت اال�ستجابة لدعوات قا�سم �أمني �إىل خلع احلجاب وتعليم املر�أة
جدا .ومل يحظَ قا�سم �أمني نف�سه
و�إ�صالح قوانني االحوال ال�شخ�صية بطيئة ًّ
مبتعة ر�ؤية ثمارها يف حياته الق�صرية .فلم تتمكن الن�ساء امل�صريات من حتدي
مفهوم احلجاب �إال يف الع�شرينيات من القرن الع�شرين على �إثر تغيريات كثرية
تدر�س مناهج مماثلة ملناهج
يف بنية املجتمع ،ومل تفتتح �أول مدر�سة ابتدائية للبنات ّ
ال�صبيان �سوى عام 1925م .ولكن مع �إن�شاء اجلامعة الأهلية والق�سم الن�سائي
بها بد�أت الن�ساء امل�صريات رحلتهن يف التعليم العايل� .أما قوانني الأحوال
ال�شخ�صية و�إ�صالحها ،فتلك �ستظل �إحدى الق�ضايا الإ�صالحية الأزلية على ما
يبدو ،ت�شغل بال الإ�صالحيني من كل جيل.
مرت قوانني الأحوال ال�شخ�صية مب�صر بعدة مراحل يف الثالثينيات من
القرن الع�شرين ،ويف ال�سبعينيات منه ،ثم يف الت�سعينيات .وما زال العمل على
قانون �أكرث عدالة لكل الأطراف و�أكرث مالءمة لواقع احلياة املتغرية يف م�صر
م�ستمرا ،و�إن كانت التعديالت الت�شريعية احلديثة قد �أخذت بكثري من املبادئ
ًّ
التي نادى بها كل من الإمام حممد عبده وقا�سم �أمني.
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ثان ًيا« :تربية املر�أة واحلجاب»

ولد طلعت حرب يف ( 28رجب 1284هـ 25 /نوفمرب 1867م) مبنطقة
ق�صر ال�شوق يف حي اجلمالية بالقاهرة ،كان والده موظ ًفا مب�صلحة ال�سكك
احلديدية ،ويعود �أ�صله �إىل �إحدى قرى منيا القمح مبحافظة ال�شرقية .حفظ طلعت
حرب القر�آن يف طفولته ،ثم التحق مبدر�سة التوفيقية الثانوية بالقاهرة ،وبعدها
التحق مبدر�سة احلقوق والإدارة اخلديوية يف (ذي القعدة 1302هـ� /أغ�سط�س
مرتجما
1885م) ،وتخرج فيها عام (1306هـ1889 /م) .وبعد التخرج ا�شتغل
ً
بالق�سم الق�ضائي بالدائرة ال�سنية التي كانت تدير الأمالك اخلديوية اخلا�صة ،ثم
مديرا ملكتب املنازعات ،وتدرج يف ال�سلك
�أ�صبح ً
رئي�سا لإدارة املحا�سبات ،ثم ً
مديرا لقلم الق�ضايا.
الوظائفي حتى �أ�صبح ً
مديرا ل�شركة كوم �إمبو مبركزها
يف عام (1323هـ1905 /م) انتقل ليعمل ً
الرئي�سي بالقاهرة ،كما �أ�سندت له يف الوقت نف�سه �إدارة ال�شركة العقارية امل�صرية
التي عمل على مت�صريها حتى �أ�صبحت غالبية �أ�سهمها يف يد امل�صريني؛ وكانت
من�صبا على هذه الدرجة من
تلك هي املرة الأوىل التي يتوىل فيها م�صري ً
الأهمية يف �شركات ميلكها ويديرها وي�سيطر عليها الأجانب؛ وقد كتب م�صطفى
كامل يف جريدة الأهرام يف ( 8جمادى الأوىل 1323هـ 10 /يوليو 1905م)
يهنئ طلعت حرب بهذا .كانت هذه ال�شركة بداية ثورة طلعت حرب لتم�صري
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االقت�صاد ليمتلك القدرة على مقاومة الإجنليز ،وقد اجته طلعت حرب �إىل درا�سة
العلوم االقت�صادية ،كما عكف على النهل من العلوم والآداب ،فدر�س اللغة
الفرن�سية و�أتقنها ،وتوا�صل مع كافة التيارات العلمية والثقافية ،وامتزج بالكثري
من �أقطابها� ،إال �أنه كان حمافظًا يف �أفكاره ،ويقد�س تقاليد الآباء والأجداد مع
ميل �إىل التجديد واالقتبا�س من كل ما يفيد وينفع من خمرتعات الأوروبيني
و�أفكارهم ،وتويف طلعت حرب يف ( 21رجب 1360هـ� 13 /أغ�سط�س 1941م).
الكتاب والق�ضية

عندما �أ�صدر قا�سم �أمني كتابه «حترير املر�أة» يف عام (1316هـ1899/م)
قدرا ال ب�أ�س به من الهجوم ال�شخ�صي واملو�ضوعي.
�أحدث �ضجة كبرية وقتها ،ونال ً
وقد كان من �أ�شد املهاجمني لقا�سم �أمني طلعت حرب يف كتابه «تربية املر�أة
واحلجاب» الذي �صدر يف عام (1317هـ1899/م) .وعند كتابة ردوده على
اجتماعيا و�صار من النخبة ،ومل يكن
قا�سم �أمني مل يكن طلعت حرب قد �صعد
ًّ
قد �أ�صبح من كبار مالك الأرا�ضي الزراعية بعد .ا�شتهر حممد طلعت حرب فيما
بعد بدوره االقت�صادي الوطني ،فكان �أحد �أهم م�ؤ�س�سي بنك م�صر يف 1920م.
تعود فكرة �إن�شاء بنك م�صر �إىل نهايات القرن التا�سع ع�شر وارتبطت باحلركة
الوطنية .فقد كان الدافع الأ�سا�سي وراء �إن�شاء «البنك الوطني» هو الإفالت
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باالقت�صاد امل�صري من التبعية االقت�صادية لأوروبا و�سيطرة ر�أ�س املال الأجنبي
و خلق نواة لتحقيق اال�ستقالل الوطني(((.
اختلف قا�سم �أمني وطلعت حرب اختالفًا �شدي ًدا يف ر�أيهما يف احل�ضارة
الأوروبية .فبينما ت�أثر قا�سم �أمني بالفكر واحل�ضارة الأوربية ،كان م�شروع طلعت
حرب الفكري والثقايف يرتكز على فكرة اال�ستقالل عن الغرب .انعك�س ذلك
بال�ضرورة على موقفه من ق�ضية املر�أة ،خا�صة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد
االجتماعية التي تعامل معها ب�صفتها �أ�ص ًال من �أ�صول الثقافة العربية الإ�سالمية.
تعددت �أوجه الهجوم على قا�سم �أمني والأفكار التي طرحها يف حترير
املر�أة .ومن املداخل التي تكررت فعرب عنها م�صطفى كامل رئي�س احلزب
الوطني وطلعت حرب يف «تربية املر�أة واحلجاب» فكرة �أن ما يدعو �إليه قا�سم هو
تغريب يجب �أن يقاوم .فقال م�صطفى كامل يف 1899م يف اجتماع عقب �صدور
الكتاب�« :إنني ل�ست ممن يرون �أن تربية البنات يجب �أن تكون على املبادئ
أي�ضا منذ �أول �صفحات كتاب طلعت حرب:
الأوروبية»((( ،وتت�ضح هذه الفكرة � ً
«رفع احلجاب واالختالط كالهما �أمنية تتمناها �أوروبا من قدمي الزمان لغاية يف
((( ر�ؤوف عبا�س حامد ،مقدمة ،عالج م�صر االقت�صادي وم�شروع بنك امل�صريني �أو بنك الأمة بقلم حممد
طلعت حرب ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية ،مركز تاريخ م�صر املعا�صر2002 ،م� ،ص .14
((( منى �أبو زيد« ،الأ�صول الفكرية حلقوق املر�أة يف م�صر احلديثة» ،ورقة مقدمة �إىل م�ؤمتر اجتاهات التجديد
والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث 21-19 ،يناير 2009م ،الإ�سكندرية ،مكتبة الإ�سكندرية� ،ص.18 
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النف�س يدركها كل من وقف على مقا�صد �أوروبا بالعامل الإ�سالمي»((( ،يف هذه
النظرة يتحول احلجاب ،وغريه من العادات املتعلقة بالن�ساء� ،إىل �شيء �أ�صيل،
بل �سالح ،يف الثقافة العربية والإ�سالمية يجب �أن يدافع عنه يف وجه اال�ستعمار.
أ�سا�سيا من فكر رواد الإ�صالح وهو املثال الغربي
وهذه النظرة � ً
أي�ضا ترف�ض بع ًدا � ًّ
أي�ضا الف�صل بني جوهر الإ�سالم وعادات امل�سلمني
للتطور والتقدم ،وترف�ض � ً
وتقاليدهم ،بحيث تنظر �إىل العادات ك�أ�صل يجب احلفاظ عليه؛ فاالنزالق وراء
الغرب ،وم�ساملة الإفرجن نتيجته �أن «انطم�ست معاملنا»(((.
من الالفت �أن طلعت حرب ،يف �سياق تقدميه لكتابه يف الرد على قا�سم
�أمني ،ي�شري بعجالة �إىل ق�ضية �أخرى ،رمبا مل تنل ما نالت ق�ضية املر�أة من االهتمام،
راف�ضا تدخل الفرجن لتغيري و�ضع
وهي ق�ضية حترير العبيد .يكتب طلعت حرب ً
الن�ساء يف العامل الإ�سالمي« :فهم دائبون عاملون على التنفري من حالة املر�أة
امل�سلمة وما هي عليه من ال�شقاء لتقوى كلمتهم؛ فيتداخلون يوما ما بالقوة با�سم
املروءة ليحملوا دول الإ�سالم على تغيري حالة املر�أة ،فيتم لهم الغر�ض اخلفي
الكامن يف نفو�سهم كما تداخلوا من قبل با�سم الإن�سانية والعهد لي�س ببعيد
يف م�س�ألة الرقيق»((( .من الوا�ضح �أنه كما كانت ق�ضية املر�أة عند قا�سم �أمني
جزءا من ق�ضية �أكرب هي ق�ضية التحرر والإ�صالح ،كانت معار�ضة طلعت حرب
ً
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،الطبعة احلالية� ،ص.7
((( املرجع ال�سابق� ،ص.10
((( املرجع ال�سابق� ،ص.10
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جزءا من رف�ض املنظومة الأخالقية الغربية ككل ،مبا
لبع�ض �أفكار قا�سم �أمني ً
فيها التعريف الغربي للحرية والتحرر ،وان�سحاب ذلك على العبيد والن�ساء(((.
وجتلت هذه االختالفات يف اجلدال الذي احتدم يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر
و�أوائل القرن الع�شرين بني �أن�صار الأ�صالة و�أن�صار املعا�صرة .يرى طلعت حرب �أن
كبريا من معار�ضة الر�أي العام لدعوة قا�سم �أمني �سببه الفكرة الرا�سخة يف
ً
جزءا ً
�أذهانهم من �أن رفع احلجاب واالختالط هي �أماين تتمناها �أوروبا .وهو يدعم هذا
الربط بني التحرر والتغريب .ثم يذهب طلعت حرب �إىل �أن اخلديوي �إ�سماعيل
حاول �أن ين�شر العادات الأوروبية يف بلده؛ لكي يحقق لهم �أمنيتهم يف مقابل �أن
ي�ساعدوه على تكوين مملكته امل�ستقلة.
من املهم الإ�شارة �إىل الكيفية التي ا�ستقبل بها بع�ض جمهور القراء دعوة
قا�سم �أمني يف «حترير املر�أة»؛ فبالرغم من �أن قراءتنا احلداثية له تك�شف عن
منفتحا
جوانب متناق�ضة يف ر�ؤيته لق�ضية املر�أة ،ف�إنه ،يف �سياق ع�صره ،كان يبدو ً
ومتحررا للغاية ،وينجلي هذا يف عر�ض طلعت حرب لأفكار قا�سم �أمني يف �سياق
ً
الرد عليها .بل �إن كتاب طلعت حرب يلخ�ص ب�صورة وا�ضحة �أفكار التيار املحافظ
ال�سائد يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،ال�سياق التاريخي امل�ضاد لكتاب قا�سم �أمني.
يلخ�ص طلعت حرب كيفية ا�ستقبال �أفكار قا�سم �أمني يف مقدمة «تربية املر�أة
واحلجاب» فيقول...« :كتاب حترير املر�أة الذي و�ضعه ح�ضرة الفا�ضل قا�سم بك
((( احتدم النقا�ش حول حترير الرقيق يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،خا�صة بعد تطورات مماثلة يف
�إجنلرتا و�أوروبا .واتخذت �إجراءات يف خمتلف دول العامل ملنع جتارة الرقيق ان�ضم لها اخلديوي �إ�سماعيل.
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�أمني يقول فيه� :إن املر�أة م�ساوية للرجل من جميع الوجوه ،و�إن الرجل ظامل لها
يف حقوقها ،ويحث فيه على تربية املر�أة وتعليمها كما يتعلم الرجل �سواء ب�سواء.
ويقول بلزوم رفع احلجاب ووجوب االختالط؛ لأن حجاب املر�أة وعدم اختالطها
مما يقيد حريتها التي منحها اهلل �إياها ،ومينع من قيامها بالعمل املكلفة به يف الهيئة
االجتماعية �إىل �آخر ما يدعو �إليه»(((.
مما �سبق يت�ضح كيف �أن م�س�ألة املر�أة كانت من الق�ضايا املحورية يف اجلدال
االجتماعي وال�سيا�سي الدائر حول حتديث و�إ�صالح املجتمع ،يف �أواخر القرن
التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،يف م�صر وكثري من الدول العربية .ومن
املالحظ �أن ك ًّال من اخلطاب الإ�صالحي الليربايل واخلطاب املحافظ الإ�سالمي
ركز على ق�ضية املر�أة ،بل وقبل بالتعار�ض احلتمي بني موقفيهما من الرتاث
واحلداثة� ،أي �إن مفكري التيارات املختلفة طرحوا �أنف�سهم ك�أطراف نقي�ض،
و�سلموا بحتمية الثنائيات امل�ضادة((( ،وهو ما ينجلي يف طرح طلعت حرب خلطابه
وكتابه كنقي�ض خلطاب وكتاب قا�سم �أمني .ولكن ميكن للقارئ املتفح�ص �أن يرى
بو�ضوح �أوجه ال�شبه بينهما.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.5
((( عن ذلك انظر/ي مث ًال :هدى ال�صدة ،مقدمة ،الن�سائيات ،ملك حفني نا�صف ،القاهرة ،ملتقى املر�أة
والذاكرة� ،1998 ،ص 21-19هدى ال�صدة ،من رائدات القرن الع�شرين ،القاهرة ،ملتقى املر�أة والذاكرة،
2001م� ،ص.13
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بني قا�سم �أمني وطلعت حرب

رف�ض طلعت حرب بع�ض املقدمات املنطقية التي ي�ؤ�س�س عليها قا�سم �أمني
دعوته ،فهو يرف�ض مث ًال القول بتعا�سة حالة املر�أة امل�سلمة� ،أي يختلف معه يف قراءته
للواقع((( .وبالرغم من االختالف يف بع�ض املقدمات والنتائج ،يتفق طلعت حرب
مع قا�سم �أمني ،وغريه من الإ�صالحيني ،يف �أهمية تربية املر�أة وتهذيب �أخالقها(((.
في�شري طلعت حرب �إىل �أن املعار�ضني لقا�سم �أمني كانوا �أكرث من م�ؤيديه ،و�أنهم
مل يختلفوا معهم حول جواز تعليم املر�أة ولكن «فيما ينبغي �أن تعلمه املر�أة ويف
(((
كثريا عن قا�سم �أمني،
طريقة التعليم والتهذيب» � ،أي �إنه يف احلقيقة ال يختلف ً
و�إن كان ال يرى ذلك ،فبالن�سبة للكثريين من هذا اجليل الن�ساء بحاجة �إىل قدر
معني ،يحدده الرجال ،من التعليم .مل يناق�ش �أحد فكرة �أن الرجال مثالً ،حتى
مع اختالف طبقاتهم ،بحاجة �إىل قدر حمدود فقط من التعليم ،بل على العك�س
مع مرور العقود ارتفع �شعار «التعليم كاملاء والهواء» �أي حق لكل �إن�سان.
يختلف طلعت حرب عن قا�سم �أمني ومعه يف نظرته للمر�أة ،بالرغم من �أوجه
ال�شبه بينهما .فبينما قدم قا�سم �أمني فكرته على �أنها م�ساواة -و�إن كانت م�ساواة
م�شروطة ومقيدة -بني الرجل واملر�أة ،جند �أن طلعت حرب ي�سوق الأدلة ،مبا فيها
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.9
((( املرجع ال�سابق� ،ص.11
((( املرجع ال�سابق� ،ص.6
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الأدلة العلمية ،لإثبات اختالف املر�أة عن الرجل وعدم م�ساواتهما ،ثم ينطلق
من ذلك ملناق�شة التعليم الذي حتتاجه املر�أة؛ فهو يقتب�س من تف�سريات للكتاب
املقد�س والديانة امل�سيحية والقر�آن الكرمي ليثبت �أن «املر�أة �أقل من الرجل �إدراكًا
وح�سا»((( .كما ي�سوق «ال�شواهد احل�سية والعقلية على �ضعف املر�أة»((( ،وينطلق
ًّ
من هذا ال�ضعف اجل�سماين اجلوهري لي�سلم بوجود �ضعف عقلي ،ثم ليبني على
ذلك وجوب وعدالة خ�ضوع املر�أة للرجل خ�ضوع ال�ضعيف للقوي.
م�صادر طلعت حرب

يعتمد طلعت حرب يف كتابه على عدة م�صادر منها مقاالت فريد وجدي
(1954-1878م) التي قال فيها بعدم م�ساواة املر�أة للرجل ،ويقتب�س مقاطع
مطولة من هذه املقاالت .كثري من احلجج التي �ساقها كل من فريد وجدي
ومن بعده طلعت حرب كانت من كال�سيكيات خطاب حترير املر�أة واخلطاب
املناه�ض له ،بل �إن نف�س احلجج واملحاججات ت�ستخدم يف �أوائل القرن احلادي
والع�شرين بالرغم من تكرار نقدها على مر هذه ال�سنوات .ومن ذلك ا�ستخدام
قراءة منتقاة للتاريخ لإثبات عدم م�ساواة املر�أة والرجل بالقول بعدم متكن الن�ساء
من �إحراز اكت�شافات علمية �أو «اخرتاعات» على مر التاريخ ،واعتبار ذلك دلي ًال
على �ضعف املر�أة العقلي .ويف مقابل رد الن�سويني واملدافعني عن حترير املر�أة [كما
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17
((( املرجع ال�سابق� ،ص.19
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يفعل قا�سم �أمني نف�سه يف «حترير املر�أة»] ب�أن ذلك يرجع �إىل منع �أجيال من الن�ساء
من احل�صول على فر�ص التعليم والعمل العام التي يح�صل عليها الرجال ،يغري
طلعت حرب من �سياق املناق�شة ليذهب �إىل �أن �إنتاج الن�ساء املتعلمات العلمي،
حتى مع تعليمهن ،ال يرقى �إىل م�ستوى �إنتاج الرجال ،ثم يقرر �أنه خري لهن �أن
يركزن على �إنتاج الذرية ،ويقرر �أن قيمة ذلك الإنتاج �أعلى من قيمة �إنتاجهن
العلمي ،دون تو�ضيح معايري احلكم التي ي�ستند �إليها.
فهو يقتب�س من فريد وجدي �أنه« :ثبت بالإح�صاء �أن املر�أة العاملة ال تتزوج
قبل �أن يبلغ �سنها اخلام�سة والأربعني كما روته جملة املجالت الفرن�ساوية .فقل
يل ب�أبيك ماذا ينتظر منها من الن�سل بعد هذا ال�سن؟ وهل ي�ستفيد الوطن من
�أبحاثها يف علم الطبيعة �أو ال�سيا�سة �أو الت�شريع مث ًال بقدر ما يخ�سره من حرمانها
�إياه من ذريتها التي رمبا نبغ فيها فيل�سوف مثل جول �سيمون �أو طبيعي مثل
هك�سلي �أو عمراين مثل �سبن�سر ممن يفيدون الإن�سانية فوائد حقيقية؟»(((.
يف ر�ؤية فريد وجدي ومن بعده طلعت حرب ،ال ميكن �أن يرقى �أي �إنتاج
لأي امر�أة عاملة �إىل �إنتاج الرجال ،وذلك لدونيتها اجلوهرية عنهم .الأف�ضل
للن�ساء الرتكيز على «�إنتاج رجال» بد ًال من �إنتاج معرفة ذات قيمة علمية يرون
�أنها بال�ضرورة �أقل من �إنتاج الرجال.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.23
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كما ال ت�سمح هذه الر�ؤية ال�ضيقة بتعدد �أدوار الن�ساء� ،أي �إن طلعت حرب
حتما ي�ؤدي �إىل انح�سار الدور اخلا�ص.
يفرت�ض �أن التو�سع يف الدور العام للن�ساء ً
من اجلدير بالذكر هنا �أن الرتكيز على الدور الأ�سري والتنا�سلي للمر�أة
وح�صر الن�ساء يف دور �إنتاج الذرية من �أبرز �سمات خطاب القرن التا�سع ع�شر.
وترى بع�ض الباحثات يف �إبراز هذا الدور يف اخلطابات العربية املعا�صرة ت� ًأثرا
بالتفكري الغربي ،املنت�شر يف املنطقة العربية مع اال�ستعمار .فت�شري هدى ال�صدة
و�أمرية الأزهري مث ًال �إىل انت�شار قيم و�أفكار الع�صر الفيكتوري الإجنليزي يف
م�صر ،املتزامن و�صعود الر�أ�سمالية ،خا�صة يف ظل االحتالل الربيطاين منذ عام
1882م .فقد �أدت القيم الإجنليزية ال�سائدة يف فرتة حكم امللكة فيكتوريا �إىل
تق�سيم قاطع للأدوار االجتماعية بني الرجل واملر�أة ،اقت�صر فيه دور املر�أة على
املجال اخلا�ص ،بينما اقت�صر دور الرجل على املجال العام .فيكتب طلعت حرب:
«�إن للمر�أة �أعما ًال غري ما للرجل ،لي�س بالأقل �أهمية من �أعماله وال بالأدنى منها
فائدة ،وهي ت�ستغرق معظم زمن املر�أة �إن مل نقل كله؛ الرجل ي�سعى وي�شقى
ويكد ويتعب وي�شتغل ليح�صل على رزقه ورزق عياله .وامر�أته [هكذا] ترتب له
بيته وتنظف له فر�شه وجتهز له �أكله وتربي له �أوالده وتالحظ له خدمه وحتفظ عينه
عن املحارم .وهو ي�سكن �إليها.((( »...
((( املرجع ال�سابق� ،ص.25
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أي�ضا الرتكيز على دور املر�أة كزوجة [و�أحيانًا
من خ�صائ�ص القيم الفيكتورية � ً
ك�أم] بل وح�صرها فيه ،وجتاهل الأدوار الأخرى التي تلعبها الن�ساء يف املجتمع
وعالقاتهن املت�شابكة برجال ون�ساء.
بل �إن ذلك �أدى �إىل ممار�سات قانونية وق�ضائية مت�أثرة بالنظرة الأوروبية
للثنائي الزوجي� ،أدت يف �أحيان كثرية �إىل �إلغاء مبد�أ الذمة املالية املنف�صلة
لكل فرد ،التي تعد من خ�صائ�ص النظام القانوين الإ�سالمي ،و�إعالء قوة الزوج
القانونية حتى يف امل�سائل املادية(((.
أي�ضا بنظريات الداروينية االجتماعية ،وينعك�س ذلك
يت�أثر فريد وجدي � ً
على حجج طلعت حرب .ففي �إطار تفنيده للدعوة لعمل الن�ساء ب�أعمال الرجال،
يجيب على مقولة �أن الن�ساء يف ال�شعوب الإفريقية والآ�سيوية ت�شتغل مع الرجال
كت ًفا لكتف بالقول �إن ذلك« :مظهر من مظاهر �أ�سر الرجل للمر�أة ،و�أثر من �آثار
حرمانه �إياها من حقوقها الطبيعية �ش�أن القوي مع ال�ضعيف .ونحن يف جمال ال
يجوز لنا �أن نتخذ حال الهمجية دلي ًال على نظرياتنا العمرانية .ولو دقق املعرت�ضون
النظر لر�أوا �أن ال�سبب الرئي�سي لت�أخر تلك ال�شعوب يف ميادين املدنية هو
ا�شتغال املر�أة بغري وظيفتها ،و�إلزام الرجل لها برتك �أوالدها حتت رحمة ال�صدف
واملقت�ضيات الطبيعية ،وهي غري كافية لإبالغ الإن�سان كماله املرجو له ،والذي
خلق لأجله؛ ولذلك فان جهابذة علماء العمران يعتربون طر ّو عادة اال�سرتقاق
(((

Afaf Lutfi Al Sayyid. “Women and Men in Late Eighteenth-Century Egypt”.
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على ما بها من فظاعة مبد�أ من مبادئ الرق الب�شري؛ لأن حدوثه خفف عن عاتق
املر�أة �أثقالها ،ووهبها من الدعة والراحة ما ي�سمح لها بتنمية قوتها العقلية وتربية
�أوالدها نو ًعا ما»((( .على عك�س الن�سويات والداعني لتحرر املر�أة ،الذين يرون
يف عادات املجتمعات الإفريقية والآ�سيوية ما قبل احلديثة حالة من الت�ساوي
الفطري بني الرجال والن�ساء قبل هيمنة النظام الأبوي ،يرى فيها فريد وجدي
نو ًعا من الهمجية .بل �إنه يف هذا ال�سياق يرى اال�سرتقاق خطوة نحو التطور �إذا
جاز التعبري؛ لأن الرق �سمح للمر�أة بالتفرغ لوظيفتها «الطبيعية» ،وهو يف هذا
أي�ضا يعك�س التف�سري الغربي للتاريخ ال�سائد يف ع�صره.
� ً
ويحتل اجلدال بني �أ�سبقية الطبيعة �أو الثقافة يف حتديد العالقة بني الرجل
واملر�أة مكانة حمورية يف اخلطاب الن�سوي ،جند �صدى لها يف كتاب قا�سم �أمني
نف�سه ،حيث يحيل االختالف بني الرجال والن�ساء �إىل التعليم� -أي اختالفات
مكت�سبة وثقافية -ولي�س �إىل الطبيعة� ،أي لي�س �إىل اختالفات بيولوجية ،وبالتايل
حتمية ال ميكن تخطيها �أو تغريها .وبالعك�س ،فالرتكيز على فكرة «طبيعة املر�أة»
ف�سيولوجيا عن طبيعة الرجل هو من �أبرز �سمات اخلطاب املحافظ
التي تختلف
ًّ
فطريا مت�أ�ص ًال
احلداثي ،وهي فكرة تركز على الوظائف البيولوجية باعتبارها بع ًدا ًّ
ال ميكن الفرار منه �أو تغيريه.
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.36-35
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وجند �أن طلعت حرب يف رده على قا�سم �أمني يذهب �أول ما يذهب �إىل
مناق�شة الفوارق الطبيعية بني الرجال والن�ساء ،ووظيفة املر�أة يف املجتمع وقلة
�إدراكها .والأدلة العلمية العن�صرية التي ي�سوقها لبيان الفوارق الطبيعية مقتب�سة
من م�صادر �أوروبية عن علم الت�شريح املتاحة يف ذلك الوقت عن االختالفات
بني الذكر والأنثى .وهي نف�س الأدلة التي دعمت النظريات العن�صرية عن تطور
وحت�ضر الرجل الأبي�ض (الغربي ،ال�شمايل) وتخلف الرجل الأ�سود (ال�شرقي،
اجلنوبي) بطبيعته ،والتي كانت مبثابة اخلطاب العلمي الداعم للكولونيالية �أو
النزعة اال�ستعمارية كما ّبينا �سال ًفا .وكما تو�ضح �أميمة �أبو بكر ف�إن يف الرتكيز
تناق�ضا مع ما هو مفرو�ض �أن يكون مو�ضوع
على الفوارق الطبيعية بني اجلن�سني ً
طلعت حرب وهو «تربية املر�أة»((( .فاحلديث عن تربية وتعليم الن�ساء يفرت�ض
�إمكانية للتعلم والإ�صالح� ،أي للتغيري .وهو تناق�ض جتده �أميمة �أبو بكر يف خطاب
قا�سم �أمني ،بل ويف خطاب الكتابات املعا�صرة عن «املر�أة يف الإ�سالم» الذي
يجمع ما بني الت�أكيد على حق املر�أة يف التعليم واملعرفة والثقافة مع االحتفاظ
بالر�أي الثابت القائل ب�أنها ذات طبيعة فطرية ثابتة غري متغرية ،خمتلفة عن طبيعة
الرجل؛ مما يجعل النتيجة النهائية للكثري من كتابات ذلك اخلطاب الدعوة �إىل
تعليم الن�ساء كنوع من الرتف ،لي�س كحق �إن�ساين ،وبالت�أكيد لي�س كحاجة ملحة
للمجتمعات احلديثة.
(((	�أميمة �أبو بكر« ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري» ،مرجع �سابق� ،ص.289
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من �سمات اخلطاب املحافظ احلداثي -وكنتيجة للقول بطبيعة املر�أة-
القوي
ربط ذلك بطبيعة الكون� ،أي القول ب�أن نامو�س الكون يق�ضي ب�أن يحكم ُّ
ال�ضعيف ،ومبا �أن الرجل �أقوى من املر�أة تكون النتيجة لذلك القول �أنه من
َ
جزءا من
«الطبيعي» �أن يحكم الرجل املر�أة ،بذلك ت�صبح �سيطرة الرجل على املر�أة ً
طبيعة الكون ،وقانون الطبيعة والوجود((( .امل�شكلة تكمن يف «�سحب (الفطري)
و(الطبيعي) ومن ثم الديني على الظواهر االجتماعية والثقافية والتاريخية
املتغرية .هذا اخللط الذي ي�صل �إىل حد التطابق ،فكرة حداثية يف الأ�سا�س ن�شهد
أي�ضا
بدايتها بو�ضوح هنا ،فرغم �أن القدماء (يف الع�صور ما قبل احلديثة) وجدوا � ً
مربرات لتحجيم دور املر�أة يف احلياة العامة ف�إن احليثيات كانت خمتلفة ،فلم يكن
الإحلاح على الفطرة والطبيعة والوظائف ،ولكن كان هناك وعي (بعوائد البالد)
املتغرية و�إمكانية التفاو�ض ب�ش�أنها»(((.
يف اختالفه مع قا�سم �أمني حول م�ساواة الرجال والن�ساء يذهب طلعت
حرب ،بعد �أن ي�سوق احلجج العلمية والعقلية� ،إىل تقدمي احلجج ال�شرعية�« :إذا
تقرر ذلك وعلم �أن املر�أة �أ�ضعف من الرجل ،و�أن الرجل راعيها و�أن لها عم ًال
خم�صو�صا حمدو ًدا ال ي�صح �أن تتعداه ،فكيف يطلب منا �أن ن�سوي بني من مل
ً
ي�سو اهلل بينهما ونخالف حكمته؟ �ألي�س اهلل هو الذي جعل حظ الرجل مثل
ِّ
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.36
(((	�أميمة �أبو بكر ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري ،املر�أة وحتوالت ع�صر جديد :وقائع ندوة دار الفكر
يف �أ�سبوعها الثقايف الثالث (�13-8صفر 1423هـ� 25-20 /إبريل 2002م) ،دم�شق ،دار الفكر2002 ،م،
�ص292
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حظ الأنثيني؟ �ألي�س هو كذلك الذي جعل �شهادة الرجل الواحد تعدل �شهادة
امر�أتني؟»((( .ويف هذه احلجة يرتكب طلعت حرب مغالطة �شائعة ،ينطلق من
قراءة منتق�صة منقو�صة للن�صو�ص الإ�سالمية تركز على بع�ض �أحكام املعامالت،
خا�صة �أحكام املرياث يف حال الأبناء الذكور والإناث ،دون التطرق �إىل كامل
الن�صو�ص الإ�سالمية �أو النظر �إليها كمنظومة واحدة متكاملة ،ودون الأخذ يف
ي�سو بني الرجال
االعتبار جانب العبادات ،لي�صل �إىل نتيجة مفادها �أن اهلل  مل ّ
والن�ساء .وقد ذاعت هذه القراءة للن�صو�ص الإ�سالمية لي�س فقط بني معا�صري
أي�ضا لدى كثري من الدار�سني
طلعت حرب و�أجيال �سابقة عليه من امل�سلمني ،بل � ً
خا�صة الغربيني حتى وقتنا احلايل .وكما تو�ضح �أميمة �أبو بكر ف�إن هذا اخلطاب
املحافظ يقوم بحجب وجتاهل �آيات امل�ساواة يف الثواب والعقاب والنف�س الواحدة
التي خلقها اهلل  والوالية امل�شرتكة بني امل�ؤمنني وامل�ؤمنات يف الأمر باملعروف
والنهى عن املنكر ،من �أجل تر�سيخ الإيديولوجية احلداثية يف تق�سيم الأدوار،
وف�صل اخلا�ص عن العام بتع�سف وجمود((( .بل حتى اقتبا�سه من الن�صو�ص
امل�سيحية التي توجد درا�سات م�سيحية تف�سرها بطريقة حتررية .لقد تطور اخلطاب
الإ�سالمي احلديث بحيث �أ�صبح من ركائزه القول مب�ساواة الدين الإ�سالمي
للرجال والن�ساء ،بل لبني الإن�سان جمعاء ،خا�صة فيما يتعلق بالعبادات ،وي�سوق
تيار الن�سوية الإ�سالمية هذه الدالئل للقول مب�ساواة اجلن�سني يف جوهر العقيدة
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.37
(((	�أميمة �أبو بكر« ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري» ،مرجع �سابق� ،ص.298
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الإ�سالمية؛ فالرجال والن�ساء تت�ساوى �أرواحهم �أمام اخلالق عز وجل ،ويت�ساوون
يف الفرائ�ض ،ويف الثواب والعقاب ،وهذا يف ر�أيهم جوهر العقيدة الثابت الذي
يفوق يف �أهميته املعامالت التي تت�أثر بال�سياق التاريخي واالجتماعي(((.
ويهدف هذا التيار �إىل التو�صل �إىل وعي �إ�سالمي ن�سائي حترري ،يرى
يف الدين والتدين �إمكانيات لتمكني الن�ساء ،تتعدى الأفكار التقليدية ال�سلبية
املقيدة حلرية املر�أة� ،أو تدعو لتمكني الن�ساء يف جماالت بعيدة عن التحدي �أو
الت�صادم مع ال�سيطرة الذكورية((( .وتكرث يف وقتنا احلايل الكتابات عن «املر�أة
يف الإ�سالم» يقوم معظمها على دح�ض الأقوال ال�سابقة امل�شابهة لأفكار طلعت
حرب ،والرتكيز على «تكرمي الإ�سالم للن�ساء» خا�صة عند مقارنة �شرائعه بالنظام
املروي عن جمتمع اجلاهلية يف �شبه اجلزيرة العربية(((.
توافق حول املبد�أ

ال يعار�ض طلعت حرب دعوة قا�سم �أمني �إىل تعليم البنات من حيث
املبد�أ ،ولكنه يختلف معه يف التفا�صيل تب ًعا الختالفه عنه يف الر�ؤية .ففي حني
ي�ؤكد قا�سم �أمني على ال�ضرورة الوطنية للتعليم ،ويذهب �إىل �أن «تهذيب الأخالق
((( املرجع ال�سابق� ،ص.298
((( Islamization: Contemporary

Karin Ask and Marit Tjomsland (eds.). “Women and
Dimensions of Discourses on Gender Relations” (New York: Berg, 1998).

((( انظر/ي مث ًال لكتابات� :آمنة ن�صري ،وزينب ر�ضوان ،وحممد الغزايل.
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مقدم على التعليم ،وتعليم البنات مقدم على تعليم الذكور»((( .يختلف معه
طلعت حرب يف الأف�ضلية ،وي�أتي ذلك نتيجة طبيعية لعدم �إميانه مب�ساواة البنات
والبنني من الأ�سا�س ،فيقول�« :إننا نعتقد �أن التهذيب واجب للذكور والبنات
م ًعا ،ال تقدمي للبع�ض على الآخر� ،أو �إذا كان هناك �سبب لتقدمي تهذيب البع�ض
فليبد�أ بالذكور؛ لأننا نرى �أن الرجل املربي املهذب ميكنه �أن يجعل امر�أته [هكذا]
على خلقه ويطبعها بطبعه»((( ،هذه اجلملة تو�ضح بجالء ُل َّب فكر طلعت حرب
املحافظ ،املختلف عن فكر قا�سم �أمني ،فهو ي�ؤمن بتفوق الرجال على الن�ساء،
بل وبو�صاية الرجال على الن�ساء؛ املر�أة تابعة للرجل ،ملك له ،والزوج ب�صفته
الو�صي على زوجته عليه �أن يربيها على خلقه وطباعه ،وهذه الر�ؤية متما�شية متا ًما
مع النظام الأبوي .فالزواج وفق هذه الر�ؤية لي�س عالقة بني �أنداد و�صحبة ،بل هو
عالقة هرمية ،للطرف الذكوري فيها الو�صاية على الطرف الن�سائي .فمن �سمات
اخلطاب التقليدي �أنه ال ينكر حق املر�أة يف التعليم ب�صفة عامة ،ولكنه يعقب
ذلك ب�إي�ضاح �أن الغر�ض الأ�سا�سي من تعليم الفتاة هو ح�سن �إدارة املنزل وتربية
الأوالد من جهة ،ثم االرتقاء مل�ستوى الزوج الفكري لي�ستطيع �أن يتحاور معها
أي�ضا.
دون ملل((( .وهو ما ن�ستنبطه من قراءة «حترير املر�أة» � ً

((( قا�سم �أمني ،حترير املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص.49
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.55
(((	�أميمة �أبو بكر« ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري» ،مرجع �سابق� ،ص.294 
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يحدد طلعت حرب حدود التعليم امل�سموح به للبنات يف �إطار ما يحتاجونه
(((
كثريا عن قا�سم �أمني .ثم
للقيام بدورهن الأ�سري  ،وهو يف ذلك ال يختلف ً
يو�ضح �أن ما يعار�ضه معار�ضة �شديدة هو املثال الغربي للتعليم ،وي�أتي ذلك يف
�سياق ت�صوره ملجتمع وطني قائم على دعائم وطنية�« :أما ما يذهب �إليه بع�ضنا
من وجوب تعليم املر�أة امل�سلمة على الطريقة الأوروبية ،واتخاذ حالة املر�أة الغربية
مثا ًال لذلك فمما يزيد �أحوالنا ف�سا ًدا ،ولي�س ذلك لكون طبيعتنا م�ضادة لطبيعة
الغربي ،وال لأننا نحب �أن نبقي على جهالتنا ،ولكن لأن علماء العمران يف
العاملني القدمي واجلديد (يف �أوروبا و�أمريكا) يرفعون عقريتهم كل يوم منذرين
قومهم [ ]...ب�سوء العاقبة من غلواء الن�ساء يف احلرية ،وخروجهن عن الدائرة
التي �أراد اهلل �أن ي�شغلنها»(((.
وت�أتي الكثري من �آراء طلعت حرب واعرتا�ضاته على �أفكار قا�سم �أمني يف
مرارا يف طيات الكتاب من التقليد الأعمى
�إطار رف�ض الفكر التغريبي ،فهو يحذر ً
للغرب يف عاداته «:وهذا ما نخافه ونخ�شى عقباه لو جربنا ما ي�شري علينا به كتاب
(حترير املر�أة) ،فنكون كالغراب الذي حاول �أن يقلد م�شية الطاوو�س فاختبط يف
�سريه ون�سي م�شيته الأ�صلية»((( .يعود طلعت حرب وينتقد التقليد�« :أ�صبحنا ال
هم لنا �إال �أن نفتخر بتقليد الفرجن تقلي ًدا �أعمى يف كل ما فيه �ضررنا ،وباليتنا كنا
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.70
((( املرجع ال�سابق� ،ص.72
((( املرجع ال�سابق� ،ص.104
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نقلدهم يف ف�ضيلة تفيد ،وخ�صلة حميدة تنفع ،ف�صرنا ال نتقدم خطوة �إىل املدنية
الغربية ،وال ترتقى حاجياتنا� ،إال ت�أخرنا خطوات عما كنا عليه من الف�ضائل!» (((.
يف�سر طلعت حرب خروج الن�ساء وتخففهن من احلجاب يف �إطار «التفريط
يف �أمور الدين» وتقليد الغرب((( .وي�ؤكد �أن ف�ساد الأخالق يف ال�شرق جاء نتيجة
االحتكاك بالغربيني �أي االحتالل« :ف�إن من قارن بني بالد ال�شرق قبل ا�ستيطان
الأجانب بها وقبل ا�ستيالء بع�ض دول �أوروبا على بع�ضها وبني حالتها الراهنة من
كبريا عما كانت عليه»((( .ومن الالفت �أن
الآداب العامة ر�أى فرقًا ً
عظيما وتباي ًنا ً
كل الأمثلة على ف�ساد الأخالق التي ي�سوقها تتعلق باختالط الرجال والن�ساء
واحتماالت الزنا والبغاء� ،أي �إن الكاتب ُي َع ِّرف الف�ساد يف �إطار العالقات بني
اجلن�سني فقط ،ولي�س يف �أي �إطار �آخر .كما يرى �أن ن�شر هذا الف�ساد جزء من
خمطط االحتالل« :وال يح�سب ظان �أن ما نراه خا�ص بنا قا�صر علينا؛ بل يظهر
�أن ذلك مق�صود كل دولة �أوربية حلت بال ًدا �شرقية حلل عروة الدين التي هي
العروة الوثقى يف اجلامعة الع�صبية وااللتئام الوطني»(((.
يف هذا ال�سياق ،مثلما يرى طلعت حرب ،تغيري عادات احلجاب والقيود
املفرو�ضة على الن�ساء بو�صفها تقلي ًدا �أعمى لثقافة املحتل ،ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.107-106
املرجع ال�سابق� ،ص.107
املرجع ال�سابق� ،ص.109
املرجع ال�سابق� ،ص.112
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املجتمع و�أخالقه ،ي�صبح التم�سك بالتقاليد التي حتكم العالقة بني اجلن�سني،
ومنها احلجاب مبفهومه املت�شدد التقليدي ،و�سيلة للحفاظ على هوية الوطن والرفع
من �ش�أنه .فكما ر�أى قا�سم �أمني �أن تعليم الن�ساء وحتريرهن واجب وطني ،يرى
واجبا
طلعت حرب يف التم�سك بال�شكل التقليدي للعائلة وللعالقة بني الزوجني ً
وطنيا .كال اخلطابني �إذن ،التحرري والتقليدي ،يجعل من ق�ضية وم�س�ألة الن�ساء
ًّ
م�س�ألة وطنية ،ولي�س م�س�ألة تتعلق بحقوق الن�ساء ب�صفتهن ن�ساء.
احلجاب عند قا�سم �أمني وطلعت حرب

�أهم ما يختلف فيه طلعت حرب مع قا�سم �أمني هو ر�أيه يف احلجاب ،يف
تعريف احلجاب و�أهميته ومكانته يف ال�شريعة الإ�سالمية .فبينما قدم قا�سم �أمني
تاريخيا لن�ش�أة عادة التحجب يف املجتمعات العربية والإ�سالمية؛
يف كتابه ً
تف�سريا ًّ
لي�ؤكد على كون تعريف احلجاب بق�صر الن�ساء يف البيوت و�سرت �أج�سادهن كاملة
من العادات ولي�س من الفرائ�ض ،يرف�ض طلعت حرب ب�شدة هذا التف�سري ،وي�سوق
الأدلة من تف�سري �آيات القر�آن الكرمي وبع�ض �أخبار ال�سنة؛ لي�ؤكد وجوب التعريف
التقليدي للحجاب ،وعلى دوره يف حفظ عفة الن�ساء .وي�صر طلعت حرب على
التف�سري الذي �ساد لقرون طويلة لآيات القر�آن الكرمي املتعلقة باحتجاب الن�ساء
على �أنها تنطبق على كل ن�ساء امل�سلمني ،ولي�س فقط زوجات الر�سول ،وي�سوق
روايات متعددة من ال�سنة و�أخبار ال�صحابة لبيان �أن احلجاب مبعنى ق�صر الن�ساء
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يف البيوت كان �سائ ًدا يف جمتمع املدينة .بل �إنه يف �إطار نفيه لفكرة ق�صر �أحكام
الآية على زوجات الر�سول ،يورد بع�ض الأخبار من ال�سنة ليطرح فكرة �أن احلجاب
رمبا كان �سائدا على كل الن�ساء ما عدا ن�ساء النبي؛ فجاءت الآية لتفر�ضه عليهن
أي�ضا« :ملاذا ال نقول �إن احلجاب كان معروفًا م�ستعم ًال عند جميع ن�ساء امل�سلمني
� ً
كما ثبت مما قدمناه ،ومل يكن غري حمتجب �إال ن�ساء النبي ؛ لأنهن معتربات
�أمهات امل�ؤمنني»((( .يحاول طلعت حرب �إذن �أن يقدم عك�س القراءة التاريخية
التي قدمها قا�سم �أمني ،في�أتي بت�صور غاية يف الغرابة ي�صعب تخيله مع ما نعرفه
عن جمتمع املدينة يف الع�صور الإ�سالمية الأوىل ،بحيث ُت�ستثنى ن�ساء النبي من
فر�ض كان قد �ساد يف املجتمع الإ�سالمي كله ،وذلك لكي يربر تخ�صي�ص ن�ساء
النبي بالآية.
وبالرغم من قول االثنني وتعريفاتهم للحجاب ،يجب علينا كقراء للتاريخ
�أن نتذكر �أنه حتى بعد نزول �آيات احلجاب ،مبا فيها الآية املتعلقة بن�ساء النبي،
أدوارا �أ�سا�سية يف تطور الفقه الإ�سالمي واملجتمع ال�سيا�سي،
لعبت �أمهات امل�ؤمنني � ً
خا�صة يف ع�صر الفتنة الكربى؛ مما يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عن كيفية فهم وتف�سري
هذه الآيات يف الع�صور الإ�سالمية الأوىل ،و�إن كنا نحن فع ًال على دراية بهذا
أدوارا لهن
الفهم� .إن الأخبار املتعددة املتعلقة بتاريخ زوجات الر�سول ت�صور لنا � ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.88
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يف الأمة الإ�سالمية كانت حمل قبول ما يف املجتمع الذي �سمح لهذه الأدوار �أن
تمُ ار�س بالرغم مما نفرت�ضه عن ق�صورهن يف بيوتهن.
�إن ا�شرتاك ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف واقعة اجلمل �أثناء الفتنة
الكربى �أ�صبح من الأمور ال�شائكة يف التاريخ الإ�سالمي ،والتي -رمبا ب�سبب ما
ترتب عليها من فتنة وانق�سام يف الأمة -انعك�ست على الروايات التاريخية .بل
كثريا ما ا�س ُتند �إليها يف الع�صور الالحقة لبيان عدم جواز «تدخل»
�إن هذه احلادثة ً
الن�ساء يف عمل الرجال؛ انظروا ما حدث عندما خرجت عائ�شة (كان ل�سان
احلال) .بل �إن بع�ض الروايات عن هذه الواقعة تت�ضمن عتابًا ما لل�سيدة عائ�شة
خروجا على �أوامر
على ا�شرتاكها يف ال�سيا�سة ،وتعترب بع�ض الأخبار يف ذلك ً
الر�سول ،بل �إن بع�ض املت�أخرين من امل�ؤرخني قد ن�سبوا لل�سيدة عائ�شة �أقواال تدل
على ندمها الح ًقا على اخلروج على الإمام علي يف واقعة اجلمل(((.
ولكن �إىل �أي مدى ميكننا اجلزم ب�صحة هذه الروايات العاتبة� ،أو ت�صور
دورا عا ًّما
كونها روايات مت�أخرة على احلدث؟ فالثابت �أنها قد خرجت ولعبت ً
�سيا�سيا ،ولو «من وراء حجاب» ،والثابت �أن املجتمع الإ�سالمي الأول كان به قدر
ًّ
من املرونة �سمح لذلك �أن يحدث .ولو �سلمنا �أن الدور الذي لعبته ال�سيدة عائ�شة
ملتب�سا فيما بعد للأجيال ال�سابقة ،يجب �أن نتذكر �أن هذا الدور مل يبد�أ
�أ�صبح ً
((( عن الروايات التاريخية املختلفة لدور ال�سيدة عائ�شة يف واقعة اجلمل انظر/ي:

D. A. Spellberg. “Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of ‘A’isha bint Abi
Bakr” (New York : Columbia University Press, 1994).
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بعد مقتل اخلليفة عثمان بن عفان ،بل بد�أ قبله يف �أثناء املواجهات مع اخلليفة.
دورا �أثناء
بل �إن ال�سيدة عائ�شة مل تكن وحدها بني زوجات الر�سول التي لعبت ً
تلك املواجهات؛ كذلك فعلت �أم �سلمة و�أم حبيبة .ال يلتفت طلعت حرب �إىل
هذه التفا�صيل ،وي�سلم بالرواية املت�أخرة املتبلورة يف الع�صور الو�سطى عن ع�صر
املدينة دون حتقيق وحتليل .كما �أن ال�سيدة عائ�شة نف�سها عا�شت بعد واقعة اجلمل،
وكان لها دور �أ�سا�سي يف تطور رواية احلديث.
كذلك يتجاهل اخلطاب املحافظ مناذج تاريخية معروفة من �سري ال�صحابيات
حدثات الالتي ي�شني
والتابعات واملبايعات واملهاجرات ،وفيما بعد الفقيهات واملُ ِّ
بح�ضور بارز يف املجال العام خارج املنزل يف الع�صور الإ�سالمية الأوىل والو�سيطة،
والالتي و�صلت �إلينا تواريخهن يف امل�صادر وكتب الطبقات والرتاجم من دون
�إ�شارة �إىل قيامهن ب�أعباء املنزل والرتبية من عدمه� ،أي دون �إف�صاح عن مثل هذا
الهاج�س .فكتب الرتاجم والطبقات التي و�صلتنا من علماء م�صر و�سوريا يف
الع�صر اململوكي على وجه اخل�صو�ص غنية برتاجم لن�ساء كثريات منهن العاملات
كتابا «الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة» البن حجر
واملحدثات ،ومن ذلك َ
الع�سقالين و«ال�ضوء الالمع يف �أعيان القرن التا�سع» لل�سخاوي الذي خ�ص�ص
جزءا كام ًال لرتاجم ن�ساء جيله ُعرف بـ «كتاب الن�ساء»((( .ولكن من
كاتبه ً
((( عن دور الن�ساء يف علم احلديث انظر/ي:

Asma Sayeed. “Women and Hadīth Transmission: Two Case Studies from Mamluk
Damascus,” Studia Islamica, No. 95 (2002), pp. 71–94.
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الوا�ضح �أن تغريات املجتمع العربي والإ�سالمي ،ومنه امل�صري ،يف القرن التا�سع
ع�شر ،كانت قد حالت دون الن�ساء وهذا التقليد التعليمي ،على الأقل يف بع�ض
الأو�ساط االجتماعية خا�صة بني فئة العلماء(((.
ولكن طلعت حرب ينتقي بع�ض هذه الأمثلة التاريخية التي تعود �إىل
جمتمع املدينة يف الع�صر الإ�سالمي الأول؛ لي�ؤكد على �ضرورة احلجاب الذي
يت�صوره ،ويفوته التناق�ض بني تعريفه للحجاب املت�شدد والإمكانيات التي يعرتف
هو نف�سه بحدوثها .ومن ذلك مث ًال �إ�شارته �إىل علم ال�سيدة عائ�شة؛ فهو يرى �أن
حجابها  -وكذلك الن�ساء امل�سلمات الالتي نبغن  -مل مينعها من بلوغ درجة
من العلم واملعارف والكمال ال ينكرها �أحد« :فكن يعلمن الرجال ويحادثنهم
من وراء حجاب ...فاحلجاب مل مينع ولن مينع مطل ًقا من حت�صيل العلم ال�صحيح
النافع وال تدري�سه ملن يردن ...ولو قيل ب�أن بع�ض �سيدات م�سلمات يف �صدر
الإ�سالم خرجن ليتعلمن �أو ليعلمن فلي�س معنى ذلك �أنهن تركن احلجاب
مبعنييه ،وخرجن مك�شوفات الوجه ،بل الذي ميكن �أن يقال �إنهن تركن �أحد
((( بالرغم من ذلك ،من الالفت �أن عائ�شة تيمور مث ًال ،عندما �شاءت �أن ت�ستكمل تعليمها بعد �أن بلغت
ابنتها الكربى العا�شرة جل�أت �إىل ثالث معلمات لتعليمها العرو�ض والنحو ،منهن فاطمة الأزهرية و�ستيتة
الطبالوية ،مما يدل على ا�ستمرار وجود الن�ساء املتعلمات تعلي ًما عرب ًّيا �إ�سالم ًّيا تقليد ًّيا ،رمبا كن على عالقة
ما مب�ؤ�س�سة الأزهر ال�شريف ،حتى يف نهاية القرن التا�سع ع�شر مع كل ما �شهده من تغيري وحتديث.
Mervat Hatem. “A’isha Taymur’s Tears and the Critique of the Modernist and the
Feminist Discourses on Nineteenth–Century Egypt”; Lila Abu-Lughod ed., “Remaking
Women: Feminism and Modernity in the Middle East” (Cairo: American University in
Cairo Press, 1998), pp.81–83.
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�شقيه وحافظن على الآخر»((( .من الوا�ضح �أن هذه الأمثلة تناق�ض ت�صور طلعت
حرب نف�سه عن م�ؤ�س�سة احلجاب ،وتطرح ت�سا�ؤالت عن معنى ومفهوم احلجاب
يف ال�سياق التاريخي ملجتمع املدينة املنورة يف القرن الأول الإ�سالمي ال يلتفت
هو �إليه.
ورمبا كان قا�سم �أمني �أ�سبق منه يف االلتفات �إىل �سياق التطور التاريخي،
حني �أ�شار �إىل كون تعريف احلجاب  -كعزل للن�ساء وحجب لوجوههن  -عادات
ملجتمعات �سابقة على الإ�سالم ،نقلتها عنهم املجتمعات العربية الإ�سالمية بعد
الفتوحات .وبالرغم من �إ�شارة قا�سم �أمني ال�سريعة لهذا التطور ،ف�إن الباحثني
والباحثات التابعني له من �أمثال نبيهة عبود((( وليلى �أحمد قد �أظهرن الإرث
الفار�سي والبيزنطي للعادات يف املدن العربية والإ�سالمية بعد الفتوحات
كثريا
الإ�سالمية ومع ن�ش�أة الدولة الإ�سالمية .فتو�ضح درا�سة ليلى �أحمد كيف �أن ً
من املمار�سات ال�سائدة بني الطبقتني العليا والو�سطى من جمتمعات امل�سلمني
يف ال�شرق الأو�سط بداية من القرن الثامن وحتى الثامن ع�شر ترجع �أ�صولها
�إىل املجتمعات ال�سا�سانية والبيزنطية يف املنطقة قبل ظهور الإ�سالم((( .ولكن
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.101-100
((( Nabia Abbott. “Women and the State in Early Islam,” Journal of Near Eastern Studies,
vol. 1, no.1 (1942): 106–126; vol.1, no.3 (1942): 341–368; ibid., “Aishah: the Beloved
)of Mohammed” (Chicago: University of Chicago Press, 1942

((( ليلى �أحمد ،املر�أة واجلنو�سة يف الإ�سالم ،ترجمة :منى �إبراهيم وهالة كمال ،امل�شروع القومي للرتجمة ،117
القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة1999 ،م� ،ص� ،33 ص ،50 والف�صلني الأول والثاين ب�صفة عامة.
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ال يلتفت �أي من قا�سم �أمني �أو طلعت حرب �إىل التمييز الذي تذكره امل�صادر
التاريخية التي يقتب�سانها بني الن�ساء احلرائر والإماء((( ،و�إىل الإ�شارة الوا�ضحة
التي تدل عليها تلك الأخبار من �أن �سرت الوجه متى ُمور�س كانت له دالئل
اجتماعية ،بل وطبقية ،ال ميكن �إغفالها.
يقدم طلعت حرب تعري ًفا مت�شد ًدا للحجاب ،بل �إن احلجاب الذي يراه
مثاليا هو �أ�شبه بال�سجن ،فهو ال يرى �أي خروج للن�ساء ولو خرجن
طلعت حرب ًّ
عليهن �سرت كامل وجوههن .وي�أخذ بتف�سري غاية يف الت�شدد ملفهوم زينة الن�ساء
وﮋ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮊ [النور ]31 /ليذهب بعدم �إباحة ك�شف الوجه والكفني(((،
«فال�شرع كما علمنا يق�ضي ب�سرت املر�أة وجهها وبدنها ومالزمتها خدرها �إال ل�ضرورة
وب�إذن زوجها»((( ،ويف �إطار تربير �أف�ضلية هذا املفهوم املت�شدد يقدم طلعت حرب
نظرة تقليدية عن الن�ساء كـالهيات ال ميكن الوثوق بهن؛ ولذا وجب عزلهن
عن �أي رجال غرباء؛ حتى ال ُيخ َّن �أزواجهن وتختلط الأن�ساب .وهذا اخلوف
من الن�ساء ،وعدم الثقة بهن ،له �أ�صداء كثرية يف الأدب الإن�ساين العاملي ،مبا يف
كثريا
ذلك مث ًال «�ألف ليلة وليلة» وخا�صة الق�صة الإطارية فيها ،ويعرب عن نف�سه ً
يف املجتمعات الأبوية((( .وطلعت حرب يف ذلك يختلف �صراحة عن قا�سم �أمني
(((
(((
(((
(((

انظر/ي مث ًال :طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.99
املرجع ال�سابق� ،ص.87-79
املرجع ال�سابق� ،ص.109
بلورت كل من نظرية التحليل النف�سي عند فرويد والنظرية الن�سوية وما بعد الن�سوية قراءات خمتلفة عن كره
الن�ساء.
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الذي �أكد على م�ساواة الرجال والن�ساء يف الأخالق والعفة كما بينا �سل ًفا .يف
نظرة طلعت حرب املحافظة ،معيار العفة والف�ضيلة يختلف عند الن�ساء عنه عند
الرجال ،وهو يقول ذلك �صراحة« :وبالنظر للعرف يقت�ضي �أن تكون الأمانة يف
املر�أة �أوكد ،و�إن كانا م�شرتكني فيها ،و�سبب ذلك �أن جميع الأمم على اختالف
م�شاربها ونحلها قد اتفقت على �أن تطالب املر�أة بال�صيانة والعفة و�سلوك �سبل
احلياء �أكرث مما تطالب به الرجل [ ]...ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل اقت�ضت حكمته
الربانية و�ضع الن�سل يف بطون الأمهات ،فال يباح للن�ساء هتك حرمة هذا الن�سب،
ف�إذا تخلت املر�أة عن الع�صمة رمبا د�ست يف العائلة ما لي�س منها»((( .وهذا اخلوف
من اختالط االن�ساب مت�أ�صل يف املجتمعات الذكورية عامة ،خا�صة مع انتقال
الرثوة عرب الع�صب �أي عرب العائلة الأبوية.
أي�ضا عند حديثه عن الأ�ضرار االجتماعية
تنجلي فكرة اخلوف من الن�ساء � ً
التي قد تنجم عن االختالط ،فرمبا تنظر املر�أة لغري زوجها وتكره الإقامة معه« :ف�إن
املر�أة �إذا كانت تنظر لغري زوجها يف جميع الأوقات وتطلع على معائ�ش النا�س مع
اختالف احلاالت ف�إن ذلك قد يحرك عندها ال�شهوات ،ويجدد لها لوازم رمبا
�أوقعت بينها وبني زوجها املنازعات واملخا�صمات؛ في�ؤول الأمر �إىل الفرقة وخراب
البيت .وكذلك ال يعود من االختالط �سوى ت�ضررها بزوجها �أو ت�ضرر زوجها بها؛
لأنه لو فر�ض �أن زوجها فقري �أو متقدم يف ال�سن واجتمعت مبن هو �أغنى منه �أو
((( املرجع ال�سابق� ،ص.74-73
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�أ�صغر لبطرت معي�شة زوجها ،وكرهت الإقامة معه ،وكذلك الزوج رمبا عر�ضت له
خواطر نف�سية باجتماعها على �أغنى منه �أو �أ�صغر؛ في�ؤول الأمر كذلك �إىل الفرقة
وخراب املنزل»((( .يتكرر هذا الهاج�س يف كتاب طلعت حرب يف عدة موا�ضع،
منها احلديث عن «ن�ساء الفرجن» وا�شتغالهن بالتجارة وال�صناعة ،فهو يربط هذا
العمل يف احليز العام بالزنا ،ويقدم الزنا وما يعتربه ارتفا ًعا يف �أعداد �أوالد الزنا
يف الغرب يف ع�صره كنتيجة حتمية خلروج الن�ساء الأوروبيات للعمل((( .كما
يربط طلعت حرب بني تخفيف احلجاب وفعل الفواح�ش ،بحيث يجعل انت�شار
الفاح�شة نتيجة حتمية لعدم تطبيق تعريفه للحجاب ،ويبالغ يف انت�شار مثل هذه
العالقات غري التقليدية« :علم اهلل ما كنا ن�سمع قبل تخفيف احلجاب يف م�صر
نادرا ويف حمالت خم�صو�صة ،والآن نراه قد تف�شى كالوباء
عن فعل الفواح�ش �إال ً
يف كل �شارع ويف كل حارة ،يف بيوت ي�سمونها بيو ًتا �سرية ت�أتي �إليها الن�ساء
بف�ضل احلرية ورقة احلجاب!!» ((( ،تو�ضح تلك احلجة ك ًّال من اخلوف الذكوري
التقليدي من املر�أة ،وحماولته لفر�ض الو�صاية عليها ل�ضمان ا�ستمرار هيمنته ،كما
تك�شف برباعة عن انعدام الثقة ال�ضمني الذي �أ�شار �إليه قا�سم �أمني نف�سه عند
حتدثه عن �ضرورة الثقة يف النف�س ويف الن�ساء.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.99-98
((( املرجع ال�سابق� ،ص.105-104
((( املرجع ال�سابق� ،ص.113
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وينتقد طلعت حرب مقولة �أن التعليم يهذب الأخالق ،ويذهب �إىل �أن
منت�شرا يف ع�صره ب�سبب حرية االختالط
ف�ساد الأخالق الذي ر�أى �أنه كان
ً
ال ي�أتي من عدم الرتبية والتعليم «لأنه قد دلت امل�شاهدات على �أن الرجال
املتعلمني قبل اجلاهلني ال يقدرون على كبح جماح �شهواتهم؛ فيو�سو�سون لهن
وي�ستميلونهن ،وهن ال يقوين على حفظ �أنف�سهن؛ فيملن طوع الهوى رغم التعليم
والرتبية»((( .هكذا ي�ؤكد الكاتب مرة �أخرى على �ضعف الن�ساء وعدم قدرتهن
على التحكم يف م�شاعرهن و�أفعالهن ،بحيث ي�ستميلهن الرجال املتعلمون ،بل
�إن الرجال كذلك �أنف�سهم ال ميكنهم التحكم يف �شهواتهم ،بغ�ض النظر عن
تعليمهم .يتعار�ض ذلك مع املفهوم الأ�سا�سي للتعليم ،الذي يفرت�ض �إمكانية
اكت�ساب املعرفة ،وتطوير الذات عن طريق تلك املعرفة.
يف ت�صور طلعت حرب �إذن« :يف ال�شريعة ن�صو�ص تق�ضي باحلجاب
ال�شرعي ،ونعني به �سرت البدن ب�أكمله ومالزمة املر�أة خدرها �إال ل�ضرورة� .أما
احلجاب احلايل فال �شك �أنه بدعة مل ي�أمر بها دين ،ومل يقل بها �شرع؛ ولذلك ال
نرى مان ًعا من البحث يف تلك الن�صو�ص»((( ،فهو يرف�ض احلجاب ال�شائع يف زمنه،
والذي ت�ضمن النقاب الأبي�ض الرقيق والربقع وال�شدقان و�صفحات العنق ،وكلها
ت�سمح بظهور �أجزاء خمتلفة من الوجه و�إخفاء �أجزاء �أخرى ،يرف�ض طلعت حرب
واخلطاب املحافظ الزي التقليدي يف ع�صرهم ،ويدعو �إىل �سرت كامل وجه املر�أة
((( املرجع ال�سابق� ،ص.113
((( املرجع ال�سابق� ،ص.80-79
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وبدنها ومالزمتها ملنزلها ،وعدم خروجها منه �إال ل�ضرورة وب�إذن زوجها((( .ويف �إطار
هذا الت�صور املت�شدد ال ميكن ال�سماح للن�ساء ب�أي دور اجتماعي ذي طابع عام ،بل
حتى «زيارة امل�ساجد» ت�صبح غري مف�ضلة« :الأحاديث كثرية على �أن �صالة املر�أة
يف بيتها خري من �صالتها يف امل�سجد مبالغة يف �سرتها ،وعلى �أن الأجدر بها مالزمة
خ�صو�صا والرجل متكفل بقوتها وم�صروفها»((( ،يعيد
البيوت وعدم اخلروج منها،
ً
طلعت حرب هنا �إنتاج الر�ؤية التقليدية ال�سائدة يف الع�صور الإ�سالمية املت�أخرة
عن دور الن�ساء يف املجتمع ،ويعتربها املثال الذي يجب االحتذاء به� .إن جواز بل
�أف�ضلية �صالة الن�ساء يف امل�ساجد من الق�ضايا التي مازالت �شائكة ،وقد ذهب
أخرا جاء بعد
الكثري من امل�ؤرخني �إىل كون الر�أي القائل بعدم �أف�ضليتها ر� ًأيا مت� ً
الفتوحات الإ�سالمية وتطور الدولة العربية الإ�سالمية((( .هذا الت�شدد يف مناق�شة
(مقتب�سا من قا�سم �أمني)� ،ص.109
((( املرجع ال�سابق
ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.94-93
((( ويف �أواخر القرن الع�شرين و�أوائل القرن احلادي والع�شرين ومع تنامي ظاهرة التدين االجتماعي يف
املجتمعات العربية والإ�سالمية �أ�صبحت امل�ساجد تقوم ب�أدوار اجتماعية مو�سعة ،و�أ�صبحت ت�شكل حي ًزا
اجتماع ًّيا عا ًّما �آم ًنا للن�ساء ،بحيث �أ�صبح ،يف الكثري من البلدان الإ�سالمية يف القرن احلادي والع�شرين،
م�صلى الن�ساء جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من عمارة �أي م�سجد جديد.
عن اخلطاب الفقهي املتعلق بخروج الن�ساء وزيارتهن امل�ساجد انظر/ي:
Asma Sayeed. “Early Sunni Discourse on Women’s Mosque Attendance,” ISIM
Newsletter 7 (2001), p.10; Christopher Melchert, “Whether to Keep Women Out of the
Mosque: A Survey of Medieval Islamic Law,” in Authority, Privacy and Public Order
in Islam: Proceedings of the 22nd Congress of L’Union Européenne des Arabisants et
Islamisants, Cracow, Poland, 2004. B. Michalak–Pikulska and A. Pikulski (eds) (Peeters,
Leuven, 2006), pp. 59–69.

عن دور الن�ساء يف ال�صحوة الإ�سالمية احلديثة والدرو�س الدينية انظر/ي:

”Saba Mahmood. “The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject
;)(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2004
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التفا�صيل الذي مييز كتاب طلعت حرب ،ومنها مناق�شة تعريف الزينة امل�سموح
بظهورها� ،إن يدل على �شيء فهو يدل على مدى اختالف ر�ؤية قا�سم �أمني عن
كثري من معا�صريه ،حتى من �أبناء طبقته االجتماعية املتعلمني.
يدخل طلعت حرب مع قا�سم �أمني يف جدليات حول املراجع الفقهية
املختلفة ،و�أف�ضلية بع�ض �أقوال الفقهاء على غريها؛ ليفند طرح قا�سم �أمني
الأ�سا�سي ،من �أن عادة احلجاب لي�ست من ال�شرع .كما يقدم طلعت حرب
حجة دائرية عند ت�أكيده على لزوم �سرت املر�أة لكامل ج�سمها مبا يف ذلك الوجه
والكفان ،وعدم تكليف الرجل باملثل .فهو يذهب �إىل �أن ال�سبب يف ذلك �أن
وظيفة الرجل خارج البيت ووظيفة املر�أة منزلية وخروجها ا�ستثناء؛ لذا فتكليفها
�ضررا عن تكليف الرجل(((� .أي �إنه ي�ستخدم واقع احلال لتربير
بالتربقع �أقل ً
لزومه .كما ال يفوته �أن ي�شري �إىل فتنة الن�ساء ،وهي مقولة متكررة يف الأدبيات
التقليدية .ويف ر�أيه ال ميكن لأي مقدار من الرتبية والتعليم �أن ي�ساعد على �صد
تيار الهوى وال�شهوات(((.
وي�ستخدم كل من قا�سم �أمني وطلعت حرب الن�صو�ص التاريخية والأخبار
املروية عن النبي  وال�صحابة وجمتمع املدينة لتربير موقفه من عدم لزوم
ت�صورا ملمار�سة م�ؤ�س�سة احلجاب
احلجاب �أو لزومه .ويف حني يقدم قا�سم �أمني ً
((( طلعت حرب ،تربية املر�أة واحلجاب ،مرجع �سابق� ،ص.97-96
((( املرجع ال�سابق� ،ص.97
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ي�سمح بتخيل ممار�سات خمتلفة يف نف�س الفرتة الزمنية تختلف عند زوجات النبي
عن ن�ساء امل�سلمني عن الإماء ،ف�إن طلعت حرب يفرت�ض تعري ًفا واح ًدا �سائ ًدا
للحجاب.
ختا ًما

ظهر كتاب «تربية املر�أة واحلجاب» لطلعت حرب كرد على كتاب قا�سم
�أمني؛ مما جعل �أفكارهما تبدو وك�أنها متناق�ضة .عند قراءة كتاب طلعت حرب
وهجومه على قا�سم �أمني قد يظن القارئ احلديث �أن خطاب قا�سم �أمني كان ميثل
حترريا حدي ًثا يف مقابل خطاب طلعت حرب املحافظ الإ�سالمي .ولكن
خطابًا ًّ
كما تو�ضح �أميمة �أبو بكر ف�إن« :عند التدقيق والتحليل يت�ضح لنا �أنه برغم تركيز
قا�سم �أمني على رفع احلجاب (مبعنى تغطية الوجه واالحتجاب واالنعزال عن
املجتمع العام والتغيري �إىل مالب�س �أكرث ع�صرية) ،ومن ثم رد الفعل العنيف من
طلعت حرب يف الدعوة امل�ضادة �إىل املبالغة يف احلجب واالعتزال ،رغم ذلك ف�إن
الكاتبني يتفقان يف حتجيم الدور املر�سوم للمر�أة داخل حدود معينة ،ويف افرتا�ض
�سيادة الرجل يف البيت واملجتمع .كالهما عرب عن �صوت �سلطوي �أبوي حمافظ
ع�صريا،
فيما يخ�ص املر�أة ،رغم �أن قا�سم �أمني اعترب م�شروعه م�شرو ًعا متمدنًا ًّ
�صميما ،يف حني �أنهما اختلفا فقط
إ�سالميا ً
واعترب طلعت حرب �أنه ميثل �صو ًتا � ًّ
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حول تفا�صيل زي املر�أة ودرجة احتجابها»((( .بالرغم من اختالفهما يف نظرتهما
للمر�أة واحلدود امل�سموحة لها يف احليز العام ف�إن ك ًّال من قا�سم �أمني وطلعت
نتاجا لل�سياق التاريخي والثقايف الذي عا�شا فيه ،والذي �شهد تغريات
حرب كان ً
اجتماعية جمة انعك�ست ب�شكل مبا�شر على �شكل الأ�سرة واملجتمع وعلى
الن�ساء.

(((	�أميمة �أبو بكر« ،املر�أة العربية والوعي الديني التحرري» ،مرجع �سابق .و املر�أة وحتوالت ع�صر جديد :وقائع
ندوة دار الفكر يف �أ�سبوعها الثقايف الثالث (� 13-8صفر 1423هـ� 25-20/إبريل 2002م) ،دم�شق ،دار
الفكر2002 ،م� ،ص.286

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

حترير املر�أة

ت�أليف

قا�سم �أمني

طبع لأول مرة في عام (1316هـ1899/م).

فاحتة نا�شر الطبعة الأ�صلية

$

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل  ..وبعد ،ف�إن البحث فيما عليه
يكن عليه من ذلك هو من
ن�سا�ؤنا الآن من �صفات و�أخالق وعوائد ،وما يجب �أن ّ
�أوجب الواجبات على كل من يح�س حقيقة بالفرق بني العائلة عندنا وعند غرينا،
ع�ضوا من ج�سم �أمة حتيا لأنها تعمل
�أو بالفرق بني العدم والوجود ،ويود �أن يكون ً
عمل الأحياء ،وترتقي لأنها تفعل فعل املرتقني.
تهدم بناء عائلتنا � -أو �أُمتنا  -والوقوف على طرق
ولو كانت معرفة �أ�سباب ُّ
عاليا ثاب ًتا مما يتعني على ذلك الع�ضو الذي يجب �أن يكون يف بالده
�إعادته ً
بناء ً
راقيا ،فاطالعه على «حترير املر�أة» الذي �أن�شره اليوم يفي وال�شك بجل
حيا ً
�إن�سانًا ًّ
حاجته.
حممد علي كامل

مقدمة

$
كل م�س�ألة من امل�سائل التي �أجملتها يف هذه الأ�سطر القليلة ي�صح �أن
تكون مو�ضو ًعا لكتاب على حدة .وقد تعمدت االخت�صار فيها حتى ترتبط تلك
امل�سائل ببع�ضها ك�أنها حلقات �سل�سة واحدة .وغاية ما �أريد هو �أن �أ�ستلفت الذهن
�إىل مو�ضوع قل عدد املفكرين فيه ،ال �أن �أ�ضع كتابًا ُي يِّوف الكالم يف �ش�أن املر�أة
ومكانتها من الوجود الإن�ساين .وقد يو�ضع مثل هذا الكتاب بعد �سنني متى
نبتت هذه البذرة ال�صغرية ،ومنى نباتها يف �أذهان �أوالدنا ،وظهرت ثمراتها وعملوا
على اقتطافها واالنتفاع بها.
ويرى املطلع على ما �أكتبه �أين ل�ست ممن يطمع يف حتقيق �آماله يف وقت
قريب؛ لأن حتويل النفو�س �إىل وجهة الكمال يف �ش�ؤونها مما ال َي ْ�س ُهل حتقيقه ،و�إمنا
يظهر �أثر العاملني فيه ببطء �شديد يف �أثناء حركته اخلفية .وكل تغيري يحدث يف
�أمة من الأمم وتبدو ثمرته يف �أحوالها فهو لي�س بالأمر الب�سيط ،و�إمنا هو ُمركَّ ب من
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�ضروب من التغيري كثرية حت�صل بالتدريج يف نف�س كل واحد �شي ًئا ف�شي ًئا ،ثم
ت�سري من الأفراد �إىل جمموع الأمة؛ فيظهر التغيري يف حال ذلك املجموع ن�ش�أة
�أخرى للأمة.
وما نحن فيه اليوم لي�س يف الطاقة الب�شرية تغيريه يف احلال .ولي�س من العار
علينا �أننا ُو ِج ْدنا يف مثل هذه احلالة؛ لأن كل ع�صر ال ُي ْ�س�أل �إال عن عمله .و�إمنا
العار �أن نظن يف �أنف�سنا الكمال وننكر نقائ�صنا((( ،وندعي �أن عوائدنا هي �أح�سن
العوائد يف كل زمان ومكان .و�أن نعاند احلق وهو واحد ال يحتاج يف تقريره �إىل
ت�صديق منا به وكل ما نقوله �أو نفعله لإنكاره ال ي�ؤثر فيه ب�شيء ،و�إمنا ي�ؤثر فينا �أثر
الباطل يف �أهله ويقوم حجابًا بيننا وبني �إ�صالح نف�سنا� ،إذ ال ميكن لأمة �أن تقوم
حقيقيا باحلاجة �إليه ثم بالو�سائل املو�صلة له.
ب� ٍ
إ�صالح ما �إال �إذا �شعرت ً
�شعورا ًّ
ال �أظن �أنه يوجد واحد من امل�صريني املتعلمني ي�شك يف �أن �أمته يف احتياج
�شديد �إىل �إ�صالح �ش�أنها .فه�ؤالء املتعلمون الذين �أخاطبهم اليوم �أقول �إن عليهم
تبعة ما ن�أمل له يف ع�صرنا هذا .وال يليق مبعارفهم وال بعزائمهم �أن ي�سجلوا على
�أنف�سهم وعلى �أمتهم العجز والي�أ�س والقنوط .ف�إن ذلك �صورة من �صور الك�سل،
�أو مظهر من مظاهر اجلنب� ،أو حال من �أحوال من ال ثقة له بنف�سه وال ب�أهله
((( نقائ�صنا :عيوبنا( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف
ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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وال مبلته وال ب�شرعه وال ب�إلهه ،و�أراهم بهذا ي�ست�سلمون �إىل تيارات احلوادث
تت�صرف فيهم كما تت�صرف يف اجلماد والنبات ،وتقذف بهم �إىل حيث يحبون �أو
ال يحبون.
قد طرقت بابًا من �أبواب الإ�صالح يف �أمتنا ،والتم�ست وج ًها من وجوهه يف
ق�سم من �أفراد الأمة له الأثر العظيم يف جمموعها و�أتيت يف ذلك مبا �أظنه �صوابًا.
ف�إن �أخط�أت فلي من ح�سن النية ما �أرجو معه غفران �سيئة َخطَ ئي .و�إن �أ�صبت
كما �أظن وجب على �أولئك املتعلمني �أن يعملوا على ن�شر ما �أودعته يف هذه
الوريقات وت�أييده بالقبول والعمل.

((( احلوادث :الوقائع اليومية( .م).

متهيد
حالة املر�أة يف الهيئة االجتماعية تابعة حلالة الآداب يف الأمة

�إين �أدعو كل حمب للحقيقة �أن يبحث معي يف حالة الن�ساء امل�صريات،
و�أنا على يقني من �أنه ي�صل وحده �إىل النتيجة التي و�صلت �إليها وهي �ضرورة
الإ�صالح فيها .هذه احلقيقة التي �أن�شرها اليوم �شغلت فكري مدة طويلة كنت
يف خاللها �أقلبها و�أمتحنها و�أحللها ،حتى �إذا جتردت عن كل ما كان يختلط بها
من اخلط�أ ا�ستولت على مكان عظيم من مو�ضع الفكر مني ،وزاحمت غريها
وتغلبت عليه و�صارت ت�شغلني بورودها ،وتنبهني �إىل مزاياها وتذكرين باحلاجة
�إليها؛ فر�أيت �أن ال منا�ص من �إبرازها من مكان الفكر �إىل ف�ضاء الدعوة والذكر.
ومن �أحكم الأ�شياء التي يدور عليها تقدم النوع الإن�ساين وي�ؤكد ح�سن
م�ستقبله ،هذه القوة الغريبة التي تدفع الإن�سان �إىل ن�شر كل فكرة علمية �أو �أدبية
متى و�صلت �إىل غاية منوها الطبيعي يف عقله ،و�أعتقد �أنها ت�ساعد على تقدم �أبناء
جن�سه ولو تيقن ح�صول ال�ضرر ل�شخ�صه من ن�شرها .تلك قوة يدرك �سلطانها
من وجد يف نف�سه �شي ًئا منها .ي�شعر �أنه �إن مل ي�سابقها �إىل ما تندفع �إليه ،ومل
ي�ستنجد بقية قواه ملعاونتها على ا�ستكمال ما تهي�أت له ،غَا َل َب ْت ُه �إن غَالبها ،وقَا َو َم ْت ُه
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�إن قاومها ،وقهرته �إن عمل يف قهرها ،وظهرت يف غري ما يحب من مظاهرها ك�أنها
الغاز املحبو�س ال يكتم بال�ضغط ،ولكن ال�ضغط يحدث فيه فرقعة قد ت�أتي على
هالك ما حواه.
والرباهني على ذلك كثرية يف املا�ضي؛ ف�إن تاريخ الأمم مملوء باملناق�شات
واجلدل وا ِجل ِالد((( واحلروب التي قامت يف �سبيل ا�ستعالء فكر على فكر،
ومذهب على مذهب ،وكانت الغلبة تارة للحق و�أخرى للباطل ،وكانت الأمم
الإ�سالمية على هذه احلال يف القرون الأوىل والو�سطى .ومل يزل الأمر على ذلك
�أو يزيد يف البالد الغربية ،التي ي�صح �أن يقال فيها �إن حياتها جهاد م�ستمر بني
احلق والباطل واخلط�أ وال�صواب :جهاد داخلي بني �أفراد الأمة يف جميع فروع
خ�صو�صا
املعارف والفنون وال�صنائع .وجهاد خارجي بني الأمم بع�ضها مع بع�ض.
ً
يف هذا القرن الذي �ألغت فيه االخرتاعات احلديثة امل�سافات والأبعاد ،وهدمت
احلدود الفا�صلة والأ�سوار املانعة ،حتى � َّإن الأ�شخا�ص الذين �ساحوا يف جميع
�أنحاء الأر�ض يعدون بالألوف .و�إذا �ألف رجل من م�شاهريهم كتابًا ترجم يف �أثناء
طبعه وظهر يف خم�س �أو �ست لغات يف �آن واحد!
ومل يركن �إىل حب ال�سكينة �إال �أقوام على �شاكلتنا .فقد �أهملنا خدمة
عقولنا ،حتى �أ�صبحت كالأر�ض البائرة التي ال ي�صلح فيها نبات .وحتى مال بنا
((( ا ِجلالد :ال�ضرب بال�سيف يف القتال( .م).
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الك�سل �إىل معاداة كل فكر �صالح ،مما يعده �أهل الوقت حدي ًثا غري م�ألوف �سواء
كان من ال�سنن ال�صاحلة الأوىل �أو ق�ضت به امل�صالح يف هذه الأزمنة.
وكثريا ما يكتفي الك�سول و�ضعيف القوة يف اجلدل ب�أن يقذف بكلمة
ً
باطلة على حق ظاهر يريد �أن يدفعه فيقول تلك بدعة يف الإ�سالم .وما يرمي بهذه
الكلمة �إال حب التخل�ص من م�شقة الفهم �أو اخلروج من عناء العمل يف البحث
�أو الإجراء ،ك�أن اهلل خلق امل�سلمني من طينة خا�صة بهم ،و�أقالهم من �أحكام
النوامي�س((( الطبيعية التي يخ�ضع ل�سلطانها النوع الإن�ساين و�سائر املخلوقات
احلية.
�سيقول قوم �إن ما �أن�شره اليوم بدعة ،ف�أقول :نعم� ،أتيت ببدعة ولكنها
لي�ست يف الإ�سالم .بل يف العوائد وطرق املعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها.
مل يعتقد امل�سلم �أن عوائده ال تتغري وال تتبدل ،و�أنه يلزمه �أن يحافظ عليها
جزء من
�إىل الأبد؟ ومل يج ِر على هذا االعتقاد يف عمله مع �أنه هو وعوائده ٌ
الكون الواقع حتت حكم التغيري والتبديل يف كل �آن؟ �أيقدر امل�سلم على خمالفة
�سنة اهلل يف خلقه �إذ جعل التغيري �شرط احلياة والتقدم ،والوقفة واجلمود مقرتنني
باملوت والت�أخر؟ �ألي�ست العادة عبارة عن ا�صطالح �أمة على �سلوك طريق خا�صة
يف معي�شتهم ومعامالتهم ح�سبما ينا�سب الزمان واملكان؟ من ذا الذي ميكنه
((( النوامي�س :القوانني( .م).
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�أن يت�صور �أن العوائد ال تتغري بعد �أن يعلم �أنها ثمرة من ثمرات عقل الإن�سان
و�أن عقل الإن�سان يختلف باختالف الأماكن والأزمان؟ امل�سلمون منت�شرون يف
�أطراف الأر�ض .فهل هم �أنف�سهم متحدون يف العادات وطرق املعا�ش؟ من ذا
الذي ميكنه �أن ّيدعي �أن ما ي�ستح�سنه عقل ال�سوداين ي�ستح�سنه عقل الرتكي،
�أو ال�صيني �أو الهندي� .أو �أن عادة من عادات البدوي توافق �أهل احل�ضر� .أو يزعم
�أن عوائد �أمة من الأمم مهما كانت بقيت جميعها على ما كانت عليه من عهد
ن�ش�أتها بدون تغيري؟
واحلقيقة �أن لكل �أمة يف كل مدة من الزمن عوائد و�آدابًا خا�صة بها موافقة
تغريا غري حم�سو�س حتت
حلالتها العقلية .و�أن تلك العوائد والآداب تتغري ً
دائما ً
�سلطان الإقليم والوراثة ،واملخالطات واالخرتاعات العلمية ،واملذاهب الأدبية،
والعقائد الدينية ،والنظامات ال�سيا�سية ،وغري ذلك .و�أن كل حركة من حركات
حتما �أثر ينا�سبها يف العادات والآداب .وعلى ذلك يلزم
العقل نحو التقدم يتبعها ً
�أن يكون بني عوائد ال�سوداين والرتكي مث ًال من االختالف بقدر ما يوجد بني
مرتبتهما يف العقل .وهو الأمر امل�شهور الذي ال ريبة فيه .وعلى هذه الن�سبة يكون
الفرق بني امل�صري والأوروباوي.
وال ميكن �أن يت�صور �أحد �أن العادات التي هي عبارة عن طريق �سلوك
الإن�سان يف نف�سه ومع عائلته ومواطنيه و�أبناء جن�سه ،تكون يف �أمة جاهلة �أو
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متوح�شة مثل ما تكون يف �أمة متمدنة؛ لأن �سلوك كل فرد منها �إمنا يكون على ما
ينا�سب مداركه ودرجة تربيته.
ولهذا االرتباط التام بني عادات كل �أمة ومنزلتها من املعارف واملدنية،
حكما فيها من كل �سلطان ،وهي �أ�شد �ش�ؤُونها ل�صوقًا
نرى �أن �سلطان العادة �أنفذ ً
بها و�أبعدها عن التغيري وال ِح َولَ للأمة عن طاعتها �إال �إذا حتولت نفو�س الأمة
دائما على
وارتفعت �أو انحطت عن درجتها يف العقل ،ولهذا نرى �أنها تتغلب ً
غريها من العوامل وامل�ؤثرات حتى على ال�شرائع .وي�ؤيد ذلك ما ن�شاهده كل
يوم يف بالدنا من �أن القوانني واللوائح التي تو�ضع لإ�صالح حال الأمة تنقلب يف
احلال �إىل �آلة جديدة للف�ساد .ولي�س هذا بغريب فقد تتغلب العادات على الدين
نف�سه فتف�سده و َت ْـم َ�سخه((( بحيث ينكره كل من عرفه.
وهذا هو الأ�صل فيما ن�شهده وي�ؤيده االختبار التاريخي من التالزم بني
انحطاط املر�أة وانحطاط الأمة وتوح�شها ،وبني ارتقاء املر�أة وتقدم الأمة ومدنيتها.
فقد علمنا �أن يف ابتداء تكون اجلمعيات الإن�سانية كانت حالة املر�أة ال تختلف عن
حالة الرقيق يف �شيء ،وكانت واقعة عند الرومان واليونان مث ًال حتت �سلطة �أبيها
ثم زوجها ثم من بعده �أكرب �أوالدها .وكان لرئي�س العائلة عليها حق امللكية املطلقة
فيت�صرف فيها بالبيع والهبة واملوت متى �شاء ،ويرثها من بعده ورثته مبا عليها من
املخولة ملالكها .وكان من املباح عند العرب قبل الإ�سالم �أن يقتل الآباء
احلقوق َّ
((( َت ْـم َ�سخه :حتوله ل�صورة �أقبح( .م).
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بناتهم ،و�أن ي�ستمتع الرجال بالن�ساء من غري قيد �شرعي وال عدد حمدود .وال
تزال هذه ال�سلطة الآن �سائدة عند قبائل �أفريقا و�أمريكا املتوح�شة .وبع�ض الأمم
الآ�سيوية يعتقد �أن املر�أة لي�س لها روح خالدة ،و�أنها ال ينبغي �أن تعي�ش بعد
زوجها .ومنهم من يقدمها �إىل �ضيفه �إكرا ًما له كما يقدم له �أح�سن متاع ميتلكه.
كل هذا ي�شاهد يف اجلمعيات النا�شئة التي مل تقم على نظامات عمومية
بل كل ما فيها يقوم بروابط العائلة والقبيلة والقوة ،هي القانون الوحيد الذي
تعرفه .وهكذا احلال الآن يف البالد التي تدار بحكومة ا�ستبدادية لأنها حتكم
كذلك بقانون القوة.
�أما يف البالد التي ارتقت �إىل درجة عظيمة من التمدن ،ف�إ َّنا نرى الن�ساء
�أخذن يرتفعن �شي ًئا ف�شي ًئا من االنحطاط ال�سابق ،و�صرن يقطعن امل�سافات التي
كانت تبعدهن عن الرجال :هذه حتبو وتلك تخطو وهذه مت�شي وتلك تعدو،
كل ذلك بح�سب حال اجلمعية التي تنت�سب �إليها ودرجة املدنية فيها .فاملر�أة
الأمريكية يف �أول �صف ،ثم تتلوها الإجنليزية ،وت�أتي بعدها الأملانية ،وتليها
الفرن�ساوية ،ثم النم�ساوية ،ثم التليانية ،ثم الرو�سية �إلخ .كلها نفو�س �شعرت �أنها
حقيقة باال�ستقالل فهي تبحث عن الو�سائل لنيله .و�أنها جديرة باحلرية فهي
ت�سعى للو�صول �إليها .و�أنها من نوع الإن�سان فهي تطالب بكل حق للإن�سان.
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والغربي الذي يحب �أن ين�سب كل �شيء ح�سن �إىل دينه يعتقد �أن املر�أة
الغربية ترقت ،لأن دينها امل�سيحي �ساعدها على نيل حريتها .ولكن هذا االعتقاد
باطل .ف�إن الدين امل�سيحي مل يتعر�ض لو�ضع نظام يكفل حرية املر�أة ،ومل يبني
حقوقها ب�أحكام خا�صة �أو عامة .ومل ير�سم للنا�س يف هذا املو�ضوع مبادئ يهتدون
حم�سو�سا يف
بها .وقد �أقام هذا الدين يف كل �أمة دخل فيها بدون �أن يرتك � ًأثرا
ً
الأخالق من هذه اجلهة؛ بل ت�شكل نف�سه بال�شكل الذي �أفادته �إياه �أخالق الأمم
وعاداتها .ولو كان لدين ما �سلطة وت�أثري على العوائد لكانت املر�أة امل�سلمة اليوم
يف مقدمة ن�ساء الأر�ض.
�سبق ال�شرع الإ�سالمي كل �شريعة �سواه يف تقرير م�ساواة املر�أة للرجل؛
ف�أعلن حريتها وا�ستقاللها يوم كانت يف ح�ضي�ض االنحطاط عند جميع الأمم،
َو َخ َّو َلها((( كل حقوق الإن�سان ،واعترب لها كفاءة �شرعية ال تنق�ص عن كفاءة
الرجل يف جميع الأحوال املدنية من بيع و�شراء وهبة وو�صية من غري �أن يتوقف
ت�صرفها على �إذن �أبيها �أو زوجها .وهذه املزايا التي مل ت�صل �إىل اكت�سابها حتى
الآن بع�ض الن�ساء الغربيات كلها ت�شهد على �أن من �أ�صول ال�شريعة ال�سمحاء
احرتام املر�أة والت�سوية بينها وبني الرجل .بل �إن �شريعتنا بالغت يف الرفق باملر�أة
فو�ضعت عنها �أحمال املعي�شة ومل تلزمها باال�شرتاك يف نفقة املنزل وتربية الأوالد،
خولهاَ :ملَّكها( .م).
((( َّ
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خالفًا لبع�ض ال�شرائع الغربية التي �سوت بني الرجل واملر�أة يف الواجبات فقط،
وميزت الرجل يف احلقوق.
وامليل �إىل ت�سوية املر�أة بالرجل يف احلقوق ظاهر يف ال�شريعة الإ�سالمية،
حتى يف م�س�ألة التحلل من عقدة الزواج؛ فقد جعلت لها يف ذلك طرقًا جديرة
باالعتبار �سي�أتي الكالم عنها خالفًا ملا يتوهمه الغربيون ويظنه بع�ض امل�سلمني.
ومل �أر �إال م�س�ألة واحدة ميز ال�شرع فيها الرجال على الن�ساء وهي تعدد
الزوجات .وال�سبب يف ذلك وا�ضح يتعلق مب�س�ألة الن�سب التي ال يقوم للزواج
أي�ضا فيما يلي .وباجلملة فلي�س يف �أحكام
حياة بدونها ،و�سي�أتي الكالم عليها � ً
الديانة الإ�سالمية وال فيما ترمي �إليه من مقا�صدها ما ميكن �أن ين�سب �إليه انحطاط
املر�أة امل�سلمة .بل الأمر بالعك�س ف�إنها �أك�سبتها مقا ًما رفي ًعا يف الهيئة االجتماعية.
لكن وا �أ�سفاه ،قد تغلبت على هذا الدين اجلميل �أخالق �سيئة ورثناها
عن الأمم التي انت�شر فيها الإ�سالم ودخلت فيه حاملة ملا كانت عليه من عوائد
حدا ي�صل باملر�أة �إىل املقام الذي
و�أوهام ،ومل يكن العرفان قد بلغ بتلك الأمم ًّ
�أحلتها ال�شريعة فيه .وكان �أكرب عامل يف ا�ستمرار هذه الأخالق توايل احلكومات
اال�ستبدادية علينا.
جتردت اجلمعيات الإ�سالمية على اختالف الأزمان والأماكن من
وتخول للمحكومني
النظامات ال�سيا�سية التي حتدد حقوق احلاكم واملحكوم ِّ
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مطالبة احلاكمني بالوقوف عند احلدود املقررة لهم مبقت�ضى ال�شريعة والنظام .بل
دائما؛ فكان ل�سلطانهم و�أعوانه �سلطة
�أخذت حكومتها ال�شكل اال�ستبدادي ً
مطلقة فحكموا كيف �شا�ؤوا بال قيد وال ا�ست�شارة وال مراقبة ،و�أداروا م�صالح
الرعية بدون �أن يكون لها �صوت فيها.
كبريا ملز ًما باتباع العدل واجتناب الظلم،
�صغريا �أو ً
نعم كان احلاكم ً
لكن من املُ َج َّرب �أن ال�سلطة الغري املحدودة تغري ب�سوء اال�ستعمال �إذا مل جتد
حدا تقف �أمامه ،ور� ًأيا يناق�شها وهيئة تراقبها؛ ولهذا م�ضت القرون على الأمم
ًّ
الإ�سالمية وهي حتت حكم اال�ستبداد املطلق و�أ�ساء حكامها يف الت�صرف وبالغوا
يف اتباع �أهوائهم واللعب ب�ش�ؤون الرعية .بل لعبوا بالدين نف�سه يف �أغلب الأزمنة.
وال ي�ستثنى منهم �إال عدد قليل ال يكاد يذكر بالن�سبة �إىل غالبهم.
�إذا غلب اال�ستبداد((( على �أمة مل يقف �أثره يف الأنف�س عند ما هو يف نف�س
احلاكم الأعلى .ولكنه يت�صل منه مبن حوله ومنهم �إىل من دونهم وينفث روحه يف
كل قوي بالن�سبة لكل �ضعيف متى مكنته القوة من التحكم فيه .ي�سري ذلك
ير�ض.
�ضي احلاكم الأعلى �أو مل َ
يف النفو�س َر َ
كان من �أثر هذه احلكومات اال�ستبدادية �أن الرجل يف قوته �أخذ يحتقر
املر�أة يف �ضعفها .وقد يكون من �أ�سباب ذلك �أن �أول �أثر يظهر يف الأمة املحكومة
باال�ستبداد هو ف�ساد الأخالق.
((( اال�ستبداد :فر�ض الإرادة من دون مربر بح�سب الرغبة والهوى( .م).
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قد ميكن �أن يتوهم من �أول وهلة �أن ال�شخ�ص الواقع عليه الظلم يحب
العدل ومييل �إىل ال�شفقة؛ ملا يقا�سيه من امل�صائب التي تتواىل عليه .لكن امل�شاهد
يدل على �أن الأمة املظلومة ال ي�صلح جوها ،وال تنفع �أر�ضها لنمو الف�ضيلة وال
يربو فيها �إال نبات الرذيلة .وكل امل�صريني الذين عا�شوا حتت حكم امل�ستبدين
ال�سابقني  -وما العهد منهم ببعيد  -يعلمون �أن �شيخ البلد الذي كان ي�سلب منه
ع�شرة جنيهات كان ي�سرتدها مائة من الأهايل .والعمدة الذي كان ي�ضرب مائة
كرباج ،كان عند عودته �إىل بلدته ينتقم من مائة فالح.
فمن طبيعة هذه احلالة �أن الإن�سان ال يحرتم �إال القوة وال يردع �إال باخلوف.
وملا كانت املر�أة �ضعيفة اهت�ضم الرجل حقوقها ،و�أخذ يعاملها باالحتقار واالمتهان
ودا�س ب�أرجله على �شخ�صيتها .عا�شت املر�أة يف انحطاط �شديد � ًّأيا كان عنوانها
يف العائلة زوجة �أو �أ ًّما �أو بن ًتا لي�س لها �ش�أن وال اعتبار وال ر�أي خا�ضعة للرجل
يبق لها من الكون
�شخ�صها يف �شخ�ص الرجل ومل َ
لأنه رجل ولأنها امر�أةُ .ف ِن َي ُ
ما ي�سعها �إال ما ا�سترت من زوايا املنازل ،واخت�صت باجلهل والتحجب ب�أ�ستار
الظلمات ،وا�ستعملها الرجل متا ًعا للذة .يلهو بها متى �أراد ،ويقذف بها يف الطرق
متى �شاء .له احلرية ولها الرق .له العلم ولها اجلهل .له العقل ولها َالبلَه((( .له
ال�ضياء والف�ضاء ولها الظلمة وال�سجن .له الأمر والنهي ولها الطاعة وال�صرب .له
كل �شيء يف الوجود وهي بع�ض ذلك الكل الذي ا�ستوىل عليه!
((( َالبلَه :احلماقة وقلة العقل( .م).
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من احتقار الرجل للمر�أة �أن ميلأ بيته بجوار بي�ض �أو �سود� ،أو بزوجات
متعددة يهوي �إىل �أيهن �شاء منقا ًدا �إىل ال�شهوة م�سوقًا بباعث الرتف وحب
ا�ستيفاء اللذة ،غري مبال مبا فر�ضه عليه الدين من ح�سن الق�صد فيما يعمل وال مبا
�أوجبه عليه من العدل فيما ي�أتي:
من احتقار املر�أة �أن يطلق الرجل زوجته بال �سبب.
من احتقار املر�أة �أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ،ثم جتتمع الن�ساء
من �أم و�أخت وزوجة وي�أكلن ما ف�ضل منه.
من احتقار املر�أة �أن يعني لها حمافظًا على عر�ضها مثل� :أغا �أو مقدم �أو
خادم يراقبها وي�صحبها �أينما تتوجه.
من احتقار املر�أة �أن ي�سجنها يف منزل ،ويفتخر ب�أنها ال تخرج منه �إال حممولة
على النع�ش �إىل القرب.
من احتقار املر�أة �أن يعلن الرجال �أن الن�ساء ل�سن حم ًّال للثقة والأمانة.
من احتقار املر�أة �أن يحال بينها وبني احلياة العامة والعمل يف �أي �شيء
يتعلق بها :فلي�س لها ر�أي يف الأعمال ،وال فكر يف امل�شارب ،وال ذوق يف الفنون،
وال قدم يف املنافع العامة ،وال مقام يف االعتقادات الدينية ،ولي�س لها ف�ضيلة
وطنية وال �شعور ِم ِّل ّي.
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ول�ست مبال ًغا �إن قلت� :إن ذلك كان حال املر�أة يف م�صر �إىل هذه ال�سنني
الأخرية التي خفت فيها نو ًعا �سلطة الرجل على املر�أة تب ًعا لتقدم الفكر يف
الرجال واعتدال ال�سلطة احلاكمة عليهم .ور�أينا الن�ساء يخرجن لق�ضاء حاجاتهن
ويرتددن على املتنزهات العمومية ال�ستن�شاق الهواء ،وترويح النفو�س بت�سريح
النظر يف الكائنات التي عر�ضها ال�صانع جل �ش�أنه على نظر كل خملوق رج ًال كان
�أو امر�أة .وكثري منهن يذهنب مع رجالهن �إىل ال�سياحة يف بع�ض البالد الأخرى.
وكثري من الرجال قد �أعطوا لن�سائهن مقا ًما يف احلياة العائلية.
وهذا �إمنا طر�أ على بع�ض الرجال من ن�ش�أة الثقة يف نفو�س �أولئك الرجال
بن�سائهم واطمئنانهم �إىل �أمانتهن ،وهو احرتام جديد للمر�أة.
نعم ال ننكر �أن هذا التغيري ال يخلو من وجوه انتقاد .لكن �سبب االنتقاد يف
احلقيقة لي�س هو نف�س التغيري ولكنه الأحوال التي احتفت به و�أهمها ر�سوخ عادة
احلجاب يف �أنف�س اجلمهور الأعظم ونق�ص تربية الن�ساء .فلو كملت تربية الن�ساء
على مقت�ضى الدين وقواعد الأدب ووقف باحلجاب عند احلد املعروف يف �أغلب
املذاهب الإ�سالمية؛ �سقطت كل تلك االنتقادات ،و�أمكن للأمة �أن تنتفع بجميع
�أفرادها ن�ساء ورجا ًال.

تربية املر�أة

املر�أة وما �أدراك ما املر�أة! �إن�سان مثل الرجل ،ال تختلف عنه يف الأع�ضاء
ووظائفها ،وال يف الإح�سا�س ،وال يف الفكر ،وال يف كل ما تقت�ضيه حقيقة الإن�سان
من حيث هو �إن�سان .اللهم �إال بقدر ما ي�ستدعيه اختالفهما يف ال�صنف.
ف�إذا فاق الرجلُ املر�أة يف القوة البدنية والعقلية؛ فذلك �إمنا لأنه ا�شتغل
بالعمل والفكر �أجيا ًال طويلة كانت املر�أة فيها حمرومة من ا�ستعمال القوتني
املذكورتني ومقهورة على لزوم حالة من االنْ ِحطاط((( ،تختلف يف ال�شدة وال�ضعف
على ح�سب الأوقات والأماكن.
وال يزال النا�س عندنا يعتقدون �أن تربية املر�أة وتعليمها غري واجبني.
بل �إنهم يت�ساءلون هل تعليم املر�أة القراءة والكتابة مما يجوز �شر ًعا� ،أو هو حمرم
مبقت�ضى ال�شريعة!
و�أتذكر �أين �أ�شرت يو ًما على �أب وقد ر�أيت معه بن ًتا بلغت من العمر ت�سع
�سنوات �أعجبني جمالها وذكا�ؤها ب�أن يعلمها ف�أجابني« :وهل تريد �أن تعطيها وظيفة
((( االنْ ِحطاط :االنحدار والهوان( .م).
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يف احلكومة؟» فاعرت�ضت عليه قائالً«:وهل يف مذهبك ال يتعلم �إال املوظفون؟»
ف�أجابني�« :إين �أُ َع ِّل ُمها جميع ما يلزم لإدارة منزلها وال �أفعل غري ذلك» .قال هذا
على وجه ُي ْ�ش ِعر �أنه ال يحب املناق�شة يف ر�أيه .ويعني هذا الأب العنيد ب�إدارة املنزل
�أن بنته تعرف �شي ًئا من �صناعة اخلياطة وجتهيز الطعام وا�ستعمال املكوى وما �أ�شبه
ذلك من املعارف التي ال �أنكر �أنها مفيدة بل الزمة لكل امر�أة .ولكني �أقول وال
نكريا �أنه خمطئ يف توهمه �أن املر�أة التي ال يكون لها من الب�ضاعة �إال هذه
�أخ�شى ً
املعارف يوجد عندها من الكفاءة ما ي�ؤهلها �إىل �إدارة منزلها.
ففي ر�أيي �أن املر�أة ال ميكنها �أن تدير منزلها �إال بعد حت�صيل مقدار معلوم
من املعارف العقلية والأدبية .فيجب �أن تتعلم كل ما ينبغي �أن يتعلمه الرجل من
التعليم االبتدائي على الأقل حتى يكون لها �إملام مببادئ العلوم ي�سمح لها بعد
ذلك باختيار ما يوافق ذوقها منها و�إتقانه باال�شتغال به متى �شاءت.
ف�إذا تعلمت املر�أة القراءة والكتابة ،واطلعت على �أ�صول احلقائق العلمية،
وعرفت مواقع البالد ،و�أجالت النظر يف تاريخ الأمم ،ووقفت على �شيء من علم
الهيئة والعلوم الطبيعية ،وكانت حياة ذلك كله يف نف�سها عرفانَها العقائد والآداب
الدينية؛ ا�ستعد عقلها لقبول الآراء ال�سليمة وطرح اخلرافات والأباطيل التي
تفتك الآن بعقول الن�ساء.
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وعلى من يتوىل تربية املر�أة �أن يبادرها من بداية �صباها بتعويدها على حب
الف�ضائل التي تكمل بها النف�س الإن�سانية يف ذاتها .والف�ضائل التي لها �أثر يف
معاملة الأهل وحفظ نظام القرابة .والف�ضائل التي يظهر �أثرها يف نظام الأمة حتى
تكون تلك الف�ضائل جميعها َمل ََكات((( را�سخة يف نف�سها :وال يتم له ذلك �إال
بالإر�شاد القويل والقدوة ال�صاحلة.
هذه هي الرتبية التي �أمتنى �أن تحُ َْمل عليها املر�أة امل�صرية .ذكرتها بالإجمال
وهي مف�صلة يف امل�ؤلفات املخ�ص�صة لها يف كل اللغات .وال �أظن �أن املر�أة بدون
هذه الرتبية ميكنها �أن تقوم بوظيفتها يف الهيئة االجتماعية ويف العائلة.
� )1أما بالن�سبة للوظيفة االجتماعية

فلأن الن�ساء يف كل بلد ُي َق ّد ْرن بن�صف �سكانه على الأقل .فبقا�ؤهن يف اجلهل
حرمان من االنتفاع ب�أعمال ن�صف عدد الأمة .وفيه من ال�ضرر اجل�سيم ما ال يخفى.
وال �شيء مينع املر�أة امل�صرية من �أن ت�شتغل مثل الغربية بالعلوم والآداب
والفنون اجلميلة والتجارة وال�صناعة �إال جهلها و�إهمال تربيتها .ولو �أخذ بيدها �إىل
جمتمع الأحياء ووجهت عزميتها �إىل جماراتهم يف الأعمال احليوية وا�ستعملت
نف�سا حية فعالة تنتج بقدر ما ت�ستهلك
مداركها وقواها العقلية واجل�سمية ل�صارت ً
((( َمل ََكات :جمع َمل ََكة ،وهي ا�ستعداد عقلي خا�ص لتناول �أعمال معينة بذكاء ومهارة( .م).
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خريا لوطنها ملا ينتج
ال كما هي اليوم عالة ال تعي�ش �إال بعمل غريها .ولكان ذلك ً
عنه من ازدياد الرثوة العامة والثمرات العقلية فيه.
و�إمنا مثلنا الآن مثل رجل ميلك ر�أ�س مال عظيم فيدعه يف ال�صندوق
ويكتفي ب�أن يفتح �صندوقه كل يوم ليتمتع بر�ؤية الذهب ،ولو عرف ال�ستعمله
وانتفع منه و�ضاعفه يف �سنني قليلة.
من عوامل ال�ضعف يف كل جمتمع �إن�ساين �أن يكون العدد العظيم من
�أفراده َك ًّال عليه ال عمل له فيما يحتاج �إليه و�إن عمل كان كالآلة ال�صماء �أو
الدابة العجماء ال يدري ما ي�صدر منه.
املر�أة حمتاجة �إىل التعليم لتكون �إن�سانًا يعقل ويريد .بلغ من �أمر املر�أة
عندنا �أننا �إذا ت�صورناها وجدنا من لوازم ت�صورها �أن يكون لها ويل يقوم بحاجاتها
ويدير �ش�ؤونها ك�أن وجود هذا الويل �أمر م�ضمون يف جميع الأحوال .مع �أن الوقائع
كثريا من الن�ساء ال يجدن من الرجال من يعولهن .فالبنت التي
�أظهرت لنا �أن ً
فقدت �أقرباءها ومل تتزوج واملر�أة املطلقة والأرملة التي تويف زوجها والوالدة التي
لي�س لها �أوالد ذكور �أو لها �أوالد ق َُّ�صر  -كل هذه املذكورات يحتجن �إىل التعليم
ِل ُي ْم ِك َن ُه َّن القيام مبا ي�سد حاجتهن وحاجات �أوالدهن �إن كان لهن �أوالد� .أما
جتردهن عن العلم فيلج�ؤُهن �إىل طلب الرزق بالو�سائل املخالفة للآداب� ،أو �إىل
التطفل على بع�ض العائالت الكرمية.
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وميكن �أن يقال �إننا لو بحثنا عن ال�سبب الذي قد يحمل تلك املر�أة
امل�سكينة التي تبذل نف�سها يف ظالم الليل لأول طالب  -وما �أكرب هذه املذلة
على املر�أة  -لوجدناه يف الأغلب �شدة احلاجة �إىل زهيد من الذهب والف�ضة .وقلما
كان الباعث على ذلك امليل �إىل حت�صيل اللذة.
ثم �إنه ال يكاد تخلو عائلة م�صرية من حتمل نفقات عدد من الن�ساء الالتي
وقعن يف ال َع َوز((( وال قدرة لهن على العمل للخروج منه .وميكننا �أن نَ ُع َّد هذا من
الأ�سباب املانعة للعائالت من ال�سري على قواعد االقت�صاد.
لهذا ال�سبب وغريه نرى االختالل اجل�سيم يف مالية العائالت ف�إن الرجل
�شطرا من املال الذي
امل�صري الذي ي�شتغل لك�سب عي�شه وعي�ش �أوالده ،يرى ً
يجمعه ُي ْن َف ُق على �أ�شخا�ص من �أقاربه �أو معارفه �أو ممن ال عالقة له بهم ،ولكن تلزمه
الر�أفة الإن�سانية ب�أن يبذل لهم من ك�سبه ما ي�ستطيع كيال ميوتوا جو ًعا .وهم يرون �أنه
�إمنا يفعل ما يجب عليه ومع ذلك هم قادرون على الك�سب ،ولكن يحول بينهم وبينه
جهلهم با�ستعمال ما �أوتوا من القوة ،وذلك ب�سبب ما حرموا من الرتبية.
ولو فر�ض �أن املر�أة ال تخلو من زوج �أو ويل ينفق عليها �أفال تكون الرتبية
فقريا� ،أو تخفيف �شيء من �أثقال �إدارة املال
�ضرورية مل�ساعدة ذلك العائل �إن كان ً
غنيا؟ ف�إن كانت املر�أة غنية بنف�سها  -وهو نادر  -ب�أن كان
داخل البيت �إن كان ًّ
لها �إيراد من عقارات ونحوها� ،أفال يفيدها التعليم يف تدبري ثروتها و�إدارة �ش�ؤونها؟
((( ال َع َوز� :شدة احلاجة و�سوء احلال( .م).
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نرى الن�ساء كل يوم يف ا�ضطرار �إىل ت�سليم �أموالهن �إىل قريب �أو �أجنبي.
ونرى وكالءهن ي�شتغلون ب�ش�ؤون �أنف�سهم �أكرث مما ي�شتغلون ب�ش�ؤون موكالتهم؛ فال
مي�ضي زمن قليل �إال اغتنى الوكيل وافتقر الأ�صيل.
نرى الن�ساء ي�ضعن �أختامهن على ح�ساب� ،أو م�ستند� ،أو عقد يجهلن
مو�ضوعه �أو قيمته و�أهميته لعدم �إدراكهن كل ما يحتوي عليه� ،أو عدم كفاءتهن
لفهم ما �أودعه ،فتجرد الواحدة منهن عن حقوقها الثابتة بتزوير �أو غ�ش �أو اختال�س
يرتكبه زوجها �أو �أحد �أقاربها �أو وكيلها .فهل كان يقع ذلك لو كانت املر�أة متعلمة؟
على �أن التعليم يف حد ذاته هو يف كل حال حاجة من حاجات احلياة
الإن�سانية .وهو الآن من احلاجات الأوىل يف كل جمتمع دخلت فيه املدنية.
و�أ�صبح العلم هو الغاية ال�شريفة التي ي�سعى �إليها كل �شخ�ص يريد �أن ُي َح ِّ�صل
�سعادته املادية والروحية.
ذلك لأن العلم هو الو�سيلة الوحيدة التي يرتفع بها �ش�أن الإن�سان من
منازل ال�ضعة واالنحطاط� ،إىل مراقي الكرامة وال�شرف .ولكل نف�س حق طبيعي
يف تنمية ملكاتها الغريزية �إىل �أق�صى حد ترمي �إليه با�ستعدادها.
وقد جاءت ال�شرائع الإلهية والقوانني الو�ضعية تخاطب الن�ساء كما
تخاطب الرجال .والفنون اجلميلة وال�صنائع واملخرتعات والفل�سفة العالية كل
ذلك ي�ستلفت من املر�أة مثل ما ا�ستلفته من الرجل .ف�أي نف�س �شريفة ال ت�شتاق
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طلبا للحقيقة ولل�سعادة يف الدنيا والآخرة؟ و�أي
�إىل مطالعتها ،والتمتع بكنوزها ً
فرق بني الرجل واملر�أة يف هذا ال�شوق ونحن نرى �أن ال�صبيان من الذكور والإناث
ي�ستوون يف اال�ستفهام عن كل �شيء يعر�ض لهم وطلب العلم ب�أ�سباب ما يقع
حتت �أب�صارهم من احلوادث؟ ورمبا كان الولع بذلك يف الأنثى �أ�شد منه يف الذكر.
�أي نف�س ح�سا�سة تر�ضى باملعي�شة يف قف�ص مق�صو�صة اجلناح مط�أْط�أَة الر�أْ�س
مغم�ضة العينني .وهذا الف�ضاء الوا�سع الذي ال نهاية له �أمامها ،وال�سماء فوقها،
والنجوم تلعب بب�صرها ،و�أرواح الكون تناجيها ،وتوحي �إليها الآمال ،والرغائب
يف فتح كنوز �أ�سرارها؟
التكاليف ال�شرعية تدلنا على �أن املر�أة ُو ِهبت من العقل مثل ما وهب
الرجل� .أيظن رجل مل يعمه الغر�ض �أن اهلل قد وهبها من العقل ما وهبها عب ًثا.
و�أنه �أتاها من احلوا�س و�آالت الإدراك ما �أتاها لأجل �أن تهملها وال ت�ستعملها؟
وظيفتهن
يقول امل�سلمون � َّإن الن�ساء ربات اخلدور يعمرن املنازل .و�إن
َّ
تنتهي عند عتبة باب البيت .وهو قول من يعي�ش يف عامل اخليال ،و�ضرب بينه
وبني احلقيقة بحجاب ال ينفذ ب�صره �إىل ما وراءه.
ولو تب�صر امل�سلمون لعلموا �أن �إعفاء املر�أة من �أول واجب عليها ،وهو الت�أهل
لك�سب �ضروريات هذه احلياة بنف�سها هو ال�سبب الذي جر �ضياع حقوقها .ف�إن
الرجل ملا كان م�س�ؤو ًال عن كل �شيء ا�ست�أثر باحلق يف التمتع بكل حق ومل يبق
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للمر�أة حظ يف نظره �إ َّال كما يكون حليوان لطيف يوفيه �صاحبه ما يكفيه من لوازمه
تف�ض ًال منه على �أن يت�سلى به.
م�ضت الأجيال عندنا واملر�أة خا�ضعة حلكم القوة مغلوبة ل�سلطان اال�ستبداد
من الرجل وهو مل ي�ش�أ �أن يتخذها �إال امر�أ �صا ًحلا خلدمته ُم َ�سيرَّ ًا ب�إرادته .و�أغلق يف
وجهها �أبواب املعي�شة والك�سب بحيث �آل �أمرها �إىل العجز عن تناول و�سيلة من
و�سائل العي�ش بنف�سها ومل يبق �أمامها من طرقه �إ َّال �أن تعي�ش بب�ضعها �إما زوجة
�أو ُم ْف ِح�شة(((.
يبق للعقل وال للأعمال النافعة قيمة لديها ،و�إمنا ب�ضاعتها �أن ت�سلي
وملا مل َ
الرجل ومتتعه من اللذة بج�سمها مبا �شاء ،وجهت جميع قواها �إىل التفنن يف طرق
ا�ستمالته �إليها واال�ستيالء على �أهوائه وخواطر نف�سه.
م�ضت تلك الأزمان الطويلة على املر�أة ومل مي�س عقلها �شيء من الرتبية
ال�صحيحة ف�ضعفت منها القوة العاقلة واملفكرة وانفرد احل�س بالت�صرف يف �إرادتها.
فح�سها هو املُ ِّميز عندها بني اخلري وال�شر .وهو الرائد لها يف االختيار بني النفع
ُّ
وال�ضرر .فهي تنفر �أو متيل .ف�إن �أحبت �أخل�صت ال عن عقل ،و�صدرت منها
الأعمال اجلميلة يف ما حتب وملن حتب مبح�ض الهوى ال ب�أ�صالة الر�أي .و�إن نفرت
ارتكبت �أكرب اجلرائم غري ب�صرية بالعواقب وال عارفة بامل�صائر .فلو كانت �أدركتها
((( ُم ْف ِح�شة :املق�صود متار�س الرذيلة( .م).
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العناية برتبية عقلها وتنمية امللكات الفا�ضلة فيها لنمت فيها بذلك قوة احلكم
على �إح�سا�سها ولت�صرفت يف �أعمالها على مقت�ضى احلكمة وقواعد الأدب.
�أ�ضلت املر�أة عقلها يف ظلمات الأجيال املا�ضية ففقدت ر�شدها و�أدركها
العجز عن تناول ما ت�شتهي من الطرق امل�سنونة فا�ضطرت �إىل ا�ستعمال احليلة
و�أخذت تعامل الرجل  -وهو �سيدها وويل �أمرها  -كما يعامل امل�سجون حار�س
�سجنه واحلفيظ عليه .ومنت فيها ملكة املكر �إىل غاية لي�س وراءها منزع؛ ف�أ�صبحت
ممثلة ماهرة وم�شخ�صة قادرة تظهر يف املظاهر املت�ضادة والألوان املختلفة يف كل
حال بح�سبها .كل ذلك ال عن عقل وحكمة و�إمنا هي حيل الثعالبة.
ولكن ال لوم عليها وعذرها �أنها لي�ست حرة .و�إمنا فقدت احلرية لأنها فقدت
ال�سالمة يف قوة التمييز .بل اللوم كل اللوم على الرجال� ،أريد بهم من �سبقنا ممن
�أهملوا تربية ن�سائنا.
 )2و�أما بالن�سبة للوظيفة العائلية

فيكفي لكل �إن�سان متفكر �أن يت�أمل يف حالة عائلته ليت�أكد �أن ا�ستمرار
احلال على ما هي عليه الآن �صار مما ال ميكن احتماله.
علي بالتجربة
�إين �أكتب هذه ال�سطور وذهني مفعم باحلوادث التي وردت َّ
و�أخذت مبجامع خواطري .وال �أريد �أن �أذكر �شي ًئا منها لعلمي �أنها ما تركت ذه ًنا

32

حترير املر�أة

32

خاطرا حتى وردت عليه .ف�إن مثار هذه احلوادث جميعها هو
حتى طافت به وال ً
�شيء واحد وهو املر�ض امللم بجميع العائالت ال فرق بني فقريها وغنيها ،وال بني
و�ضيعها ورفيعها ،وهو جهل املر�أة .فقد ت�ساوت الن�ساء عندنا يف اجلهل م�ساواة
اختالفهن �إال يف امللب�س واحللي .بل ميكن �أن يقال �أنه كلما
غري حمبوبة ،وال يظهر
َّ
ارتفعت املر�أة مرتبة يف الي�سر زاد جهلها .و�أن �آخر طبقة من ن�ساء الأمة وهي التي
ت�سكن الأرياف هن �أكملهن عق ًال بن�سبة حالها.
املر�أة الفالحة تعرف كل ما يعرفه الرجل الفالح .مداركهما يف م�ستوى
تقريبا .مع �أننا نرى �أن املر�أة يف الطبقة العالية
واحد ال يزيد �أحدهما عن الآخر ً
�أو الو�سطى مت�أخرة عن الرجل مب�سافات �شا�سعة .ذلك لأن الرجال يف هذه
الطبقات تربت عقولهم وا�ستنارت بالعلوم ومل تتبعهم ن�سا�ؤهم يف هذه احلركة
بل وقفن يف الطريق .وهذا االختالف هو �أكرب �سبب يف �شقاء الرجل واملر�أة م ًعا.
فالرجل املتعلم يحب النظام والتن�سيق يف منزله ،وله ذوق مهذب مييل �إىل
الأ�شكال اللطيفة والإح�سا�سات الدقيقة وااللتفاتات الرقيقة ،ويبلغ االهتمام بها
حدا ينتهي �إىل �إهمال الأمور املادية .يفهم بكلمة ويود لو يفهم
عند بع�ض الأفراد ًّ
بالإ�شارة .ي�سكت يف �أوقات ويتكلم يف �أُخرى وي�ضحك يف غريها .له �أفكار يحبها
ومذهب ي�شغله وجمعية يخدمها ووطن يعزه .له لذائذ و�آالم معنوية فيبكي مع
الفقري ويحزن مع املظلوم ويفرح باخلري للنا�س .ويف كل فكرة تتولد يف ذهنه� ،أو
�إح�سا�س ي�ؤثر على �أع�صابه يود �أن يجد بجانبه �إن�سانًا �آخر؛ في�شرح له ما ي�شعر به
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ويت�سامر معه .وهذا ميل طبيعي يجده كل �شخ�ص من نف�سه .ف�إذا كانت امر�أته
جاهلة كتم �أفراحه و�أحزانه عنها ،ومل يلبث �أن يرى نف�سه يف عامل وحده وامر�أته
يف عامل �آخر� .إذ هي تعترب �أن الرجل ما خلق يف هذه الدنيا �إال لي�شرتي لها
الأقم�شة الغالية ،واجلواهر النفي�سة ولي�صرف �أوقاته يف مالعبتها ك�أنه �صورة �أكرب
من ال�صور التي كان ي�شرتيها لها والدها يف �صغرها لتلهو بها.
ومتى ر�أى الرجل امر�أته بهذه املنزلة من اجلهل بادر �إىل نف�سه احتقارها
واعتربها من الأعدام التي ال �أثر لها يف �ش�ؤونه .وهي متى ر�أته �أهمل و�أغ�ضى؛ �ضاق
�صدرها ،وظنت �أنه يظلمها ،وبكت �سوء حظها الذي �ساقها �إىل رجل ال َي ْق ُدرها قدرها
(((
ونبتت البغ�ضاء يف قلبها  .ومن ثم تبتدئ عي�شة ال �أظن �أن اجلحيم �أ�شد نَ َكا ًال
منها .عي�شة يرى كل منهما فيها �أن �صاحبه هو العدو الذي يحول بينه وبني ال�سعادة.
وال ُيظن �أن هذا يخت�ص بذوي الأخالق الفا�سدة من الرجال والن�ساء.
فقد تكون املر�أة طيبة �صاحلة والرجل �شريف الإح�سا�س ولكن العي�شة بينهما
خ�صام م�ستمر وال ذنب على �أحدهما بل الذنب على اختالفهما يف الرتبية كما
تقدم .ومنتهى هذه احلالة � -إن ا�ستمر االقرتان بينهما � -أن مييت �أحدهما حقه
يجر كالهما قيده الثقيل �إىل �آخر العمر .ولكن مهما
يف �سبيل راحة الآخر �أو َّ
كان حال الزوجني  -وهما على ما ذكرنا من الو�صف  -فال �سبيل �إىل ارتباطهما
((( نَ َكال :عقاب( .م).
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برابطة املحبة �إذا �أُخذت مبعناها اخلا�ص :وال خ�سران يف الدنيا يبلغ فقد لذة احلب
بني الرجل واملر�أة.
جاء يف الق�ص�ص الدينية امل�سطورة يف الكتب ال�سماوية �أن اهلل خلق حواء
يكونان جممو ًعا
من �ضلع �آدم .وفيه على ما �أظن رمز لطيف �إىل �أن الرجل واملر�أة ّ
واح ًدا ال يتم �إال باحتادهما .ومن هذا املعنى �أخذ الغربيون ت�سميتهم املر�أة بن�صف
الرجل .وهو تعبري ف�صيح يدل داللة وا�ضحة على �أن املر�أة والرجل هما �شقان
جل�سم واحد مفتقر بع�ضه �إىل بع�ض ليتم له الكمال باالجتماع.
وهذا االجنذاب الغريزي الذي �أوجده اهلل يف كل املخلوقات احلية  -حتى
يف النباتات التي ي�شاهد يف بع�ضها حركة حم�سو�سة بني الذكر والأنثى �إذا �آن
حار يف تف�سريها علماء الطبيعة  -هو �أهم عن�صر يدخل
وقت التلقيح على طريقة َ
يف تركيب احلب .وهو يكفي حلدوث امليل بني الرجل واملر�أة وال يختلف يف
الإن�سان عن احليوان� .أما �أ�صل هذا االجنذاب وطبيعته و�سببه فهو �أَمر ال يزال
تقريبا .و�إمنا يرجح ق�سم من العلماء �أنه �سيال يتولد
ً
غام�ضا ك�أ�صول كل الأ�شياء ً
يف املراكز الع�صبية .فمتى وجد هذا االجنذاب بني رجل وامر�أَ ٍة �شعرا ب�ضرورة
اقرتابهما .ف�إذا تالقيا �أَخذت كُ ًّال منهما هزة الفرح .تتكلم عيونهما وترتجم عن
اال�ضطرابات التي تهيج قلوبهما قبل �أن ينطق الل�سان ك�أَن روحيهما �صديقتان
افرتقتا يف عامل قبل هذا العامل ،و�أخذت كل واحدة منهما تبحث عن الأُخرى
حتى �إذا التقتا وجدت كل منهما �ضالتها التي كانت تن�شدها .وتن�ش�أَ فيهما بعد
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اللقاء �آمال و�أَ ٍ
مان �أكرب من جمرد التالقي فتختلطان ويحدث بينهما �شبه العهد
على �أن ال تفرتقا ،فرتى كل واحدة منهما �أن ال �سعادة لها �إال بات�صالها بالأُخرى.
لكن هذا االجنذاب املادي ال يلبث مدة حتى ي�أْخذ يف التال�شي ويتناق�ص
�شي ًئا ف�شي ًئا .فمهما كانت �شدة الرغبة عند �أول التالقي فهي �صائرة �إىل الزوال يف
زمن يختلف طوله وق�صره باختالف الأمزجة .وت�ضمحل تلك الآمال وتت�ساقط
تلك الأَماين ويكاد التقاطع يحل حمل التوا�صل ،لوال ما اخت�ص اهلل به الإن�سان
من القدرة على ا�ستدامة تلك العاطفة واال�ستزادة من لذة الو�صال مبا ي�ستجلي
منظرا �آخر
من بها ِء الأرواح و�سناء العقول .فهو ي�ضم �إىل املنظر البديع اجل�سداين ً
وكثريا ما ي�ستبدل لذة
قد يكون �أبدع يف اعتباره وهو املنظر الروحاين العقليً .
احل�س التي ال بقاء لها ،بلذة العقل والوجدان التي ال تنتهي �أطوارها وال تفنى
(((
مظاهرها .ي�ستهويه احلب مل�شهد الوجه اجلميل ،و�سواد العيون ور�شاقة ال َق ّد
وطول ال�شعر .ولكن ميتزج الع�شق بروحه حتى يكون ك�أَنه طبع لها� ،إذا وجد
ال�ش َما ِئل((( .ورقة الذوق وبهاء الفطنة ونفاذ العقل
بجانب ذلك اجلمال لطف َّ
و�سعة العرفان وح�سن التدبري واحلذق يف العمل مع املحافظة على النظام فيه،
ونظافة الباطن والظاهر ،وحنو القلب ،و�صدق الل�سان ،وطهارة الذمة ،وعظم
الأمانة والإخال�ص يف الوالء ،ونحو ذلك من الف�ضائل املعنوية التي ترجح عند
العقالء على جميع املحا�سن اجل�سدانية .ووجدان اللذة بهذه املعاين عن�صر �آخر
أي�ضا  -ومن هذين العن�صرين يرتكب احلب التام.
يدخل يف تركيب احلب � ً
((( ال َق ّد :ال َق َوام( .م).
ال�ش َما ِئل :الأخالق( .م).
((( َّ
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حم�ضا� ،أو �أن �آخر
و�أما ما يروى من �أن رج ًال ع�شق امر�أَة ع�ش ًقا
روحانيا ً
ًّ
ع�شق �أخرى للَّذة املادية لي�س �إال بدون اعتبار تلك ال�صفات الأدبية فقد يكون
لأن الأول رجل خيايل والثاين رجل جاهل �شهوي .على �أن التجارب دلت على
�أن هذه ال�شهوات َالبترْ اء((( لي�س لها حظ من البقاء .فهي كالنار ذات اللهب
تهب وتنطفي ب�سرعة.
و�ضوحا يف فهم ما تقدم:
و�إليك بيانًا يزيد ً
دائما
اللذة اجل�سمانية املتحدة يف النوع مهما تخالفت يف الأفراد فهي ً
واحدة .ف�إن �أفراد اللذة املتحدة يف النوع تت�شابه �إىل حد تكاد ال تتميز �إال
ثانيا وثال ًثا
باختالف الزمان �أو املكان مثالً؛ فما يح�صل منها �أو ًال هو ما يح�صل ً
وراب ًعا وهكذا.
ومن البديهي �أن تكرار لذة بعينها مهما كانت �سواء كانت لذة نظر �أو
لذة �سمع �أو لذة ذوق �أو لذة مل�س ،يف�ضي يف الغالب �إىل فقد الرغبة فيها؛ في�أتي
زمن ال تتنبه الأع�صاب لها لكرثة تعودها عليها .والأمر بخالف ذلك بالن�سبة
ِللَّذة املعنوية .هذه اللذة يف طبيعتها �أنه ميكن جتددها يف كل �آن .ت�أمل يف م�سامرة
�صديقني جتد �أنها كنز �سرور ال يفنى .متى تالقيا يفرغ كل منهما روحه يف روح
الآخر في�سري عقلهما من مو�ضوع ملو�ضوع ،وينتقل من اجلزئيات �إىل الكليات
((( َالبترْ اء :الناق�صة واملق�صود الق�صرية املدى( .م).
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ومير على الآالم والآمال والقبيح واحل�سن والناق�ص والكامل .كل عمل �أو فكر �أو
غذاء جدي ًدا ،ويفيد �أنف�سهما لذة جديدة .كل
حادث �أو اخرتاع يك�سب عقلهما ً
مظهر من مظاهر حياة �أحدهما العقلية والوجدانية ،وكل ما حتلت به نف�سه من علم
و�أَدب وذوق وعاطفة تنعك�س منه على نف�س الآخر لذة جديدة ،ويزيد يف رابطة
الأُلفة بينهما عقدة جديدة.
ومن هنا يعلم مقدار �سلطان احلب احلقيقي على الإن�سان ،وكيف �أن
العارف يعترب العثور على ذلك احلب ال�شريف من �أكرب ال�سعادات يف هذه الدنيا.
ف�إن كان املال زينة احلياة فاحلب هو احلياة بعينها.
فهذا احلب ال ميكن �أن يوجد بني رجل وامر�أة �إذا مل يوجد بينهما تنا�سب
يف الرتبية والتعليم .وال يجب �أن ُيفهم �أن الرجل املتعلم �إذا مل يحب زوجته فهي
ميكنها �أن حتبه .ف�إن تو ُّهم ذلك ُيعد من اخلط�أ اجل�سيم لأن احلب احلقيقي الذي
َع َرفت عن�صريه املادي واملعنوي ال يبقى �إال باالحرتام .واالحرتام يتوقف على
املعرفة مبقدار من حترتمه .واملر�أة اجلاهلة ال تعرف مقدار زوجها.
�سل جمهور املتزوجني هل هم حمبوبون من ن�سائهم يجيبونك :نعم.
كثريا يف عائالت مما يقال �إنها يف اتفاق
لكن احلقيقة غري ما يظنون� ،إين بحثت ً
زوجا يحب امر�أته ،وال امر�أة حتب زوجها� .أما هذا
تام فما وجدت �إىل الآن ال ً
االتفاق الظاهري الذي ي�شاهد يف كثري من العائالت فمعناه �أنه ال يوجد �شقاق
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بني الزوجني� ،إما لأن الزوج تعب وترك ،و�إما لأن املر�أة تركت زوجها يت�صرف
فيها كما يت�صرف املالك يف ملكه ،و�إما لأنهما االثنان جاهالن ال يدركان قيمة
احلياة .وهذا احلال الأخري هو حال �أغلب الأزواج امل�صريني .وال �أرى ما يقرب
من ال�سعادة �إال يف هذا النوع الأخري و�إن كانت �سعادة �سلبية ال قيمة لها.
�أما يف النوعني الأولني فقد ا�شرتى الوفاق بثمن غال وهو فناء �أحد
الزوجني يف �سبيل �إبقاء الآخر .وغاية ما ميكن �أن �أ�سلم به هو �أنه قد ي�شاهد يف عدد
قليل من الأزواج �شيء يقرب من املودة يظهر يف بع�ض الأحيان ثم يختفي .وهو
ا�ستثناء ي�ؤَيد القاعدة وهي عدم احلب :عدم احلب من طرف الزوج لأن امر�أته
فاح�شا بحيث ال يكاد توجد م�س�ألة ميكن �أن
أخرا ً
مت�أخرة عنه يف العقل والرتبية ت� ً
يتحدثا فيها حلظة ب�سرور متبادل .وال يكاد يوجد �أمر يتفقان يف احلكم عليه بر�أي
واحد .ولأنها بعيدة عن العواطف واملعاين والأ�شغال التي مييل �إليها ومغمورة يف
�ش�ؤون لي�س لها من ميله ن�صيب .حتى �إنها يف الأمور التي هي من عملها ،وترى
�أنها ُخلقت لأجلها ال يرى منها زوجها ما يروق نظره .ف�أكرث الن�ساء مل يتعودن
على ت�سريح �شعرهن كل يوم .وال على اال�ستحمام �أكرث من مرة يف الأ�سبوع .وال
يعرفن ا�ستعمال ال�سواك .وال يعتنني مبا يلي البدن من املالب�س مع �أن جودتها
ونظافتها لها �أعظم ت�أثري يف ا�ستمالة الرجل .وال يعرفن كيف تتولد الرغبة عند
الزوج ،وكيف يحافظ عليها ،وكيف ميكن تنميتها ،وكيف تكون موافاتها .ذلك
لأن املر�أة اجلاهلة جتهل حركات النف�س الباطنة وتغيب عنها معرفة �أ�سباب امليل
والنفور ف�إذا �أرادت �أن ت�ستميل الرجل جاءت يف الغالب بعك�س ذلك.
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و�أما عدم احلب من طرف املر�أة فلأنها ال تذوق معنى احلب .ولو �أردنا �أن
نحلل �إح�سا�سها بالن�سبة لزوجها جند �أنه يرتكب من �أمرين :ميلٌ �إليه من حيث
هو رجل �أبيح لها �أن تق�ضي معه �شهواتها .و�شعور ب�أن هذا الرجل نافع لها للقيام
بحاجات معي�شتها� .أما ذلك االمتزاج بني روحني اختارت كل منهما الأخرى
امتزاجا تا ًّما ي�ؤَلف منهما موجو ًدا واح ًدا ك�أن ك ًّال
من بني �آالف من �سواهما
ً
منهما �صوت والآخر �صداه .ذلك الإخال�ص التام الذي ين�سي الإن�سان نف�سه،
فكرا �إال يف �صاحبه .ذلك الإخال�ص الذي ال جند له مثا ًال �أظهر من
وال يدع له ً
حب الوالدة لولدها  -فهي بعيدة عنه بعد ال�سماء عن الأر�ض؛ لأن احلب بهذه
طبيعيا كحب الأم لولدها فهو ثمرة عزيزة ال تطلب �إال عند
الدرجة �إن مل يكن ًّ
النفو�س العالية التي تغلبت فيها العواطف الكرمية على اال�ستئثار(((.
والزوجة امل�صرية مهما كانت ال تعرف من زوجها �سوى �أنه طويل
�أو ق�صري �أبي�ض �أو �أ�سود� .أما قيمة زوجها العقلية والأدبية ،و�سريته وطهارة ذمته
ودقة �إح�سا�سه ،ومعارفه و�أعماله ومقا�صده يف الوجود ،وكل ما ت�صاغ منه �شخ�صية
ممدوحا يف �أمته  -فهذا ال ي�صل
الرجل منا وي�صري به �إىل �أن يكون حمرت ًما حمبوبًا ً
�إىل عقلها �شيء منه .و�إن و�صل فال ي�ؤثر على منزلته يف نف�سها .وعلى هذا يكون
�أول من يجهل الرجل زوجته .فكيف ُيظن �أنها حتبه ؟
((( اال�ستئثار� :أن يخ�ص ال�شخ�ص نف�سه دون غريه بال�شيء وينفرد به( .م).
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نرى ن�ساءنا ميدحن رجا ًال ال يقبل رجل �شريف �أن ميد لهم يده لي�صافحهم،
ويكرهن �آخرين ممن نعترب وجودهم �شرفًا لنا ،ذلك لأَن املر�أة اجلاهلة حتكم على
الرجل بقدر عقلها .ف�أح�سن رجل عندها هو من يالعبها طول النهار وطول الليل،
ويكون عنده مال ال يفنى لق�ضاء ما ت�شتهيه من املالب�س واحللي واحللوى .و�أبغ�ض
جال�سا منحني
الرجال عندها من يق�ضي �أوقاته يف اال�شتغال يف مكتبه .كلما ر�أَته ً
الظهر م�شغو ًال مبطالعة كتاب غ�ضبت منه ولعنت الكتب والعلوم التي ت�سلب
منها هذه ال�ساعات ،وتختل�س احلقوق التي اكت�سبتها على زوجها .ومن هذا يتولد
على الدوام نزاع ال ينتهي �إال بنزاع جديد ،وال يدري الزوج امل�سكني ماذا ي�صنع
�إذا �أراد �أن يجمع بني هذين العدوين :الزوجة والعلم� .أراه يف حرية �أ�شد من
الرجل الذي جمع بني زوجتني .فقد ر�أَينا �أحيانًا كثرية مظاهر الوفاق بني زوجتني
لرجل واحد .وما ُ�سمع قط �أن امر�أة م�صرية ممن نعني ر�ضيت مببا�شرة العلم.
ومن البديهي �أن الرجل الذي يكون هذا حاله ينتهي بفقد كل ا�ستعداد
خاليا عن
للعمل .لأن العلم ال يثمر �إ َّال �إذا كان العقل متمت ًعا بالهدوء وال�سكونً ،
اال�ضطراب والت�شوي�ش .ولأَن الرجل يطلب راحته وهي يف يد امر�أته ،ولكنها
تبخل بها عليه.
خ�صو�صا �إذا كان زوجها
ر�أَينا مما تقدم �أن املر�أة امل�صرية ال جتد ذوق احلب
ً
متعلما ي�صرف وقته يف الأعمال النافعة.
ً
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قد يقال �إن احلب الذي تكلمت عنه هو من كمال ال�سعادة ولي�س من
الأمور ال�ضرورية التي ال ُي�ستغنى عنها يف الزواج .و�أنه عند فقده ميكن �أن ُي َع َّو�ض
ب�صفات �أُخرى عند الزوجة ويكفي �أن املر�أَة تكون رفيقة لزوجها �شريكة له يف
املنافع وامل�ضار ،ولذلك فهي ت�ساعده على حاجات احلياة ليتم له بع�ض ال�سعادة -
أي�ضا مع جهل املر�أَة ؟
هذا ميكن �أن يكون .ولكن كيف الو�صول �إليه � ً
قلت �إن املر�أَة الفالحة مع جهلها هي زميلة الرجل يف كل �أعماله ،وهي قائمة
بخدمة منزلها وم�ساعدة زوجها .ذلك �سهل؛ لأن العي�شة يف الأرياف �ساذجة بدوية
تقريبا ،وحاجات العائلة قليلة� .أما يف املدن التي ترقت فيها املعي�شة وكرثت احلاجات
ً
وت�شعبت طرق املنافع ،وبلغت فيها �إدارة املنزل �إىل درجة �إدارة م�صلحة من كبار
امل�صالح فاملر�أَة التي ي�سلم �إليها زمامها ال ميكنها �أن تديرها �إال بالتعليم والرتبية.
فناء وا�س ًعا يحتاج �إىل معارف كثرية
واحلقيقة �أن �إدارة املنزل �صارت ً
خمتلفة .فعلى الزوجة و�ضع ميزانية الإيراد وامل�صرف بقدر ما ميكن من التدبري،
حتى ال يوجد خلل يف مالية العائلة .وعليها مراقبة اخلدم بحيث ال ُيفلتون حلظة
من مراقبتها ،وبغري هذا ي�ستحيل �أن ي�ؤدوا خدمتهم كما ينبغي .وعليها �أن جتعل
بيتها حمبوبًا �إىل زوجها؛ فيجد فيه راحته وم�سرته �إذا �آوى �إليه .فتحلو له الإقامة
فيه ويلذ له املطعم وامل�شرب واملنام؛ فال يطلب املفر منه ليم�ضي �أوقاته عند
اجلريان� ،أو يف املحالت العمومية .وعليها  -وهو �أول الواجبات و�أهمها  -تربية
ج�سما وعق ًال و�أدبًا.
الأوالد ً
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وظاهر �أن تطبيق هذه الواجبات التي ذكرتها بالإجمال على العي�شة اجلارية
�سليما :وال يت�أتى وجود
بالتف�صيل ي�ستدعي عق ًال وا�س ًعا ومعلومات متنوعة وذوقًا ً
وخ�صو�صا ما يتعلق منها برتبية الأطفال.
ذلك يف املر�أة اجلاهلة
ً
بالغنا يف ن�سيان �أن الأوالد هم �صناعة الوالدين و�أن الأمهات لهن الن�صيب
الأوفر يف هذه ال�صناعة .بالغنا يف اعتقاد �أن اهلل يخرج الفا�سد من ال�صالح ويخرج
ال�صالح من الفا�سد .و�أنه يوزع العقول ويهب ال�صفات كما ي�شاء .وهو اعتقاد
�صحيح �إذا �أُخذ من جهة �أن اهلل قادر على كل �شي ٍء ومن متنا َول قدرته �أن يفعل
مثل ذلك .ف�إن كان املق�صود �أن اهلل ميكنه �أن يفعل مثل هذا فال �شك يف قدرته
�سبحانه وتعاىل .ولي�س من ينازع يف �أنه لو �شاء فعل ذلك .كما �أنه لو �شاء جلعل
النا�س �أمة واحدة ولأنبت احليوان من الأر�ض .لكن اهلل و�ضع للعامل �سنة وللحياة
نظا ًما وللمخلوقات نوامي�س جتري عليها �أحكامها:
ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﮊ [الروم  ]30 /وتاريخ الإن�سانية من عهد وجودها على الأر�ض �إىل الآن
� َّأيد ثبات هذه ال�سنن وا�ستمرارها.
من �أكرب مظاهر حكمته جل �ش�أنه هذه احلقيقة التي ك�شفها لنا العلم وهي
�أن كل فرد من الأنواع احلية  -وفيها النوع الإن�ساين  -لي�س �إال ن�سخة مطابقة
خ�صو�صا .مبعنى �أن
للأ�صل املتولد منه .ففيه �صورة نوعه الكلي وفيه �صورة والديه
ً
هذا الفرد يحتوي �أو ًال على اخلوا�ص املميزة لنوعه وعلى ال�صفات اخلا�صة ب�أبويه.
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أي�ضا على �أن كل امللكات العقلية والأدبية يف
ودلت االكت�شافات احلديثة � ً
الإن�سان �إمنا هي مظاهر من وظائف املخ كما �أن ال�صفراء من عمل وظيفة الكبد.
وما ي�سمى عق ًال �أو عاطفة فال عمل له �إال عمل تلك الوظائف وعملها تابع حلالة
الأع�صاب واملخ .و�إمنا مادة تلك الأع�ضاء منتزعة من الأ�صل الذي تولدت منه
فال ريب �أن يكون لها تبعية عظمى لذلك الأ�صل .ثم من الظاهر �أن اجل�سم ال
ي�ستغني يف منوه وبقائه مبا دخل فيه من تلك املادة الأوىل بل ال بد يف النمو والبقاء
من الرتبية والغذاء .فكذلك حال العقل وامللكات ال ي�ستغني مبا �أودعته املدارك
والقوى من اال�ستعداد الأول بل ال بد يف ظهور �أثرها و�سريها فيما �أعدت له من
الغذاء الذي يوافقها والرتبية التي تالئمها .فالوراثة والرتبية هما الأ�صالن اللذان
ذكرا كان �أو �أنثى ولي�س هناك �شيء وراء ذلك.
ترجع �إليهما �شخ�صية الطفل ً
فبالوراثة يك�سب الطفل ا�ستعدا ًدا لكل ميل كان عليه الوالدان �صا ًحلا كان
�أو فا�س ًدا ويرتكز فيه ذلك اال�ستعداد وهو يف بطن �أمه .ف�صفات الطفل مرتبطة
مبا كان عليه �أ�سالفه من جهة الأم ومن جهة الأب .وبالرتبية ميتلئ ذهن الطفل
وتعر�ض ح�سه
بال�صور الواردة عليه من الإح�سا�س وب�أثرها يف نف�سه �أَلمَ ًا كان �أو لذةُّ .
لقبول هذه ال�صور موكول �إىل �إرادة مربيه .فهو الذي يريه وي�سمعه ويذيقه ويفيده
كل معلوم .وهو الذي يعر�ض على وجدانه من العواطف ما يراه الئ ًقا به .ف�إن مل
يرد عليه من �صور املح�سو�سات �إال ما هو قليل غري متبوع مبا ين�ش�أ عنه من العواقب
البعيدة� .أو مل ي�شعر من العواطف �إال مبا يظهر �أثره يف �أقرب الأ�شياء من لذته
اجل�سمانية كان �سريع االندفاع مع �أول خاطر يبدو له كما يفعل الطفل واملتوح�ش
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واملجنون .و�إن كانت معلوماته كثرية حتتوي على �صور الأ�شياء و�صور ما يحدث
عنها لأول الت�صور وما ين�ش�أ عنها فيما بعد ذلك .وكان وجدانه رقي ًقا لطي ًفا كان
النا�شئ كثري الت�أمل �شديد التب�صر بطيء االندفاع مع �أول انفعال يت�أثر به من
احل�س وال�شعور .فين�ش�أ وبيده ميزان يزن به �أعماله ويقدر به حركاته وي�شاهد فيه
وهو يف �صباه امليل �إىل النافع والنفرة من ال�ضار.
ال نقول �إن الطفل يكون يف ذلك كما يكون الرجل البالغ الر�شيد.
ولكنها �أوائل وجراثيم من الكمال العقلي والأدبي ت�صل بالتنمية والرتبية �إىل
تلك الغايات ال�شريفة التي ي�سعى �إليها كل من عرف معنى الإن�سانية وذاق لذة
الف�ضيلة .ف�سالمة العقل ال تتم �إال بح�سن الوراثة وح�سن الرتبية وهذا ما جعل
العلماء ين�سبون اليوم كل ف�ساد يف الأخالق �إىل مر�ض يف املخ �أو يف الأع�صاب
موروث �أو مكت�سب .و�إن �شوهد �أن الولد ال ي�شابه �أبويه يف بع�ض الأحوال فذلك
�إمنا لأن قانون الوراثة قد يرجعه �إىل �أحد �أ�سالفه القريبني.
متى ح�سنت الرتبية على الوجه الذي ذكرناه �ضعف اال�ستعداد الذي
ك�سبه الطفل من والديه �إن كان ردي ًئا وت�أ�صل فيه ا�ستعداد جديد يرثه عنه من
يتولد منه ويقوي فيه ذلك اال�ستعداد �إن كان ح�س ًنا فيبلغ غاية ما يرجى لإن�سان
أي�ضا يف �أوالده و�أعقابه �إن ا�ستمر نظام
فا�ضل من �أبوين فا�ضلني ويظهر �أثر ذلك � ً
الرتبية فيهم على الوجه الذي �صار به هذا الوالد رج ًال �صا ًحلا� .أما �إن كانت
الرتبية فا�سدة وكل ما يرد على الطفل �إمنا يثري فيه �أهواء باطلة فاال�ستعداد اخلبيث
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يقوى واال�ستعداد الطيب ي�ضمحل وميوت ،ويجني على �أوالده تلك اجلناية التي
جناها عليه والده.
قال الغزايل يف الرتبية عبارة جميلة خمت�صرة ا�شتهيت �أن �أوردها هنا وهي:
«ال�صبي �أمانة عند والديه .وقلبه الطاهر جوهرة نفي�سة �ساذجة خالية عن كل
نق�ش و�صورة .وهو قابل لكل ما ينق�ش .ومائل �إىل كل ما ميال �إليه به .ف�إن ُع ِّود
اخلري ُوع ِّلمه و َع ِلمه؛ ن�ش�أَ عليه ،و�سعد يف الدنيا والآخرة ،و�شاركه يف ثوابه �أبواه
وكل معلم له وم َ�ؤدب .و�إن ُع ِّود ال�شر و�أُهمل �إهمال البهائم؛ �شقي وهلك ،وكان
الوزر يف رقبة ال َق ِّيم عليه والوايل له .وقد قال اهلل عز وجل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﮊ [التحرمي .]6 /
والرتبية تنح�صر يف �أمر واحد هو تعويد الطفل على ح�سن الفعل ،وحتلية
نف�سه بجميل اخل�صال .والو�سيلة �إىل ذلك واحدة هي �أن ي�شاهد الطفل �آثار هذه
الأخالق حوله .لأن التقليد يف غريزة الطفل يكت�سب به كل ما تلزم معرفته .ف�إن
كانت الأم جاهلة تركت ولدها لنف�سه يفعل ما يزينه له عقله ال�صغري و�شهواته
الكبرية .ويرى من الأعمال ما ال ينطبق على حما�سن الأدب فيتخلق بالأخالق
القبيحة ويعتاد العوائد الفا�سدة.
ويرى الأ�سوة ال�سيئة يف بيته ويف اخلارج وكلما تقدم يف ال�سن ر�سخت فيه
هذه الأخالق وكربت معه بكربه .ف�إذا و�صل �إىل �سن الرجولية ر�أى نف�سه �أو ر�آه
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النا�س رج ًال �سيئ الرتبية وال �سبيل له بعد ذلك �إىل �إ�صالح نف�سه مهما كانت �إرادته
جدا �أن يوجد �شخ�ص يبتدئ بعد بلوغه �سن الرجولية يف
ومعارفه وعقله .ويندر ًّ
�إ�صالح ما ف�سد من ملكاته ثم ينجح يف ذلك .اللهم �إال �إىل حد حمدود.
ومن املعلوم �أن الطفل ال يعي�ش من طفوليته �إىل �سن التمييز �إال بني
دائما حماط ب�أمه و�أخواته وعماته وخاالته وخادماتهن و�صواحباتهن
الن�ساء .فهو ً
طيبا؛ كانت تربيته
ويرى �أباه يف �أوقات قليلة .ف�إذا كان هذا الو�سط الذي ين�ش�أ فيه ً
طيبة و�إن كان �سي ًئا؛ �ساءت تربيته .والأم اجلاهلة لي�س يف ا�ستطاعتها �أن ت�صبغ
نف�س ولدها ب�صبغة ال�صفات اجلميلة لأنها ال تعرفها .وغاية ما ت�ستطيع هو �أنها
تدعه يلتقط اخلالل الرديئة مبا يعر�ض له �أن تبذر بيدها حبوبها يف نف�سه وتغر�س
فيها امللكات ال�سيئة.
�ألي�س من جهل الأم بقوانني ال�صحة �أن تهمل ولدها من النظافة فيعلوه
الو�سخ وترتكه مت�شر ًدا يف الطرق والأزقة يتمرغ يف الأتربة كما تتمرغ �صغار
احليوانات؟ �ألي�س من جهلها �أن تدعه ك�سالن يفر من العمل وي�ضيع وقته الذي
الهيا مع �أن �سن الطفولية ال يعرف الك�سل وهو
هو ر�أ�س ماله م�ضطج ًعا �أو ً
نائما �أو ً
�سن الن�شاط والعمل واحلركة؟ �ألي�س من �أثر جهلها �أننا جمي ًعا م�صابون ب�شلل يف
�أع�صابنا حتى �صرنا ال نت�أثر من �شيء مهما بلغ يف احل�سن والقبح .ف�إذا ر�أينا عم ًال
ا�ستهج َّناه بهز الر�ؤو�س
جمي ًال مدحناه من طرف الل�سان .و�إذا �شاهدنا فع ًال ً
قبيحا َ
وظاه ٍر من القول بدون �أن ن�شعر بانبعاث باطني يقهرنا على االندفاع �إىل الأول
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وال على االبتعاد عن الثاين؟ �ألي�س من جهلها �أن ت�سلك يف ت�أديب ولدها طريق
الإخافة باجلن والعفاريت .و�أن ت�أخذ من و�سائل �صيانته ووقايته من امل�ضرات
تعليق التعاويذ والطواف به حول القبور ويف زوايا الأ�ضرحة وغري ذلك مما ال
يبايل به اجلاهلون ب�أ�صول الدين وف�ضائل الأعمال وله من الأثر ال�سيئ يف �أنف�س
النا�شئني بل ويف �أرواح الرجال ما يجر �إىل كل �شر ويبعد عن كل خري؟
قد �صار من املقرر عندنا �أن الأمهات ال يفلحن يف تربية الأوالد حتى
�صار من املثل يف ا ِحلطَّ ة ورداءة ال�سري �أن يقال فالن تربية امر�أة ،على �أننا نرى
�أن تربية املر�أة يف البالد الغربية تفوق تربية الرجل .و�أن �أح�سن النا�س تربي ًة هم
من �ساعدهم الدهر يف �أن تتوىل تربيتهم امر�أة .ولي�س هذا بغريب ف�إن املر�أة متتاز
على الرجل بغرائز طبيعية هي بها �أقوى ا�ستعدا ًدا للنجاح يف الرتبية .ذلك �أنها
�أ�صرب من الرجل فيما حتب .و�أنها �ألطف منه يف املعاملة و�أرق منه يف العواطف
والإح�سا�سات .ويفتخر الغربيون بت�أثري الن�ساء يف �أحوالهم حتى بعد بلوغ ر�شدهم.
فقد قر�أت يف �أحد كتب رونان الفيل�سوف ال�شهري ما حم�صله�« :أن �أجمل ما
و�ضعه يف م�ؤلفاته كان �إلها ًما من �أخته» وقال �ألفون�س دوديه الكاتب املجيد يف
فخرا فالمر�أتي ن�صفه» .و�أمثال هذه ال�شواهد
بع�ض ما كتبه�« :إن كنت �أ�ستحق ً
كثرية يعلمها كل من اطلع على �أحوال الأوروباويني .وكلها تدل على �أن تربية
املر�أة �أمر ال ي�ستغنى عنه .و�أن الق�سم الأعظم منها منوط باملر�أة.
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وقد جند يف هدي نبينا  ما ي�شري �إىل ذلك .بل كان يجب �أن يعد �أ�ص ًال
من الأ�صول التي نركن �إليها يف بناء �أمورنا ا ِمل ِّل َّية حيث قال يف �ش�أن عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها« :خذوا ن�صف دينكم عن هذه ا ُحل َمرياء» :وعائ�شة امر�أة مل ت�ؤَيد بوحي
وال مبعجزة و�إمنا َ�س ِم َعت ف ََو َعت و َع ِل َمت فتعلَّمت.
�أود �أن كل م�صري يرى �أن م�س�ألة الرتبية عندنا هي �أم �سائر امل�سائل .و�أن
كل م�س�ألة غريها مهما كانت �أهميتها داخلة فيها.
ُعر َِف امل�صريون بعوائد و�أخالق ا�ستفادوها من حوادث تاريخية لي�س هذا
حمل ذكرها .تلك العوائد والأخالق لي�ست معروفة يف الدين وال هي موافقة ملا
ي�ستح�سنه العقالء حتى من امل�صريني �أنف�سهم وقل ما ي�شاهد مثلها عند غريهم.
وقد �آن الوقت على ما �أظن لرتبية نفو�سنا تربية �صحيحة متينة علمية.
تربي ًة تن�شئ رجا ًال �أويل علم و�أ�صالة ر�أي يجمعون بني املعارف والأخالق والعلم
والعمل .تربي ًة تنقذنا من جميع العيوب التي يقذفنا بها الأجنبي يف كل يوم
وبكل ل�سان وكلها ترجع مهما اختلفت يف اال�سم �إىل �سبب واحد وهو النق�ص
يف تربية نفو�سنا .وقد اتفق جميع �أهل النظر يف م�صر على �أن الرتبية هي الدواء
الوحيد لذلك الداء .وانت�شر هذا الر�أْي ال�صائب يف الكتب واجلرائد و�أحاديث
املجال�س حتى �صح �أن يقال �أنه �أ�صبح ر� ًأيا عا ًّما .وتولد عن ذلك �شعور ب�أن
م�ستقبل الأمة تابع لرتبيتها.
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ولكن �أرى همم النا�س موجه ًة �إىل التعليم وال �أرى �أح ًدا يلتفت �إىل تربية
النفو�س .و�أرى �أن احلر�ص على التعليم منح�صر يف تعليم الذكور .مع �أن تهذيب
الأخالق مقدم على التعليم .وتعليم البنات مقدم على تعليم الذكور.
ول�ست ممن يطلب امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف التعليم فذلك غري �ضروري.
و�إمنا �أطلب الآن وال �أتردد يف الطلب �أن توجد هذه امل�ساواة يف التعليم االبتدائي
احلد مثل ما ُي ْع َت َنى بتعليم البنني.
على الأقل .و�أن ُيعت َنى بتعليمهن �إىل هذا ّ
القراءة
�أما ما يتعلمه بع�ض البنات الآن ف�أراه غري كاف .لأنهن يتعلمن َ
والكتابة بالعربية وبلغة �أجنبية و�شي ًئا من اخلياطة والتطريز واملو�سيقى وال يتعلمن
غرورا
من العلوم ما ي�ستفدن منه فائدة يلتفت �إليها .ورمبا زادتهن تلك املعارف ً
ب�أنف�سهن فتظن الواحدة منهن �أنها متى عرفت �أن تقول نهارك �سعيد باللغة
الفرن�ساوية فقد فاقت �أترابها وارتفع �ش�أنها و�سما عقلها .وال تتنازل بعد ذلك لأن
ت�شتغل بعمل من الأعمال املنزلية .فتق�ضي حياتها يف تالوة �أقا�صي�ص وحكايات
قل ما تفيد �إال يف �إثارة �صور من اخلياالت تطوف بها وتتمثل لها عاملًا لطي ًفا ت�سرح
طَرفَها((( وهي �شاخ�صة �إىل دخان ال�سجارة التي تقب�ض عليها.
فيه ْ
�أكرث ما تعرفه املر�أة التي يقال الآن �أنها متعلمة هو القراءة والكتابة وهذه
وا�سطة من و�سائط التعليم ولي�ست غاية ُي ْنتهى �إليها .وما بقي من معارفها فهي
((( ط َْرفَها :عينها( .م).
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ق�شور جتمعها احلافظة يف ريعان العمر ثم تنفلت منها واحدة بعد واحدة حتى
ال يبقى �شيء� .أين هذه الق�شور من احلقائق العلمية التي يتغذى منها العقل
ويتقوى بها على مطاردة الوهم! ال �شيء ينفع الإن�سان مثل اكت�سابه ما ي�سمى
عمليا� .أريد بذلك ما يقابل التخيل الذي يعي�ش به �صاحبه يف �أوهام
عق ًال ًّ
وهواج�س ال ترجع �إىل حق ثابت .ف�إن كل م�صائب الإن�سان ت�أتي له من باب
واحد وهو اخليال .كلما جترد الإن�سان عن الأوهام واخلياالت قرب من ال�سعادة
ويبعد عنها بقدر ما يبعد عن احلقيقة.
احلقيقة هي �ضالة الإن�سان يف العامل ويجب عليه �أن ي�سعى وراءها بال ق�صور
وال تعب .احلقيقة هي الكنز الذي �أودع اهلل فيه كل �آمال الإن�سان ال يجدها �إال
من رغب فيها ومال عن �سواها .احلقيقة هي م�شرق ال�سعادة لأنها الو�سيلة وحدها
لو�صول الإن�سان �إىل كمال العقل والنف�س .والن�ساء مثل الرجال يف احلاجة �إىل
معرفة احلقيقة و�إىل اكت�ساب عقل �سليم يحكم على نفو�سهن وير�شدهن يف احلياة
�إىل الأعمال الطيبة النافعة.
انظر �إىل الطفل جتده ي�شتهي وينفر ويحب ويكره ويفرح ويحزن وي�ضحك
ويبكي وي�سكن ويغ�ضب وهو يف كل ذلك �إمنا ينفعل بح�س ،وينبعث بوهم ،وينقاد
�إىل خيال .و�إذا �أراد �شي ًئا ف َُم ِنع عنه مل ي�ستعمل للو�صول �إىل غر�ضه �إال �شي ًئا من
الغ�ش واملكر والكذب .لمِ َ ذلك؟ لأن عقله �ضعيف ومعارفه قليلة .ومل ت�صل قواه
العقلية �إىل درجة تتمكن فيها من القيا�س واملوازنة بني الأعمال والرغائب والآالم
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حتى حتمله على ال�صرب �أحيانًا وطلب املرغوب من �أبوابه وو�سائله ال�صحيحة �أحيانًا
�أخرى :املر�أة اجلاهلة مثلها مثل الطفل فيما ذكرنا.
�سلب الرجال ثقتهم من الن�ساء واعتقدوا �أنهن �أعوان �إبلي�س .فال ت�سمع
وحتذيرا من مكرهن .و�أنا ال �أبرئ الن�ساء الآن
�إال ذ ًّما خل�صالهن
ً
وتنقي�صا لعقلهن ً
من هذه ال�صفات .ولكن �أرى �أن التبعة لي�ست عليهن بل على الرجال.
هل �صنعنا �شي ًئا لتح�سني حال املر�أة؟ هل قمنا مبا فر�ضه علينا العقل
وال�شرع من تربية نف�سها وتهذيب �أخالقها وتثقيف عقلها؟ �أيجوز �أن نرتك ن�ساءنا
يف حالة ال متتاز عن حالة الأنعام؟ �أي�صح �أن يعي�ش الن�صف من �أمتنا يف ظلمات
من اجلهل بع�ضها فوق بع�ض ال يعرفن فيها �شي ًئا مما ُّمير حولهن كما يف الكتاب
�صم بكم عمي فهم ال يعقلون؟ �ألي�س بينهن �أمهاتنا وبناتنا و�أخواتنا وزوجاتنا.
وهن زينة حياتنا الدنيا واجلزء الذي ال ميكن ف�صله منا ،دمنا من دمهن وحلمنا من
حلمهن؟ �ألي�س الرجال من الن�ساء والن�ساء من الرجال ،وهن نحن ونحن هن؟
�أَ َي ِت ُّم كمال الرجل �إذا كانت املر�أة ناق�صة؟ وهل ي�سعد الرجال �إال بالن�ساء؟
نحن حرمنا �أنف�سنا من �أكرب لذة يف الدنيا وهي التمتع مبحبة ذوي القربى
من الن�ساء.
كل منا يذوق حالوة ال�ساعات التي متر به بدون �أن ي�شعر بها حينما يطول
احلديث بينه وبني �صديق له وتختلط �أنف�سهما بع�ضها ببع�ض حتى يذهل كل
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عن �أيهما يتكلم و�أيهما ي�سمع .فهذا ال�سرور يت�ضاعف بال �شك �إذا وجد هذا
التوافق بني رجل و�أمه �أو �أخته �أو زوجته .ولكن يحول الآن بيننا وبينهن عدم
التوافق بني عقولنا وعقولهن ونفو�سنا ونفو�سهن ولهذا ف�إنا ن�شفق عليهن ونَ ُح ُّن
�إليهن ونعذرهن .ولكن ال تكمل حمبتنا لهن لأن احلب التام هو ذلك التوافق.
وهو معدوم.
حمبا و�أن يكون حمبوبًا .ومن ف�ضل اهلل
والإن�سان حمتاج �إىل �أن يكون ًّ
عليه �أن و�ضع بجانبه �أمهات وزوجات وغر�س يف قلوبهن حمبته ويف قلبه حمبتهن
وهذه �أكرب نعمة َم َّن اهلل علينا بها .لأن هذه املحبة النقية الطاهرة الكاملة �إذا
�صرفت فيما و�ضعت له كانت املُ َ�س ِّل َية لنا يف �سجن احلياة و َه َّونت علينا الآالم
وامل�صائب التي لوال هذه الت�سلية لأف�ضت يف بع�ض الأوقات ب�أقوى رجل منا �إىل
الي�أ�س .فعدم تقديرها قدرها وان�صراف العناية عن تنميتها وتكميلها كفران بنعم
اهلل وتق�صري يف �شكره.
اعرتا�ضا ال ميكننا ال�سكوت عنه لأنه يف احلقيقة هو املانع
بقي علينا �أن ندفع
ً
الوحيد الذي اتفقت �أغلب العقول على و�ضعه حاج ًزا يحول بني املر�أة والتعليم:
وهو اخلوف من �أن التعليم يف�سد �أخالقها.
ر�سخ يف �أذهان الرجال �أن تعليم املر�أة وعفتها ال يجتمعان .وقال الأقدمون
يف ذلك �أقوا ًال طويلة وحكايات غريبة ونوادر �سخيفة ا�ستدلوا بها على نق�صان
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عقل املر�أة وا�ستعدادها للغ�ش واحليلة .فلو تعلمت مل يزدها التعليم �إال براعة يف
االحتيال واخلدعة وا�سرت�سا ًال مع ال�شهوة .فحذونا مثالهم واعتقدنا �أن التعليم
�سالحا جدي ًدا تتقوى به طبيعتها اخلبيثة على
يزيد تفننها يف املكر ويعطيها ً
ارتكاب املفا�سد.
�أما �أن املر�أة الآن ناق�صة العقل �شديدة احليلة فهذا مما ال يختلف فيه اثنان.
وقد َب َّي َّنا �أن هذه احلالة هي �أثر من �آثار اجلهل واالنحطاط اللذين عا�شت فيهما
�أجيا ًال طويلة .و�أنه متى زال ال�سبب فال �شك �أن امل�سبب يتبعه .و�أما كون التعليم
خ�صو�صا �إذا كان
يف�سد �أخالقها فهذا ننكره ون�شدد النكري عليه .ف�إن التعليم -
ً
م�صحوبًا بتهذيب الأخالق  -يرفع املر�أة ويرد �إليها مرتبتها واعتبارها ويكمل
عقلها ،وي�سمح لها �أن تتفكر وتت�أمل وتتب�صر يف �أعمالها .و�إن وقع �أن امر�أة تعرف
القراءة والكتابة حادت عن الطريق امل�ستقيم ،وخاطبت حبيبها بالر�سائل الغرامية
فقد وقع �أن �ألوفًا من الن�ساء اجلاهالت دن�سن عرو�ضهن وكان الر�سول بينهن وبني
رفيقهن خادم �أو خادمة �أو اَّدللة �أو جارة عجوز.
واحلقيقة� ،إن طهارة القلب يف الغرائز والطبائع .ف�إن كانت املر�أة �صاحلة زادها
فجورا .وهكذا احلال يف
علمها ً
�صالحا وتقوى .و�إن كانت فاجرة مل يزدها العلم ً
الرجال .و�ضالل فريق من النا�س ب�ضرب من �ضروب التعليم ال مينع من تعاطيه.
فقد قال اهلل يف �ش�أن كتابه :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮊ [البقرة .]26 /
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حم�ضا .وال ميكن �أن يكون من�ش ًئا
�ضررا ً
ف�أثر التعليم ال ميكن �أن يكون ً
حقيقيا ل�ضرر .واملر�أة املتعلمة تخ�شى عواقب الأمور �أكرث مما تخ�شاه اجلاهلة وال
ًّ
ُت ْق ِدم ب�سهولة على ما ي�ضر بح�سن �سمعتها .بخالف اجلاهلة ف�إن من �أخالقها
الطي�ش واخلفة .و�أذكر مالحظة واحدة ت�ؤَيد ما قدمته ،وهو �أن ن�ساء الإفرجن على
حالهن يف الباطن يحافظن على الظواهر فيعي�ش الواحد بني
العموم مهما كان
َّ
أ�شهرا وال يكاد تقع منهما هفوة تظهر ما
رجل وامر�أة يحب بع�ضهما ً
بع�ضا �أيا ًما و� ً
وتراهن يف الطريق �سائرات مرتديات بجالبيب اجلد وال�سكينة
خافيا بينهما
َّ
كان ً
خفي� .أما
والوقار يغ�ض�ضن �
َّ
أب�صارهن عن الرجال و�إن نظرن �إليهم فمن طرف ّ
ظاهرهن ومتى ر�أت
خريا من
فيهن �أن يكون
َّ
َّ
ن�سا�ؤنا العفيفات فيغلب َّ
باطنهن ً
منهن رج ًال نظرت �إليه وت�أ ّملته والتفتت نحوه ولوت عنقها �إليه وال
الواحدة َّ
�شعور لها ب�أن مثل هذه احلركات التي ت�صدر منها من غري متييز تخل ب�ش�أنها وحتط
من قيمتها واعتبارها� .أما الفريق الآخر من الن�ساء يف بالدنا ممن طرحن العفة
منهن يف الطرق واملجتمعات العامة من
وجرين مع ال�شهوة فال ت�سل عما ي�صدر َّ
الأمور املخلة بالأدب التي ي�ستحي القلم عن �أن يجري بر�سمها ،هذا الفريق من
الأجانب ي�صعب متييزه عن احلرائر �إال ببع�ض �أمور يعرفها �أهل ا َخلال َعة(((.
ثم �إن البطالة التي �أ ِل َف ْتها نفو�س الن�ساء عندنا و�صارت ك�أنها من لوازم
حياتهن هي �أم الرذائل� .إن كان ن�سا�ؤنا ال يعملن �شي ًئا يف املنازل ،وال يحرتفن
((( اخلَال َعة :ترك احلياء واالنقياد للهوى( .م).
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ب�صنعة وال يعرفن ف ًّنا ،وال ي�شتغلن بعلم وال يقر�أن كتابًا وال يعبدن اهلل؛ فبماذا
ي�شتغلن حينئذ؟ �أقول لك و�أنت تعلم مثلي �أن ما ي�شغل امر�أة الغني والفقري،
يتفرع �إىل ما ال نهاية له ويت�شكل
والعامل واجلاهل ،وال�سيد واخلادم ،هو �أمر واحد ّ
يف كل �آن ب�شكل جديد وهو ينبوع ر�ضاها �أو �سخطها على ح�سب الأحوال.
ذلك الأمر هو عالقتها مع زوجها .فتارة تتخيل �أنه يكرهها .وتارة تظن �أنه يحبها.
خا�سرا،
و�أحيانًا تقارنه ب�أزواج جاراتها فيخرج من هذا االمتحان ال�صعب ً
كا�سبا �أو ً
و�أحيانًا جترب ميله لتعلم هل تغري �أو هو ٍ
باق .و�أحيانًا تدبر طريقة لتغيري قلبه على
ذوي قرابته لتنزع منه حمبتهم �إن كان ودو ًدا لهم .وال تغفل عن مراقبة �سلوكه
دائما مو�ضوع ال�شك.
مع اخلادمات ،وتراقب حلظاته عند دخول الزائرات وجتعله ً
ومن و�سائل االحتياط �أن ال تقبل اخلادمة �إال �إذا كانت من �شناعة ال�صورة ،وقبح
املنظر وب�شاعة الهيئة بحيث يطمئن قلبها وت�أمن ميل زوجها �إليها .وال ت�سرتيح
من هذا ال�شاغل �إال �إذا �أفرغته يف �أذن �أخرى من �أمثالها .ف�إذا فرغت من ت�صويره
يف العبارات رجعت �إىل متثيله يف اخلياالت وهكذا .لهذا ُترى �إذا اج َت َمعت مع
جاراتها و�صواحباتها ت�صاعدت مع دخان ال�سجاير وبخار القهوة زفراتها ،وارتفع
�صوتها فتق�ص ما بينها وبني زوجها و�أقارب زوجها و�أ�صحاب زوجها ،وحزنَها
و�سرورها وتفرغ كل ما يف �صدرها حتى ال يبقى �سر من �أ�سرارها -
َ
وفرحها َّ
وهمها َ
ولو كان متعل ًقا بالفرا�ش � -إال وقد �أخربت به.
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هذا �إذا كانت املر�أة حمبة لزوجها� .أما �إذا كانت ال متيل لزوجها� ،أو كانت
غري متزوجة ف�أكرر �س�ؤايل مباذا ت�شتغل حينئذ؟ �أما الأوىل ف�إنها تفكر يف طريقة
للخال�ص من زوجها والبحث عن �سواه� .أما الثانية ف�أعظم همها �أن ت�شتغل
كذلك بالبحث عن زوج � ًّأيا كان وال ت�ضيع وقتها يف ح�سن انتقاء الرجل الذي
زوجا ف�إنها �إمنا تطلب رجالً .ومن البديهي �أن املر�أة التي يكون
ي�صح �أن يكون لها ً
هذا حالها �إن كانت فا�سدة الأخالق ،ووجدت فر�صة ال تت�أخر عن انتهازها وال
تكلف نف�سها عناء البحث عن �صفات الرجل الذي تريد �أن تقدم له �أف�ضل �شيء
لديها وهو نف�سها.
عليهن
وعلى خالف ذلك يكون �أمر الن�ساء املتعلمات� .إذا جرى القدر ّ
ب�أمر مما ال يحل لهن ،مل يكن ذلك �إال بعد حمبة �شديدة ي�سبقها علم تام ب�أحوال
املحبوب و�شمائله و�صفاته ،فتختاره من بني مئات و�أُلوف ممن تراهم يف كل وقت
وهي حتاذر �أن ت�ضع ثقتها يف �شخ�ص ال يكون �أه ًال لها ،وال ت�سلم نف�سها �إال بعد
منا�ضلة يختلف زمنها وقوة الدفاع فيها على ح�سب الأمزجة .وهي يف كل حال
ت�سترت بظاهر من التعفف وتخفي ما يف نف�سها عن �أخ�ص النا�س بها.
واملعول يف كل ذلك هو كما ذكرته فيما م�ضى على الأخالق التي ن�ش�أت
َّ
عليها املر�أة يف تربيتها االبتدائية .ف�إن اعتادت على �أن ت�شغل �أوقاتها باملطالعة
ومزاولة الأعمال املنزلية ،وتربت بني �أهل وع�شرية ر�أت فيهم �أ�سوة اجلد واال�ستقامة
وغاب من بينهم كل ما ي�ؤثر يف م�شاعرها � ًأثرا غري �صالح �أو يهيج ح�سها �إىل �أمر
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حاكما على قواها احل�سية  -كان من
غري الئق وتعودت على �أن تقيم من عقلها ً
النادر �أن حتيد عن الطريق امل�ستقيم و�أن تلقي بنف�سها يف غمرات ال�شهوات التي
ال ت�سلم مهما كانت من اخلطر والعذاب والندم.
وباجلملة ف�إنا نرى �أن تربية العقل والأخالق ت�صون املر�أة وال ي�صونها
اجلهل .بل هي الو�سيلة العظمى لأن يكون يف الأمة ن�ساء يعرفن قيمة ال�شرف
وطرق املحافظة عليه .و�أرى �أن من يعتمد على جهل امر�أَته مثله كمثل �أَعمى
يقود �أَعمى م�صريهما �أن يرتديا يف �أول حفرة ت�صادفهما يف الطريق.

حجاب الن�ساء

�سبق يل البحث يف احلجاب بوجه �إجمايل يف كتاب ن�شرته باللغة الفرن�ساوية
من �أربع �سنني م�ضت ر ًّدا على الدوك داركورَ ،وب َّي ْنت هناك �أهم املزايا التي �سمح
يل املقام بذكرها ولكن مل �أتكلم فيما هو احلجاب وال يف احلد الذي يجب �أن
يكون عليه .وهنا �أق�صد �أن �أتكلم يف ذلك.
باملرة .لكن احلقيقة غري ذلك.
رمبا يتوهم ناظر �أنني �أرى الآن رفع احلجاب ّ
ف�إنني ال �أزال �أدافع عن احلجاب و�أعتربه �أ�ص ًال من �أ�صول الأدب التي يلزم
التم�سك بها .غري �أين �أطلب �أن يكون منطب ًقا على ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية.
تعارفه النا�س عندنا ملا عر�ض عليهم
وهو على ما يف تلك ال�شريعة يخالف ما َ
من حب املغاالة يف االحتياط واملبالغة فيما يظنونه عم ًال بالأحكام حتى جتاوزوا
حدود ال�شريعة و�أ�ضروا مبنافع الأمة.
والذي �أراه يف هذا املو�ضوع هو �أن الغربيني قد غلوا يف �إباحة التك�شف
للن�ساء �إىل درجة ي�صعب معها �أن تت�صون املر�أة من التعر�ض ملثارات ال�شهوة
وال تر�ضاه عاطفة احلياء .وقد تغالينا نحن يف طلب التحجب والتحرج من ظهور
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الن�ساء لأعني الرجال حتى �صرينا املر�أة �أداة من الأدوات �أو متا ًعا من املقتنيات
وحرمناها من كل املزايا العقلية والأدبية التي �أُ ِع َّدت لها مبقت�ضى الفطرة الإن�سانية.
وبني هذين الطرفني و�سط َ�س ُنبينه  -هو احلجاب ال�شرعي  -وهو الذي �أدعو �إليه.
�إين �أ�شعر �أن القارئ الذي �سار معي �إىل هذه النقطة وتبعني فيما دعوته
�إليه من وجوب تربية الن�ساء رمبا ي�ستجمع قواه ملقاومتي فيما �أطلب من الرجوع
باحلجاب �إىل احلد ال�شرعي وي�ستنجد جميع الأوهام التي خزنتها يف ذهنه �أجيال
طويلة ليدافع عن العادة الرا�سخة الآن .ولكن مهما ا�ستجمع من َّقوة الدفاع عنها
ومهما بذل من اجلهد للمحافظة عليها فال �سبيل �إىل �أن تبقى زم ًنا طويالً.
ماذا تفيد ال�شجاعة والثبات يف املحافظة على بنا ٍء �آل �أمره �إىل اخلراب
اال�ض ِم ْحالل((( �إىل
والتهدم وقد َّ
انق�ض �أ�سا�سه وانحلت مواده وو�صل حاله من ْ
�صحيحا؟
جزءا منه ينهار من نف�سه؟ �ألي�س هذا كله
ً
�أنك ترى يف كل �سنة متر ً
�ألي�س ح ًّقا �أن احلجاب يف هذه ال�سنني الأخرية لي�س كما كان من ع�شرين �سنة؟
حاجاتهن
�ألي�س من امل�شاهد �أن الن�ساء يف كثري من العائالت يخرجن لق�ضاء
ّ
ويتعاملن ب�أنف�سهن مع الرجال فيما يتعلق ب�ش�ؤونهن ويطلنب ترويح النف�س حيث
اجلو ويطيب الهواء وي�صحنب �أزواجهن يف �أ�سفارهم .ونرى �أن هذا التغري
ي�صفو ّ
حتر ًجا من ظهور الن�ساء؟ �إذا قارنا بني ما
حدث يف عائالت كانت �أ�شد الطبقات ّ
ن�شاهد اليوم وبني ما كان عليه الن�ساء من عهد لي�س بالبعيد عنا حيث كان ي�شني
اال�ض ِم ْحالل :ال�ضعف والتال�شي( .م).
((( ْ
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املر�أة �أن تخرج من بيت زوجها .و�أن يرى طولها �أجنبي وكان �إذا عر�ض للمر�أة
�سفر اتخذ كل احتياط ليكون �سفرها لي ًال حتى ال يراها �أحد من النا�س .وحيث
كانت �أم الرجل �أو �أخته �أو بنته ت�ستحي �أن جتل�س معه على مائدة واحدة� ،إذا قارنا
بني هذا وذاك جند بال �شك �أن هذه العادة �آخذة يف الزوال من نف�سها.
وكل من عرف التاريخ يعلم �أن احلجاب دور من الأدوار التاريخية حلياة
املر�أة يف العامل .قال الرو�س حتت كلمة ِخمار« :كانت ن�ساء اليونان ي�ستعملن
ا ِخلمار �إذا خرجن ويخفني وجههن بطرف منه كما هو الآن عند الأمم ال�شرقية».
وقال« :ترك الدين امل�سيحي للن�ساء ِخمارهن وحافظ عليه عندما دخل يف البالد
فكن يغطني ر�ؤو�سهن �إذا خرجن يف الطريق ويف وقت ال�صالة .وكانت الن�ساء
خ�صو�صا يف القرن التا�سع .فكان اخلمار
ت�ستعمل اخلمار يف القرون الو�سطى
ً
تقريبا .وا�ستمر كذلك �إىل القرن الثالث
يحيط ب�أكتاف املر�أَة ويجر على الأر�ض ً
ن�سيجا خفي ًفا
ع�شر حيث �صارت الن�ساء تخفف منه �إىل �أن �صار كما هو الآن ً
ي�ستعمل حلماية الوجه من الرتاب والربد .ولكن بقي بعد ذلك بزمن يف �إ�سبانيا
ويف بالد �أمريكا التي كانت تابعة لها».
خا�صا بنا وال �أن
ومن هذا يرى القارئ �أن احلجاب املوجود عندنا لي�س ًّ
تقريبا ثم
امل�سلمني هم الذين ا�ستحدثوه .ولكنه كان عادة معروفة عند كل الأمم ً
وجريا على �سنة التقدم والرتقي .وهذه امل�س�ألة
تال�شت طو ًعا ملقت�ضيات االجتماع ً
املهمة يلزم البحث فيها من جهتيها الدينية واالجتماعية:
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 )1اجلهة الدينية

ن�صو�صا تق�ضي باحلجاب على ما هو معروف
لو �أن يف ال�شريعة الإ�سالمية ً
علي اجتناب البحث فيه َولمَ َا كتبت حرفًا
الآن عند بع�ض امل�سلمني لوجب ّ
يخالف تلك الن�صو�ص مهما كانت م�ضرة يف ظاهر الأمر لأن الأوامر الإلهية
يجب الإذعان لها بدون بحث وال مناق�شة .لكننا ال جند ًّن�صا يف ال�شريعة يوجب
احلجاب على هذه الطريقة املعهودة .و�إمنا هي عادة عر�ضت عليهم من خمالطة
بع�ض الأمم فا�ستح�سنوها و�أخذوا بها وبالغوا فيها و�ألب�سوها لبا�س الدين ك�سائر
العادات ال�ضارة التي متكنت يف النا�س با�سم الدين والدين براء منها .ولذلك ال
نرى مان ًعا من البحث فيها بل نرى من الواجب �أن ُنلم بها ونبني حكم ال�شريعة
يف �ش�أْنها وحاجة النا�س �إىل تغيريها.
جاء يف الكتاب العزيز:
ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ
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ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [النور .]31 - 30 /

�أباحت ال�شريعة يف هذه الآية للمر�أة �أن تظهر بع�ض �أع�ضاء من ج�سمها �أمام
الأجنبي عنها ،غري �أنها مل ت�سم تلك املوا�ضع .وقد قال العلما ُء �أنها وكلت فهمها
وتعيينها �إىل ما كان معروفًا يف العادة وقت اخلطاب .واتفق الأئمة على �أن الوجه
والكفني مما �شمله اال�ستثنا ُء يف الآية ووقع اخلالف بينهم يف �أع�ضاء �أُخر كالذراعني
جاء يف ابن عابدين« :وعورة احلرة جميع بدنها حتى �شعرها النازل يف
والقدمنيَ .
الأ�صح خال الوجه والكفني والقدمني على املعتمد .و�صوتها على الراجح وذراعيها
على املرجوح .ومتنع املر�أة ال�شابة من ك�شف الوجه ال لأنه عورة ،بل خلوف الفتنة
كم�سه و�إن �أَمن ال�شهوة لأنه �أغلظ؛ ولذلك ثبتت به حرمة امل�صاهرة كما ي�أتي يف
احلظر .وال يجوز النظر �إليه ب�شهوة كوجه �أَ ْم َرد((( .ف�إنه يحرم النظر �إىل وجهها ووجه
الأمرد �إذا �شك يف ال�شهوة� .أما بدونها فيباح ولو جميالً»(((.
وذكر يف كتاب الرو�ض يف املذهب ال�شافعي« :نَظَ ُر الوجه والكفني عند
�أمن الفتنة من املر�أة للرجل وعك�سه جائز .ويجوز نَظَ ُر وج ِه املر�أَة عند املعامل ِة وعند
حتمل ال�شهادة .وتكلف ك�شفه عند الأداء»(((.
(((	�أَ ْم َردَ :من َطلَع �شاربه ومل تنبت حليته( .م).
((( �صحيفة  ،336جزء .1
((( �صحيفة  109و ،104جزء .2
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وجاء يف تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي« :وبدن
احلرة عورة �إال وجهها وكفها وقدميها لقوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮊ [النور  ]31 /واملراد حمل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان.
قاله ابن عبا�س وابن عمر .وا�ستثنى يف املخت�صر الأع�ضاء الثالثة لالبتالء ب�إبدائها
ولأنه عليه ال�صالة وال�سالم نهى املُ ْح ِر َمة عن لب�س الق ّفازين والنقاب .ولو كان
الوجه والكفان من العورة ملا حرم �سرتها باملخيط .ويف القدم روايتان والأ�صح �أنها
لي�ست بعورة لالبتالء ب�إبدائها»(((.
وحكْ م الوجه والكفني و�أنها لي�ست بعورة معروف كذلك عند املالكية
ُ
واحلنابلة .وال نطيل الكالم بنقل ن�صو�ص �أهل هذين املذهبني.
ومما يروى عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت�« :إن �أ�سماء بنت �أبي بكر
دخلت على ر�سول اهلل  وعليها ثياب رقاق فقال لها يا �أ�سماء �إن املر�أة �إذا
بلغت املحي�ض مل ي�صلح �أن ُيرى منها �إال هذا وهذا و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه».
أي�ضا يف كتاب ح�سن الأ�سوة لل�سيد حممد �صديق ح�سن خان بهادر« :و�إمنا
وورد � ً
ُر ِّخ�ص للمر�أة يف هذا القدر لأن املر�أة ال جتد ُب ًّدا من مزاولة الأ�شياء بيديها ومن
خ�صو�صا يف ال�شهادة واملحاكمة والزواج .وت�ضطر �إىل
احلاجة �إىل ك�شف وجهها
ً
امل�شي يف الطرقات وظهور قدميها وخا�صة الفقريات منهن»(((.
((( �صحيفة  ،96جزء .3
((( �صحيفة .92
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َخ َّولت ال�شريعة للمر�أة ما للرجل من احلقوق و�ألقت عليها َتبعة �أعمالها
املدنية واجلنائية فللمر�أة احلق يف �إدارة �أموالها والت�صرف فيها بنف�سها .فكيف
ميكن لرجل �أن يتعاقد معها من غري �أن يراها ويتحقق �شخ�صيتها؟
ومن غريب و�سائل التحقق �أن حت�ضر املر�أة مغلَّفة من ر�أ�سها �إىل قدميها �أو
دارها �أو
تقف من وراء �ستار �أو باب ويقال للرجل ها هي فالنة التي تريد �أن تبيعك َ
تقيمك وكي ًال يف زواجها مثالً .فتقول املر�أة بعت �أو َوكَّلت ويكتفي ب�شهادة �شاهدين
من الأقارب �أو الأجانب على �أنها هي التي باعت �أو َوكَّ لَت واحلال �أنه لي�س يف هذه
وكثريا ما �أظهرت الوقائع الق�ضائية �سهولة ا�ستعمال
الأعمال �ضمانة يطمئن لها �أحدً .
الغ�ش والتزوير يف مثل هذه الأحوال .فكم ر�أينا � َّأن امر�أة تز ّوجت بغري علمها و� َّأج َرت
�أمالكها بدون �شعورها .بل جتردت من كل ما متلكه على جهل منها .وذلك كله نا�شئ
من حتجبها وقيام الرجال دونها يحولون بينها وبني من يعاملها.
كيف ميكن المر�أة حمجوبة �أن تتخذ �صناعة �أو جتارة للتعي�ش منها �إن كانت
فقرية؟ كيف ميكن خلادمة حمجوبة �أن تقوم بخدمة منزل فيه رجال؟ كيف ميكن
لتاجرة حمجوبة �أن تدير جتارتها بني الرجال؟ كيف َي َت َ�س َّنى((( لزارعة حمجوبة �أن
تفلح �أر�ضها وحت�صد زرعها؟ كيف ميكن لعاملة حمجوبة �أن تبا�شر عملها �إذا �أَ َّجرت
نف�سها للعمل يف بناء بيت �أو نحوه؟
يتي�سر ويت�أتى( .م).
((( َي َت َ�س َّنىَّ :
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وباجلملة فقد خلق اهلل هذا العامل ومكن فيه النوع الإن�ساين ليتمتع من
منافعه مبا ت�سمح له قواه يف الو�صول �إليه .وو�ضع للت�صرف فيه حدو ًدا تتبعها حقوق.
و�سوى يف التزام احلدود والتمتع باحلقوق بني الرجل واملر�أة من هذا النوع .ومل
َّ
(((
جانبا من الأر�ض للن�ساء يتمتعن
يق�سم الكون بينهما ِق ْ
�سمة �إفراز  .ومل يجعل ً
وجانبا للرجال يعملون فيه يف عزلة عن الن�ساء .بل جعل
باملنافع فيه وحدهن ً
متاع احلياة م�شرتكًا بني ال�صنفني �شائ ًعا حتت �سلطة قواهما بال متييز فكيف ميكن
مع هذا المر�أة �أن تتمتع مبا �شاء اهلل �أن تتمتع به مما هي�أها له باحلياة ولواحقها من
امل�شاعر والقوى وما عر�ضه عليها لتعمل فيه من الكون امل�شرتك بينها وبني الرجال
�إذا ُح ِظر عليها �أن تقع حتت �أعني الرجال �إال من كان من حمارمها؟ ال ريب �أن
هذا مما مل ي�سمح به ال�شرع ولن ي�سمح به العقل .لهذا ر�أينا �أن ال�ضرورة �أحالت
الثبات على هذا ال�ضرب من احلجاب عند �أغلب الطبقات من امل�سلمني كما
ن�شاهده يف اخلادمات والعامالت و�سكان القرى حتى من �أهل الطبقة الو�سطى
بل وبع�ض �أهل الطبقة العليا من �أهل البادية والقرى :والكل م�سلمون بل قد
يكون الدين �أمكن فيهم منه يف �أهل املدن!
خ�صما �أو �شاه ًدا كيف �أن
�إذا وقفت املر�أة يف بع�ض مواقف الق�ضاء
ً
ي�سوغ لها �سرت وجهها؟ م�ضت �سنون واخل�صوم وق�ضاة املحاكم �أنف�سهم غافلون
عما يهم يف هذه امل�س�ألة مت�ساهلون يف رعاية الواجب فيها .فهم يقبلون �أن حت�ضر
�سمة �إفراز :املق�صود �أن اهلل  مل يعزل الرجال عن الن�ساء �أو الن�ساء عن الرجال ،ممي ًزا �أحدهما على
((( ِق ْ
الآخر( .م).
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املر�أة �أمامهم م�سترتة الوجه وهي َّمدعية �أو َّمدعى عليها �أو �شاهدة وذلك منهم
ا�ست�سال ًما للعوائد .ولي�س بخاف ما يف هذا الت�سامح من ال�ضرر الذي ي�صعب
ا�ستمراره فيما �أظن .ذلك لعدم الثقة مبعرفة ال�شخ�ص امل�سترت وملا يف ذلك من
�سهولة الغ�ش .كل رجل يقف مع امر�أة موقف املخا�صمة من همه �أن يعرف تلك
التي تخا�صمه وله يف ذلك فوائد كثرية من �أهمها �صحة التم�سك بقولها .وال
�أظن �أنه ي�سوغ للقا�ضي �أن يحكم على �شخ�ص م�سترت الوجه وال �أن يحكم له.
وال �أظن �أنه ي�سوغ له �أن ي�سمع �شاه ًدا كذلك .بل �أقول� :إن �أول واجب عليه
خ�صو�صا يف اجلنايات .و�إال ف�أَي معنى ملا �أوجبه
�أن يتعرف وجه ال�شاهد واخل�صم
ً
ال�شرع والقانون من ال�س�ؤال عن ا�سم ال�شخ�ص و�سنه و�صناعته ومولده؟ وماذا
تفيد معرفة هذه الأمور كلها �إذا مل يكن معروفًا ب�شخ�صه؟
واحلكمة يف �أن ال�شريعة الغراء كلفت املر�أة بك�شف وجهها عند ت�أدية
ال�شهادة كما مر ظاهرة .وهي متكن القا�ضي من ال َّت َف ُّر�س((( يف احلركات التي تبدو
على الوجه والعالمات التي تظهر عليه فيقدر ال�شهادة بذلك قدرها.
ال ريب �أن ما ذكرنا من م�ضار التحجب يندرج يف حكمة �إباحة ال�شرع
الإ�سالمي لك�شف املر�أة وجهها وكفيها  -ونحن ال نريد �أكرث من ذلك.
أي�ضا على �أنه يجوز للخاطب �أن ينظر �إىل املر�أة التي
واتفق �أئمة املذاهب � ً
يريد �أن يتزوجها .بل قالوا بندبه عم ًال مبا روي عن النبي  حيث قال لأحد
((( ال َّت َف ُّر�س :ال َّت َث ُّبت وال َّنظر( .م).
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الأن�صار  -وكان قد خطب امر�أة �« :-أنظرت �إليها؟» ،قال :ال ،قال« :انظر �إليها
ف�إنه �أَحرى �أن ُي�ؤ َدم بينكما(((».
هذه هي ن�صو�ص القر�آن وروايات الأحاديث و�أقوال �أئمة الفقه كلها وا�ضحة
جلية يف �أن اهلل تعاىل قد �أباح للمر�أة ك�شف وجهها وكفيها وذلك للحكم التي ال
ي�صعب �إدراكها على كل من عقل.
هذا حكم ال�شريعة الإ�سالمية كله ي�سر ال ع�سر فيه ،ال على الن�ساء وال
على الرجال .وال ي�ضرب بني الفريقني بحجاب ال يخفى ما فيه من احلرج عليهما
يف املعامالت وامل�شقة يف �أداء كل منهما ما كلف به من الأعمال �سواء كان تكلي ًفا
�شرعيا �أو تكلي ًفا ق�ضت به �ضرورة املعا�ش.
ًّ
�أما دعوى �أن ذلك من �آداب املر�أة فال �إخالها �صحيحة لأنه ال �أ�صل ميكن
�أن ترجع �إليه هذه الدعوى .و�أي عالقة بني الأدب وبني ك�شف الوجه و�سرته؟
وعلى �أي قاعدة بني الفرق بني الرجل واملر�أة؟ �ألي�س الأدب يف احلقيقة واح ًدا
بالن�سبة للرجال وللن�ساء ومو�ضوعه الأعمال واملقا�صد ال الأ�شكال واملالب�س؟
و�أما خوف الفتنة الذي نراه يطوف يف كل �سطر مما يكتب يف هذه امل�س�ألة
تقريبا فهو �أمر يتعلق بقلوب اخلائفني من الرجال ولي�س على الن�ساء تقديره وال
ً
هن مطالبات مبعرفته .وعلى من يخاف الفتنة من الرجال �أن يغ�ض ب�صره كما �أنه
((( ُي�ؤ َدم بينكما� :أن يكون بينكما حمبة واتفاق( .م).
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على من يخافها من الن�ساء �أن تغ�ض ب�صرها .والأوامر الواردة يف الآية الكرمية
موجهة �إىل كل من الفريقني بغ�ض الب�صر على ال�سواء .ويف هذا داللة وا�ضحة
على �أن املر�أة لي�ست ب�أوىل من الرجل بتغطية وجهها.
عجبا! لمِ َ مل ت�ؤْمر الرجال بالتربقع و�سرت وجوههم عن الن�ساء �إذا خافوا الفتنة
ً
عليهن؟ هل اعتربت عزمية الرجل �أ�ضعف من عزمية املر�أة واعترب الرجل �أعجز من
املر�أة عن �ضبط نف�سه واحلكم على هواه .واعتربت املر�أة �أقوى منه يف كل ذلك حتى
�أبيح للرجال �أن يك�شفوا وجوههم لأعني الن�ساء مهما كان لهم من احل�سن واجلمال.
ومنع الن�ساء من ك�شف وجوههن لأعني الرجال من ًعا مطل ًقا خوف �أن ينفلت زمام
هوى النف�س من �سلطة عقل الرجل في�سقط يف الفتنة ب�أية امر�أة تعر�ضت له مهما
بلغت من قبح ال�صورة وب�شاعة ا َخللق؟ �إن زعم زاعم �صحة هذا االعتبار ر�أَينا هذا
اعرتافًا منه ب�أن املر�أة �أكمل ا�ستعدا ًدا من الرجل ،فلم تو�ضع حينئذ حتت رقه يف كل
�صحيحا ِف َلم هذا التحكم املعروف؟
حال؟ ف�إن مل يكن هذا االعتبار
ً
على �أن الربقع والنقاب مما يزيد يف خوف الفتنة .لأن هذا النقاب الأبي�ض
الرقيق الذي تبدو من ورائه املحا�سن وتختفي من خلفه العيوب .والربقع الذي
يختفي حتته طرف الأنف والفم وال�شدقان ويظهر منه اجلبني واحلواجب والعيون
واخلدود والأ�صداغ و�صفحات العنق ،هذان ال�ساتران يعدان يف احلقيقة من الزينة
التي حتث رغبة الناظر وحتمله على اكت�شاف قليل خفي بعد االفتتان بكثري ظهر .ولو
�أن املر�أة كانت مك�شوفة الوجه لكان يف جمموع خلقها ما يرد يف الغالب الب�صر عنها.
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لي�ست �أ�سباب الفتنة ما يبدو من �أع�ضاء املر�أة الظاهرة .بل من �أهم �أ�سبابها
ما ي�صدر عنها من احلركات يف �أثناء م�شيها وما يبدو من الأفاعيل التي تر�شد عما
يف نف�سها .والنقاب والربقع من �أ�شد �أعوان املر�أة على �إظهار ما تظهر وعمل ما
تعمل لتحريك الرغبة .لأنهما يخفيان �شخ�صيتها فال تخاف �أن يعرفها قريب �أو
بعيد فيقول فالنة �أو بنت فالن �أو زوجة فالن كانت تفعل كذا .فهي ت�أتي كل ما
ت�شتهيه من ذلك حتت حماية ذاك الربقع وهذا النقاب� .أما لو كان وجهها مك�شوفًا
ف�إن ن�سبتها �إىل عائلتها �أو �شرفها يف نف�سها ي�شعرانها احلياء واخلجل ومينعانها من
�إبداء حركة �أو عمل يتوهم منه �أدنى رغبة منها يف ا�ستلفات النظر �إليها.
واحلق �أن االنتقاب والتربقع لي�سا من امل�شروعات الإ�سالمية ال للتعبد وال
للأدب بل هما من العادات القدمية ال�سابقة على الإ�سالم والباقية بعده .ويدلنا
على ذلك �أن هذه العادة لي�ست معروفة يف كثري من البالد الإ�سالمية و�أنها مل
تزل معروفة عند �أغلب الأمم ال�شرقية التي مل تتدين بدين الإ�سالم.
�إمنا من م�شروعات الإ�سالم �ضرب اخلمر على اجليوب كما هو �صريح الآية
ولي�س يف ذلك �شيء من التربقع واالنتقاب.
هذا ما يتعلق بك�شف الوجه واليدين� .أما ما يتعلق باحلجاب مبعنى ق�صر
املر�أة يف بيتها واحلظر عليها �أن تخالط الرجال فالكالم فيه ينق�سم �إىل ق�سمني:
ما يخت�ص بن�ساء النبي  .وما يتعلق بغريهن من ن�ساء امل�سلمني .وال �أثر يف
ال�شريعة لغري هذين الق�سمني.
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�أما الق�سم الأول فقد ورد فيه ما ي�أتي من الآيات:
ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ .....ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [الأحزاب .]53 /

ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ.ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﮊ [الأحزاب .]33 - 32 /

وال يوجد اختالف يف جميع كتب الفقه من �أي مذهب كانت وال يف كتب
التفا�سري يف �أن هذه الن�صو�ص ال�شريفة هي خا�صة بن�سا ِء النبي � .أَمرهن اهلل
�سبحانه وتعاىل بالتحجب وبني لنا �سبب هذا احلكم وهو �أنهن ل�سن ك�أحد من
خا�صا بن�ساء الر�سول  وكانت �أ�سباب التنزيل خا�صة
الن�ساء .وملا كان اخلطاب ًّ
بهن ال تنطبق على غريهن فهذا احلجاب لي�س بفر�ض وال بواجب على �أحد ِم ْن
ن�سا ِء امل�سلمني(((.

و�أما الق�سم الثاين فغاية ما ورد يف كتب الفقه عنه حديث عن النبي 
يخلون رجل بامر�أة �إال مع ذي محَ ْ ٍرم»
نهى فيه عن اخللوة مع الأجنبي وهو« :ال َّ
((( �صحيفة  ،136من كتاب ح�سن الأ�سوة.
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قال ابن عابدين« :اخللوة بالأجنبية حرام �إال ملالزمة مديونة َه َربت و َدخلت خربة
�أو كانت عجو ًزا �شوهاء �أو بحائل((( ،وقيل اخللوة بالأجنبية مكروهة كراهة حترمي.
وعن �أبي يو�سف لي�ست بتحرمي»(((.
وقال�« :إن اخللوة املحرمة تنتفي باحلائل وبوجود محَ ْ َرم �أو امر�أة ثقة قادرة،
أي�ضا بوجود رجل �آخر؟ مل �أره»(((.
وهل تنتفي � ً
رمبا يقال �إن ما فر�ضه اهلل على ن�ساء نبيه ي�ستحب اتباعه لن�ساء امل�سلمني
كافة؛ فنجيب �أن قوله تعاىل :ﮋﭣﭤﭥﭦﮊ ي�شري �إىل عدم الرغبة
حكما ينبغي لنا اعتبارها
يف امل�ساواة يف هذا احلكم وينبهنا �إىل �أن يف عدم احلجاب ً
واحرتامها ولي�س من ال�صواب تعطيل تلك احلكم مر�ضاة التباع الأ�سوة .وكما
يح�سن التو�سع فيما فيه تي�سري �أو تخفيف كذلك ال يجمل الغلو فيما فيه ت�شديد
وت�ضييق �أو تعطيل ل�شيء من م�صالح احلياة وعلى هذا وردت �آيات الكتاب املبني.
قال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة ]185 /
وقال :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج  .]78 /وقال :ﮋﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [املائدة  .]101 /ولو كان
ب�شدة
اتباع الأ�سوة مطلوبًا يف مثل هذه احلالة ملا ر�أينا �أحد اخللفاء امل�شهورين َّ
((( احلَا ِئل� :سرت يف�صل بينها وبني الأجنبي( .م).
((( �صحيفة  ،323جزء خام�س.
((( �صحيفة  ،324جزء خام�س.
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التقوى والتم�سك بال�سنة يجري يف عائلته على ما يخالف احلجاب .و� ِ
أ�ستدل
على ذلك بذكر الواقعة الآتية:
بعث �سلمة بن قي�س برجل من قومه يخرب عمر بن اخلطاب  بواقعة
حربية .فلما و�صل ذلك الرجل �إىل بيت عمر قال« :فا�ست�أذنت و�سلمت ف�أذن يل
فدخلت عليه ف�إذا هو جال�س على م�سح متكئ على و�سادتني من �أرم حم�شوتني
لي ًفا فنبذ �إ َّيل ب�إحديهما فجل�ست عليها و�إذا َب ْهو((( يف ُ�ص َّفة((( فيها بيت عليه
ُ�ستري((( فقال« :يا �أُم كلثوم غداءنا» ف�أخرجت �إليه خبزة بزيت يف عر�ضها ملح مل
يدق .فقال« :يا �أُم كلثوم �أال تخرجني �إلينا ت�أكلني معنا من هذا؟» قالت�« :إين
�أ�سمع عندك ِح ّ�س رجل» .قال« :نعم وال �أراه من �أهل البلد» .قال فذلك حني
أردت �أن �أخرج �إىل الرجال لك�سوتني كما ك�سا
عرفت �أنه مل يعرفني قالت« :لو � َ
ابن جعفر امر�أته وكما ك�سا الزبري امر�أته وكما ك�سا طلحة امر�أته»  -قال�« :أو ما
يكفيك �أن يقال �أم كلثوم بنت علي بن �أبي طالب وامر�أة �أمري امل�ؤمنني عمر»،
فقال :كُ ْل ،فلو كانت را�ضية لأطعمتك �أطيب من هذا»(((.
وف�ض ًال عن كون ال�شرع ال يوجب ذلك احلجاب ف�إنه جمرد عن الفائدة بل
فيه م�ضرات �شتى ن�أتي على بيانها يف املبحث الآتي:
(((
(((
(((
(((

َب ْهو :ال�ساحة يف مقدم البيت( .م).
ُ�ص َّفة :مقعد بالقرب منه مظلل( .م).
ُ�ستري :ت�صغري �سرت وهو الغطاء( .م).
�صحيفة  ،2716تاريخ الطربي جزء خام�س.
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 )2اجلهة االجتماعية

�إنا نطلب تخفيف احلجاب ورده �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال لأننا
منيل �إىل تقليد الأمم الغربية يف جميع �أطوارها وعوائدها ملجرد التقليد �أو للتعلق
باجلديد لأنه جديد .ف�إننا نتم�سك بعوائدنا الإ�سالمية ونحرتمها ونرى �أنها مزاج
الأمة التي تتما�سك به �أع�ضا�ؤها ول�سنا ممن ينظر �إليها نظرة �إىل املالب�س يخلع
ثوبًا كل يوم ليلب�س غريه .و�إمنا نطلب ذلك لأننا نعتقد �أن لرد احلجاب �إىل �أ�صله
عظيما يف حياتنا املعا�شية .ل�سنا يف مقام ا�ستح�سان �أمر وا�ستقباح
ال�شرعي مدخ ًال ً
�آخر ملا فيه من موافقة الذوق �أو منافرته .و�إمنا نحن ب�صدد ما به قوام حياة املر�أة �أو
ما به قوام حياتنا.
كَال ُمنا الآن يف هل يلزمنا �أن نعي�ش ونحيا �أو نق�ضي على �أنف�سنا ب�أن منوت
ونفنى؟ هل علينا �أن نهتز مكاننا ونر�ضى مبا وجدنا عليه �آباءنا والنا�س من حولنا
يت�سابقون �إىل منابع ال�سعادة وموارد الرفاهية ومعاهد القوة وميرون علينا �سرا ًعا
ونحن �شاخ�صون �إليهم �إما غري �شاعرين مبوقفنا و�إما �شاعرين ولكنا حيارى
ذاهلون؟ �أو من الواجب علينا �أن ننظر كيف تقدم النا�س وت�أخرنا .كيف تقووا
و�ضعفنا .كيف �سعدوا و�شقينا .ثم نرجع �أب�صارنا كرة ثانية يف ديننا وما كان عليه
�أ�سالفنا ال�صاحلون .ثم نقتدي بهم يف ا�ستماع القول واتباع �أح�سنه وانتقاد الفعل
والقوة مع ال�سائرين؟ ذلك هو
والأخذ ب�أف�ضله ون�سري يف طرق ال�سعادة واالرتقاء ّ
الأمر اخلطري الذي وجهنا �إليه نظرنا.
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ها هي م�س�ألة احلجاب م�س�ألة من �أهم امل�سائل ولها مكان عظيم يف �ش�ؤون
القارئ نف�سه لعواطفه وا�ست�سلم �إىل عوائده ظهر له احلجاب يف
الأمة� .إذا ترك ُ
مظهر ح�سن لأنه �ألفه يف �صغره ون�ش�أ بني املحجبات وعا�ش معهن حتى �صار
ذلك عادة م�ألوفة له .ثم �إنه ورثه عن �آبائه و�أجداده فال ي�ستغر به بل مييل �إليه مي ًال
غريزيا لي�س للعقل فيه مدخل و�إمنا هو حركة ميكانيكية لي�س �إال .و�أما �إذا نزع من
ًّ
نف�سه العوامل التي �أحدثت فيه تلك العواطف وخلع ما �ألب�سه �إياه �أ�سالفه من
�أردية الوراثة وبحث يف امل�س�ألة من جميع جهاتها بحث من مل يت�أثر �إال بالتجربة
التي جتري يف الوقائع ال�صحيحة وح�صل لنف�سه ر� ًأيا من مالحظاته ال�شخ�صية.
وكان ممن تنجذب نف�سه �إىل احلق وتنبعث �إىل ال�سعي للوقوف عليه وت�أييده ملا
له عندها من املنزلة العلية واملكان الرفيع .وكان ال يغ�ش نف�سه بالتزويق والتزيني
الوهميني و�إمنا ي�سمع �صوت وجدانه ال�سليم ويرجحه على كل هوى �سواه مهما
كانت درجته من التمكن فيمن حوله من النا�س  -فعند ذلك يرى �أن املر�أة
ال تكون وال ميكن �أن تكون وجو ًدا تا ًّما �إ َّال �إذا ملكت نف�سها ومتتعت بحريتها
املمنوحة لها مبقت�ضى ال�شرع والفطرة م ًعا ومنت ملكاتها �إىل �أق�صى درجة ميكنها
�أن تبلغها .ويرى �أن احلجاب على ما �ألفناه مانع عظيم يحول بني املر�أة وارتقائها
وبذلك يحول بني الأمة وتقدمها.
َّبي َّنا عند الكالم على تربية املر�أة ما لها من املزايا اجلليلة والآثار احل�سنة
التي ترتتب عليها يف �ش�ؤونها نف�سها و�ش�ؤون بيتها ويف االجتماع الذي هي فيه.

76

حترير املر�أة

76

وذكرنا �أن من �أكرب �أ�سباب �ضعف الأمة حرمانها من �أعمال الن�ساء و�أن تربية
ذكرا كان �أو �أنثى ال ميلك
الطفل ال ت�صلح �إال �إذا كانت �أمه مرباة .وقررنا �أن الولد ً
�صحة وال خلة وال ملكة وال عق ًال وال عاطفة �إال من طريقني :الوراثة والرتبية.
وا�ستدللنا على �أن الولد يرث من �أمه قدر ما يرث من والده على الأقل .و�أن ت�أثري
الأم يف تربية الطفل بعد والدته �أعظم من ت�أثري �أبيه .ونريد �أن نربهن هنا على �أن
تربية الأم نف�سها ال ميكن �أن تتم �إذا ا�ستمر حجاب الن�ساء على ما هو عليه الآن
حتى �إذا انتهى القارئ من تالوة هذا الباب ر�أى كيف ترتبط امل�سائل بع�ضها
ببع�ض وكيف �أن �أ�صغرها يتوقف عليه �أعظمها:
�إذا �أخذنا بن ًتا وعلمناها كل ما يتعلمه ال�صبي يف املدار�س االبتدائية
وربيناها على �أخالق حميدة ،ثم ق�صرناها يف البيت ومنعناها عن خمالطة الرجال
فال �شك �أنها تن�سى بالتدريج ما تعلمته وتتغري �أخالقها على غري �شعور منها ويف
زمن قليل ال جند فرقًا بينها وبني �أخرى مل تتعلم �أ�صالً .ذلك لأن املعارف التي
يك�سبها الإن�سان وهو يف �سن ال�صبا ال يحيط بدقائقها ومنا�شئها ولذلك ال يكون
علما تا ًّما كامالً .و�إمنا يتم له �شيء من ذلك �إذا بلغ �سن الرجولية
علمه فيها ً
وا�ستمر على مزاولة العمل واال�شتغال .فال�صبي يحفظ �أ�سماء الأ�شياء �أكرث مما
يفهم معانيها و�أكرب فائدة ي�ستفيدها يف هذا الطور من التعليم �إمنا هي التعود على
العمل ،وحب ا�ستطالع احلقائق ،واال�ستعداد للدرا�سة .ف�إن وقف �سري التعليم يف
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هذا ال�سن ا�ضمحلت املعلومات امل�ستفادة وانترثت من الذهن �شي ًئا ف�شي ًئا ،وكان
ما م�ضى من الوقت يف التعلم زم ًنا �ضائ ًعا.
وملا كان ال�سن الذي حتجب فيه املر�أة  -وهو ما بني الثانية ع�شرة والرابعة
ع�شرة من عمرها  -هو ال�سن الذي يبتدئ فيه االنتقال من ال�صبا �إىل الرجولية
وتظهر فيه حاجة املر�أة كما تظهر حاجة الرجل �إىل اختبار العامل والبحث يف احلياة
وما ت�ستدعيه .وهو ال�سن الذي ُت ْزهر فيه امللكات وتظهر امليول والوجدانات .وهو
ال�سن الذي يتعلم فيه الإن�سان نو ًعا �آخر من العلم �أنف�س مما َت َعل ََّم ُه يف املدار�س ،وهو
علم احلياة وطريق حت�صيل ذلك العلم �إمنا هو باالختالط مع النا�س ،واختبارهم
وا�ستعراف �أخالقهم .ويف هذا ال�سن يبتدئ الإن�سان يعرف �شعبه وملته ووطنه
ودينه وحكومته .ويف هذا ال�سن يبتدئ ا�ستعداد كل �شخ�ص وميله وكفاءته يف
الظهور فيندفع �إىل الأعمال اندفاع املاء يف املنحدرات .وهو �سن الآمال والرغائب
والن�شاط ،ف�إن حجبت فيه الفتاة وانقطعت عن هذا العامل بعد �أن كانت املوا�صلة
بينه وبينها م�ستمرة؛ وقف منوها بل رجعت ال َق ْه َق َرى((( وفقدت كل ما كان يزين
نف�سها ،ون�سيت كل معارفها وخابت كل م�ساعيها ،و�ضاعت �آمالها و�آمال النا�س
فيها ،وال ذنب عليها يف ذلك فهي عاجزة م�سكينة ق�ضت عليها عادة �سخيفة
باحلرمان امل�ؤَبد من الرتقي والكمال.
((( ال َق ْه َق َرى :الرجوع �إىل اخللف( .م).
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رمبا يقال �إن يف طوع املر�أة و�إمكانها �أن ت�ستكمل تربيتها وتتم درا�ستها يف
بيتها وهو وهم باطل ،ف�إن الرغبة يف اكت�ساب العلم والت�شوف ال�ستطالع ما عليه
النا�س يف �أحوالهم و�أعمالهم وحب ا�ستك�شاف احلقائق وكل ما ي�ستميل النف�س
�إىل املطالعة والدر�س ال يتوفر للمر�أة مع حجابها؛ ذلك لأن احلجاب يحب�س
املر�أة يف دائرة �ضيقة فال ترى وال ت�سمع وال تعرف �إال ما يقع فيها من َ�س ِ
فا�سف
احلوادث((( ويحول بينها وبني العامل احلي ،وهو عامل الفكر واحلركة والعمل فال
ي�صل �إليها منه �شيء و�إن و�صل �إليها بع�ضه فال ي�صل �إال حمرفًا مقلوبًا� .أما �إذا
ا�ستمرت املوا�صالت بينها وبني العامل اخلارجي؛ ف�إنها تكت�سب بالنظر يف حوادثه
وجتربة ما يقع فيه معارف غزيرة تنبث فيها من املخالطات واملعا�شرات وامل�شاهدة
وال�سماع وم�شاركة العامل يف جميع مظاهر احلياة .وقد يكفي يف �إعانتها على
ك�سب ذلك كله واالنتفاع منه ما ح�صلته بالتعلم من املعارف الأوىل ورمبا ميكنها
�أن ت�ستغني عن تعلم تلك املعارف الأوىل �إذا ح�سنت الفطرة وجادت القريحة.
علما
وعلى فر�ض �أن املر�أة ميكنها يف احتجابها �أن ت�ستكمل ما نق�ص منها ً
و�أدبًا بقراءة الكتب فمن البديهي �أن كل ما حت�صله من الكتب يعد من قبيل
اخلياالت �إن مل متكنه التجربة وي�ؤكده العمل .ولو عاملنا �إخوتها ال�صبيان كما
نعاملها وحجبناهم يف البيوت حتى بلغوا �سن اخلام�سة ع�شرة لكانت النتيجة
واحدة .بل لو �أخذنا رج ًال بلغ الأربعني من عمره وحجبناه عن العامل و�ألزمناه �أن
((( َ�س ِ
فا�سف احلوادث :الأمور التافهة( .م).
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يعي�ش بني �أربعة جدران و�سط الن�ساء والأطفال واخلدم ل�شعر بانحطاط تدريجي
م�ساويا لهم .ف�إذًا
يف قواه العقلية والأدبية وال بد �أن ي�أتي يوم يجد فيه نف�سه
ً
نحجبهن متى بلغن
نت�صور �أننا متى َعل َّْم َنا بناتنا جاز لنا �أن
َّ
يكون من اخلط�أ �أن َّ
جمرد ذلك التعليم الأول يكفي يف التوقي من ال�ضرر .لأن
�س ًّنا
ً
خم�صو�صا ،و�أن َّ
وحرمانهن من الرتقي يف
ال�ضرر يف احلجاب عظيم وهو �ضياع ما ك�سبنه بالتعلم
َّ
م�ستقبل العمر والأمر يف ذلك وا�ضح ال يحتاج �إىل دليل .ويكفينا �أن نرجع �إىل
�أنف�سنا ونخطر ببالنا ما كنا عليه يف اخلام�سة ع�شرة من عمرنا؛ فيتبني لنا �أننا كنا
�أ�شبه بالأطفال ال نكاد نعلم �شي ًئا من العامل وال نعرف للحياة قيمة وال منيز كمال
التمييز بني ما لنا وما علينا وال متتاز لدينا حقوقنا وواجباتنا ولي�س لنا عزمية ثابتة
يف جماهدة �أنف�سنا .و�إن �أكرب عامل له �أثر يف تكميلنا هو ا�ستمرار تعلمنا وتربية
ا�ستمرارا ال انقطاع معه ،و�أن ذلك مل يتم لنا بقراءة الكتب ،بل
عقولنا ونفو�سنا
ً
بامل�شاهدة واملمار�سة واملخالطة وجتربة النا�س واحلوادث.
ويف احلقيقة� ،إن تربية الإن�سان لي�س لها �سن معني تنقطع بعده ،وال حد
معروف تنتهي عنده .فهي ال ُت َنال بحفظ مقدار من العلوم واملعارف يجهد
الإن�سان نف�سه يف اكت�سابه يف �سنني معدودة ثم يق�ضي حياته بعد ذلك يف الراحة.
يت�صورون
الرتبية لي�ست ذلك ال�شيء الب�سيط الذي يفهمه عامة النا�س حيث َّ
�أنها عبارة عن تخزين كمية من املعارف املقررة يف بروجرامات املدار�س ثم امتحان ثم
�شهادة لي�س بعدها �إ َّال البطالة واجلمود .و�إمنا الرتبية هي العمل امل�ستمر الذي تتو�سل
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به النف�س �إىل طلب الكمال من كل وجوهه .وهذا العمل ال بد منه يف جميع �أدوار
احلياة حيث يبتدئ من يوم الوالدة وال ينتهي �إ َّال باملوت.
القارئ �أن يتبني �صحة ما �أ�سلفته من م�ضار احلجاب على وجه
و�إذا �أراد ُ
ال يبقى للريب معه جمال فما عليه �إ َّال �أن يقارن بني امر�أة من �أهله تعلمت وبني
�أُخرى من �أهل القرى �أو من املتجرات يف املدن مل ي�سبق لها تعليم .ف�إنه يجد
الأوىل حت�سن القراءة والكتابة وتتكلم بلغة �أجنبية وتلعب البيانو ولكنها جاهلة
ب�أطوار احلياة بحيث لو ا�ستقلت بنف�سها لعجزت عن تدبري �أمرها وتقومي حياتها.
و�أن الثانية مع جهلها قد �أحرزت معارف كثرية اكت�سبتها من املعامالت واالختبار
وممار�سة الأعمال والدعاوي واحلوادث التي مرت عليها و�أن كل ذلك قد �أفادها
عظيما :ف�إذا تعاملتا غلبت الثانية الأوىل.
اختبارا ً
ً
ومن هذا نرى �أغلب ن�ساء ن�صارى ال�شرق و�إن مل يتعلمن يف املدار�س
فهن يعرفن لوازم احلياة لكرثة ما ر�أين و�سمعن
�أكرث مما يتعلمه بع�ض بناتنا الآن َّ
عقولهن ٍ
معان و�أفكار و�صور وخواطر غري ما
باختالطهن بالرجال فقد ورد على
َّ
َّ
ا�ستفدنه من الكتب؛ فارتفعن بف�ضل هذا االختالط �إىل مرتبة �أعلى من املر�أة
امل�سلمة املواطنة لهن مع �أنهن من جن�س واحد و�إقليم واحد.
نرى يف املر�أة عندنا من اال�ستعداد الطبيعي ما ي�ؤهلها لأن تكون م�ساوية لغريها
من الأمم ال ُأخرى لكنها اليوم يف حالة انحطاط �شديد .ولي�س لذلك �سبب �آخر غري
املقررة لها وبخ�سناها قيمتها.
جردناها من العقل وال�شعور وه�ضمنا حقوقها َّ
كوننا َّ
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ألزمناهن القعود يف
�صحتهن ف�
جرنا حبنا حلجاب الن�ساء �إىل �إف�ساد
َّ
َّ
وقد َّ
وحرمناهن الهواء وال�شم�س و�سائر �أنواع الريا�ضة البدنية والعقلية.
امل�ساكن
َّ
بيوتهن ال لي ًال وال
لي�س فينا من ال يعرف �أن من الن�ساء من ال يفارقن
َّ
لهن ً
�شريكا يف الوجود �إال جارية �أو خادمة �أو زائرة
نهارا بل يالزمنها وال َي َرين َّ
ً
أزواجهن �إ َّال عند النوم لأنهم
جتيئها حلظات من الزمن وتن�صرف عنها .وال َي َرين �
َّ
يق�ضون نهارهم يف �أ�شغالهم ويق�ضون اجلزء العظيم من ليلهم عند جريانهم �أو يف
الأماكن العمومية.
�صحتهن يف هذه املعي�شة
ن�ساء كثرية فقدن
َّ
لي�س فينا من ال يعرف �أن ً
أنهن ع�شن عليالت اجل�سم والروح ومل يذقن
املنحطة ويف هذا ال�سجن امل�ؤبد .و� َّ
�شي ًئا من لذَّ ة هذه احلياة الدنيا.
لذلك كان �أغلب ن�سائنا م�صابًا بالت�شحم وفقر الدم ،ومتى ولدت املر�أة مرة
تداعت بنيتها ،وذبل ج�سمها ،وظهرت عجو ًزا وهي يف ريعان �شبابها :كل ذلك
من�ش�ؤه خوف الرجال من الإخالل بالعفة!
على �أن القول ب�أن احلجاب موجب العفة وعدمه جملبة الف�ساد قول ال
ميكن اال�ستدالل عليه لأنه مل يقم �أحد �إىل الآن ب�إح�صاء عام ميكن �أن نعرف
به عدد وقائع الفح�ش بال�ضبط والدقة يف البالد التي تعي�ش فيها الن�ساء حتت
احلجاب ويف البالد الأخرى التي تتمتع فيها بحريتهن .ولو فر�ض وقوع مثل
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ذلك الإح�صاء ملا قام دلي ًال على الإثبات �أو النفي يف امل�س�ألة لأن ازدياد الف�ساد
يف البالد ونق�صه مما يرتبط ب�أمور كثرية لي�س احلجاب �أهمها.
ومن املعروف �أن لطرق معي�شة الأمة ومزاجها و�إقليمها و�آدابها وتربيتها
عظيما يف ف�ساد �أخالقها و�صالحها .ولهذا نرى الف�ساد يختلف يف بالد
دخ ًال ً
أي�ضا مثل هذا االختالف بني البالد
ظاهرا ونرى � ً
�أوروبا بني بلد و�آخر اختالفًا ً
كبريا بني زمن وزمن يف
التي ال تزال فيها عادة احلجاب باقية ،بل نرى اختالفًا ً
بلد واحد .والتجارب تر�شد �إىل �أمر ميكن �أخذه دلي ًال على �أن الإطالق �أدنى
بالن�ساء �إىل العفة من احلجاب .فمن امل�شاهد الذي ال جدال فيه �أن ن�ساء �أمريكا
وهن �أكرثهن اختالطًا بالرجال حتى �إن البنات
هن �أكرث ن�ساء الأر�ض متت ًعا باحلرية َّ
َّ
�صباهن يتعلمن مع ال�صبيان يف مدر�سة واحدة فتقعد البنت بجانب ال�صبي
يف
َّ
لتلقي العلوم .ومع هذا يقول املطلعون على �أحوال �أمريكا �أن ن�ساءها �أحفظ
�صالحهن �إىل �شدة االختالط بني
غريهن وين�سبون
َّ
للأعرا�ض و�أقوم �أخالقًا من َّ
ال�صنفني من الرجال والن�ساء يف جميع �أدوار احلياة .ومن امل�شاهد الذي ال نزاع
اختالطهن بالرجال على ما
أي�ضا �أن ن�ساء العرب ون�ساء القرى امل�صرية مع
فيه � ً
َّ
تقريبا �أقل مي ًال للف�ساد من �ساكنات املدن الالئي مل
ي�شبه االختالط يف �أوروبا ً
مينعهن احلجاب من مطاوعة ال�شهوات واالنغما�س يف املفا�سد.
َّ
وهذا مما يحمل على االعتقاد ب�أن املر�أة التي تخالط الرجال تكون �أبعد
عن الأفكار ال�سيئة من املر�أة املحجوبة .وال�سبب يف ذلك �أن الأوىل َت َعو َّدت ر�ؤية
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الرجال و�سماع كالمهم ف�إذا ر�أت رج ًال � ًّأيا كان مل يحرك منظره فيها �شي ًئا من
ال�شهوة .بل لو عر�ض عليها �شيء من هذا ف�إمنا يكون بعد م�صاحبة طويلة وق�ضاء
�أوقات يف خلوات كثرية يحدث فيها ما قد ي�شعر كل واحد منهما باجنذاب �إىل
الآخر ،وهذا هو ما منعته ال�شريعة َوب َّي َّنا امتناعه فيما �سبق� .أما الثانية فمجرد وقوع
نظرها على رجل يحدث يف نف�سها خاطر اختالف ال�صنف من غري �شعور وال
تعمد وال نية �سيئة .و�إمنا هو �أثر منظر الرجل الأجنبي لأنه قد َوق ََر يف نف�سها((( �أن
ال تراه وال يراها فمجرد النظر �إليه كاف يف �إثارة هذا اخلاطر.
مرارا كما �شاهد غريي هذا الأثر عينه يف الرجال .فر�أيت �أن
وقد �شاهدت ً
يتعود االختالط بالن�ساء �إن مل يغلبه �سلطان التهذيب القوي
الرجل الذي مل َّ
إليهن ومن الت�أمل يف
ال ميلك نف�سه �إذا جل�س بينهن .فال ت�شبع عينه من النظر � َّ
ملالم�ستهن
حما�سنهن ،وين�سى يف ذلك كل �أَدب ولياقة .ورمبا طلب الو�سائل
َّ
مما�ستهن بكتفه ويندفع �إىل �أقوال و�أعمال ت�شمئز منها نفو�س احلا�ضرين
بيد ِه �أو
َّ
ك�أنه يظن  -بل هو يظن بالفعل � -أنه ال معنى الجتماع الرجل مع املر�أة يف مكان
واحد �إال �أن يتمتع كل منهما ب�شهوته مع الآخر ،بخالف الرجل الذي اعتاد على
خمالطة الن�ساء ف�إنه ال يكاد يجد يف نف�سه � ًأثرا من ر�ؤيتهن �أكرث مما يجده عند ر�ؤية
الرجال وال ي�شعر ب�أدنى ا�ضطراب يف حوا�سه وال يف م�شاعره .فمن �ألزم لوازم
احلجاب �أنه يهيئ الذهن يف الرجال ويف الن�ساء م ًعا لتخيل ال�شهوة مبجرد النظر
((( َوق ََر يف نف�سها :وقع وثبت( .م).
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�أو �سماع ال�صوت .وهذا يو�ضح لنا ال�سبب فيما ن�شاهده كل يوم من �أن املر�أة �إذا
ر�أت رج ًال يف الطريق �أو َد َع ْتها ال�ضرورة ملخاطبته تت�صنع يف حركاتها و�صوتها ما
تظن �أنه يروق يف عني الرجل ،والرجل كذلك.
وقد �شاهدت و�شاهد كل �إن�سان ما يخالف ذلك يف بالد �أوروبا ويف الأ�ستانة
ويف القرى امل�صرية وبني الأعراب يف البادية حيث مير الرجال والن�ساء بع�ضهم
بجانب بع�ض وكت ًفا لكتف وال يلتفت �أحدهم �إىل الآخر.
دائما �إىل اختالف ال�صنف من �أ�شد العوامل
وال ريب �أن ا�ستلفات الذهن ً
يف �إثارة ال�شهوة.
وبديهي �أن املر�أة التي حتافظ على �شرفها وعفتها وت�صون نف�سها عما يوجب
العار وهي ُمطْ َل َق ٌة غري حمجوبة لها من الف�ضل والأجر �أ�ضعاف ما يكون للمر�أة
املحجوبة ،ف�إن عفة هذه قهرية �أما عفة الأُخرى فهي اختيارية والفرق كبري بينهما.
أنهن م�صونات بقوة احلرا�س
وال �أَدري كيف نفتخر بعفة ن�سائنا ونحن نعتقد � َّ
وا�ستحكام الأقفال وارتفاع اجلدران.
�أَ ُي ْق َبل من م�سجون دعواه �أنه رجل طاهر لأنه مل يرتكب جرمية وهو يف
ميكنهن �أن يتمتعن
احلب�س؟ ف�إذا كانت ن�سا�ؤُنا حمبو�سات حمجوبات فكيف
َّ
إنهن عفيفات؟ �إن العفة هي خلق للنف�س متتنع
بف�ضيلة العفة؟ وما معنى �أن يقال � َّ
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قارفَة((( ال�شهوة مع القدرة عليها .ولعل التكليف الإلهي �إمنا يتعلق مبا يقع
به من ُم َ
حتت االختيار ال مبا ي�ستكره عليه من الأعمال .فالعفة التي تكلف بها الن�ساء
اختيارهن ال �أن يكن م�ستكرهات عليها
يجب �أن تكون من ك�سبهن ومما يقع حتت
َّ
لهن يف جمرد الكف عن املنكر ولذلك قال « :من ع�شق فعف
و�إال فال ثواب َّ
فكتم فمات فهو �شهيد».
ل�سن �أه ًال للعفة.
واحلقيقة �إننا نعمل عمل من يعتقد �أن الن�ساء عندنا َ
�ألي�س من الغريب �أن ال يوجد رجل فينا يثق بامر�أة �أب ًدا مهما اختربها ومهما
نت�صور �أن �أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا ال يعرفن �صيانة
عا�شت معه؟ �ألي�س من العار �أن َّ
أنف�سهن؟ �أيليق �أن ال نثق به�ؤالء العزيزات املحبوبات الطاهرات و�أن ن�سيء الظن
� َّ
بهن �إىل هذا احلد؟
َّ
�إين �أ�س�أل كل �إن�سان خايل الغر�ض :هل هذه املعاملة يليق �أن ُيعا َمل بها
�إن�سان له من خا�صة الإن�سان ما لنا؟ فهو مثلنا ل ُه روح ووجدان وقلب وعقل
وحوا�س .وهل �سوء الظن يف املر�أة �إىل هذا احلد يتفق مع اعتبارنا لأنف�سنا واعتبار
املر�أة لنف�سها؟
والعاقل يرى �أن االحتياط الذي يتخذه الرجال ل�صيانة الن�ساء عندنا مهما
بلغ من الدقة ال يفيد �شي ًئا� ،إن مل ي�صل الرجل �إىل امتالك قلب امراته .ف�إن
قارفَة :مقاربة( .م).
((( ُم َ
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ملكه؛ ملك كل �شيء منها ،و�إن مل ميلكه ،مل ميلك منها �شي ًئا ،ذلك لأنه لي�س
يف ا�ستطاعة رجل �أن يراقب حركات امر�أته و�سريها يف كل دقيقة متر من الليل
والنهار.
متى خرج �أحدنا من منزله �أو �سمح المر�أته �أن تخرج ب�سبب من الأ�سباب
فعالم يتكل �إن مل يكن على �صيانتها وحفظها نف�سها بنف�سها؟ ثم ماذا يفيد
الرجل �أن ميلك ج�سم امر�أته وحده �إذا غاب عنه قلبها؟ �أي�ستطيع �أَن مينعها �أَن
تت�صرف فيه وتبذله لأَي �شخ�ص تريد؟ ف�إذا ر�أَت امر�أَة من ال�شباك رج ًال ف�أَعجبها
ومالت �إليه بقلبها وو َّدت �أن توا�صله حلظة �أفال يعد هذا يف احلقيقة من الزنا؟ �أمل
يتمزق حجاب العفة يف هذه اللحظة؟ وهل بعد امل�سافة بينها وبني الرجل وعدم
�سمى عفة؟ نعم �إن ال�شرائع ال تعاقب وال تقيم احلد على زنا
متكنها من موا�صلته ُي َّ
العني والقلب لأن العقوبات واحلدود ال �سلطان لها على اخلواطر والقلوب .ولكن
يف نظر �أهل الأدب والتقوى ال عربة للبعد بني الأج�ساد �إذا توا�صلت الأرواح
واجتمعت القلوب.
ومع ذلك ما الذي فعل احلجاب؟ �أمل ن�سمع مبا يجري يف داخل البيوت مما
الن�ساء وراء احلجاب والأقفال
ينايف العفة ويخل بال�شرف؟ هل منع الربقع وق�صر َ
�سريان الف�ساد �إىل ما وراء تلك احلجب؟ كال.
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رمبا يقول قائل� :إن ما ن�سمعه اليوم عن كثري من الن�ساء �أكرث مما كنا ن�سمعه
انت�شارا .بل رمبا كان الف�ساد يف الواقع
�ساب ًقا ،و�إن الإ�شاعات عن الف�ساد �أ�شد
ً
�أو�سع دائرة مما كان عليه قبل ثالثني �سنة مث ًال وال من�ش�أ لذلك �إال رقة احلجاب.
فاحلالة القدمية على ما فيها كانت �أَ�صون للأعرا�ض و�أحفظ ل�شرف املر�أة من تلك
احلالة التي طر�أت على الن�ساء  -فنجيب عن ذلك ب�أننا ال ننكر �أن بع�ض الطباع
الفا�سدة من الرجال والن�ساء م ًعا وجدت �سبي ًال من تخفيف احلجاب �إىل تعارف
بع�ضها ببع�ض و�إتيان ما متيل �إليه من املنكر .بل نزيد عليه �أنه لو ا�ستمر تخفيف
احلجاب يتقدم بال�سرعة التي �سار بها �إىل الآن  -والنفو�س على ما هي عليه -
انت�شارا.
ل َع َّمت البلوى وازداد الف�ساد ً
غري �أن ال�سبب يف ذلك لي�س هو تخفيف احلجاب بل هو راجع �إىل �أمور
كثرية يجمعها اجلهل و�سوء الرتبية.
ف�سوء الرتبية هو علة اخلفة والطي�ش ،وهو الذي ُي�س ِّهل على امر�أة ذات
مكانة يف بيتها وقومها �أن تطيل نظرها �إىل �شاب مير يف طريقها.
و�سوء الرتبية هو الذي ُي َخ ِّفف عندها تبعة حتريك يدها لإجابة ذلك ال�شاب
فيما ي�شري به �إليها .و�سوء الرتبية هو الذي يدفع بها �إىل االتفاق معه على التالقي
بل والتوا�صل قبل �أن يدور كالم بينه وبينها .و�إمنا �أركان عقد ذلك االتفاق هي
نظرات و�إ�شارات ال تف�صح عن خلق من الأخالق وال عن َمل ََكة من امللكات
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وال عن درجة من العرفان وال تدل على حالة نف�سية وال عقلية وال ج�سمية ميكن
االرتباط بها بني �شخ�صني.
�سوء الرتبية هو الذي يخرق كل حجاب ويفتح على املر�أة من الف�ساد
كل باب .وهو الذي يخ�شى معه �أن ت�سري العدوى من امر�أة �إىل امر�أة ومن
طبقة �إىل طبقة .فقد نرى �أن املحجبات مهما بالغن يف التحجب ال ي�ستنكفن �أن
منهن يف الدرجة و�أبعد عن الت�صون والعفة .ف�سيدة املنزل
يختلطن بن�سا ٍء �أحط َّ
ال ترى ب� ًأ�سا يف خمالطة زوجة خادمها بل قد ت�أن�س باحلديث معها و�سماع ما تنقله
�إليها من غري مباالة مبا يالئم احل�شمة وما ال يالئمها .وال ت�أنف التفتح يف القول
الدالَّالت وبائعات الأقم�شة .بل قد يطوحها اجلهل �إىل االختالط بن�سوة ال
مع َّ
حالهن وال من �أي مكان �أتني وال ب�أي خلق من الأخالق تخلقن.
تعرف �شي ًئا من َّ
ن�ساء من املوم�سات
و�أ�شنع من هذا كله و�أ�شد منه فع ًال يف �إف�ساد الأخالق �أن ً
الالتي يحملن تذكرة ر�سمية ُي ْد َعون يف الأفراح ويرق�صن حتت �أعني الأمهات
والبنات والكبار وال�صغار!
هذا ما ي�أتي من �سو ِء الرتبية وهو من �أ�شد العوامل يف متزيق �ستار الأدب
ولي�ست رقة احلجاب ب�شيء يف جانب هذا كله.
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طرقت ديارنا حوادث وداخلنا �ضرب من االختالط مع �أمم كثرية من
الغربيني ووجدت َعال ِئق((( بيننا وبينهم علمتنا �أنهم �أرقى منا و�أ�شد قوة .ومال
خ�صو�صا �إن كان ذلك
ذلك باجلمهور الأغلب م َّنا �إىل تقليدهم يف ظواهر عوائدهم
ً
كثريا من �أعليائنا ت�ساهلوا
� ً
إر�ضاء ل�شهوة �أو �إطالقًا من قيد .فكان من ذلك �أن ً
لزوجاتهم ومن يت�صل بهم من الن�ساء وت�ساحموا لهن يف اخلروج �إىل املنتزهات
وح�ضور التياترات ونحو ذلك وقلدهن يف ذلك كثري ممن يليهن وعر�ض من هذه
احلالة بع�ض ف�ساد يف الأخالق.
تلك حالة طر�أت للأ�سباب التي تقدمت وتبعها من العواقب ما َّبي َّناه.
ولكن لي�س من م�صلحتنا بل وال من امل�ستطاع لنا حمو هذه احلالة والرجوع �إىل
تغليظ احلجاب .بل �صار من متممات �ش�ؤوننا �أن نحافظ عليها ونتقي تلك امل�ضار
أي�ضا.
التي ن�ش�أت عنها .وذلك هو ما ن�ستطيعه � ً
�أما �أنه لي�س من م�صلحتنا �أن منحو هذه احلالة فلما قدمناه يف م�ضار احلجاب
على الوجه املعروف .و�أما �أننا ال ن�ستطيع ذلك فلأن �أ�سباب هذه احلالة مما ف ََّ�صلْناه
رغما عنا .ولأننا قد وجدنا من
�ساب ًقا ال تزال موجودة وهي تزداد مبرور الزمان ً
�أنف�سنا مي ًال �إىل ح�سن املعاملة يف معا�شرة الن�ساء و ُز ِّين يف �أنف�س الكثري م ّنا حب
املجاملة يف مر�ضاتهن ون�ش�أت لهن يف قلوب الرجال منزلة من االعتبار مل تكن
لهن من قبل .و�أح�س الن�ساء بذلك من رجالهن فعددن ما و�صلن �إليه من احلرية
((( َعال ِئق :روابط( .م).
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و�ضروريا من �ضروريات املعي�شة ،فال ي�سهل على
والإطالق ح ًّقا من احلقوق
ًّ
الرجل �أن يق�ضي على امر�أته اليوم مبا كان يق�ضي به من قبل �أربعني �سنة.
والذي يجب علينا هو معاجلة امل�ضار التي يظن �أنها تن�ش�أُ عن تخفيف
احلجاب .وال توجد طريقة �أجنع يف ذلك العالج �إ َّال الرتبية التي تكون هي
احلجاب املنيع واحل�صن احل�صني بني املر�أة وبني كل ف�ساد ُي َتوهم يف �أية درجة
و�صلت �إليها من احلرية والإطالق.
�سيقول معرت�ض �إن الرتبية والتعليم ي�صلحان �أخالق املر�أة و�أما الإطالق
فرمبا زاد يف ف�سادها .فنجيب �أن الإطالق الذي نطالب به هو حمدود بحظر اخللوة
مع �أجنبي .ويف هذا احلظر ما يكفي التقاء املفا�سد التي ال تتولد �إال من اخللوة.
�ضارا �أب ًدا متى كان م�صحوبًا برتبية
�أما الإطالق يف نف�سه فال ميكن �أن يكون ًّ
تكون �أفرا ًدا �أقوياء ب�أنف�سهم يعتمدون على
�صحيحة؛ لأن الرتبية ال�صحيحة ّ
�أنف�سهم وي�سريون ب�أنف�سهم .فمن كملت تربيته ا�ستقل بنف�سه وا�ستغنى عن
غريه .ومن نق�صت تربيته احتاج �إىل الغري يف كل �أُموره .فاال�ستقالل يف الن�ساء
كاال�ستقالل يف الرجال يرفع الأنف�س من الدنايا ويبعد بها عن ا َخل َ�سا ِئ�س(((؛
لذلك يجب �أن يكون هو الغاية التي نطلبها من تربية الن�ساء.

((( اخل ََ�سا ِئ�س :امل ُْحتقرات( .م).
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ح�سن الرتبية وا�ستقالل الإرادة هما العامالن يف تقدم الرجال يف كل زمان
ومكان .وهما مطمح �آمال كل �أُمة ت�سعى �إىل �سعادتها .وهما من �أ�شرف الو�سائل
لإبالغها من الكمال ما �أَعدت له .فكيف ميكن لعاقل �أن يدعي �أن لهذين
العاملني � ًأثرا �آخر �سي ًئا يف �أنف�س الن�ساء؟ ومن زعم �أن الرتبية وا�ستقالل الإرادة
مما ي�ساعد على ف�ساد الأخالق يف املر�أة فقد ق�صر نظره على بع�ض االعتبارات
�ضررا �إذا �أُ�سيء
التي ال يخلو عنها �أمر من الأمور النافعة يف العامل ف�إن لكل نافع ً
ا�ستعماله.
هذا تعليم الرجال ال يخلو من العيوب الكثرية وكثري منهم ي�ستعمل علمه
واختياره فيما ي�ضر بنف�سه �أو بغريه .فهل ذلك يحمل �أح ًدا من النا�س على �أن
يقول �إن من ال�صواب �أن ال يعلم الرجال �شي ًئا خوف ا�ستعمال ما يتعلمون فيما
ي�سو�ؤهم �أو ي�سوء غريهم .و�أن من الواجب �أن ُيترْ َ كوا يف اجلهل حتت حجاب
الغفلة؟ ال �أظن �أن عاق ًال يخطر هذا اخلاطر بباله .ف�إذا كان �إجماعنا قد انعقد على
�أن ال خري للرجال يف اجلهل واال�ستعباد .و�أن ال �سبيل لهم �إىل بلوغ درجات
الف�ضل �إال بالعلم وحرية الفكر والعمل .فما لنا نختلف يف هذه الق�ضية نف�سها �إذا
عر�ض ذكر املر�أة؟ و�أي فرق بني ال�صنفني يف الفطرة واخللقة؟
واحلق �أ َّنا غالينا يف اعتبار �صفة العفة يف الن�ساء ويف احلر�ص عليها ويف
ابتداع الو�سائل حلفظ ما ظهر منها وتفخيم �صورتها حتى جعلنا كل �شيء فداءها
وطلبنا �أن يت�ضاءل وي�ضمحل كل خلق وكل ملكة دونها .نعم العفة �أجمل �شيء
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يف املر�أة و�أبهى حلية تتحلى بها .ولكن العفة ال تغني �شي ًئا عن بقية ال�صفات
وامللكات التي يجب �أن تتحلى نف�س املر�أة بها من كمال العقل وح�سن التدبري
واخلربة برتبية الأوالد وحفظ نظام املعي�شة يف البيت والقيام على كل ما يعهد
كبريا يف كمال
�إليها من ال�ش�ؤون اخلا�صة بها ،بل نقول� :إن لهذه ال�صفات دخ ًال ً
العفة ،وفقدان املر�أة خ�صلة من هذه اخل�صال ال ينق�ص يف �ضرره ويف احلط من
�ش�أنها عن فقدان العفة نف�سها.
اتفقت ال�شرائع الإلهية والقوانني الو�ضعية على �أن عقد الزواج وحده
هو الذي يحلل االجتماع بني الرجل واملر�أة و�أن اجتماعهما بدون ذلك العقد
املقد�س ممنوع وممقوت .ذلك �أمر اقت�ضاه نظام الع�شرية وكمال النف�س الإن�سانية
فالعمل على ما يخالفه قبيح مذموم بال ريب .غري �أن تلك ال�شرائع الإلهية
والقوانني الو�ضعية قد حظرت �أعما ًال �أخرى و�أنزلتها من ال�شناعة منزلة ال تنحط
عن منزلة ا َخل َنا((( .وو�ضعت عليها عقوبات �أ�شد من العقوبة عليه لأنها اعتربت �أن
لتلك الأعمال من ال�ضرر بالنظام ما هو �أ�شد من �ضرر الزنا .ولن�ضرب مث ًال بجرمية
فلم مل نتخذ للوقاية منها
القتل ف�إنها �أعظم من جرمية الزنا يف نظر الدين والقانونَ .
من الو�سائل ال�ضارة ما اتخذناه للوقاية من الزنا؟
�إ َّنا ُم َع َّر�ضون يف كل �ساعة متر من حياتنا �إىل م�صائب ال حت�صى وهذا مل
مينعنا من �أن نتحرك ون�سعى ونقتحم الأخطار يف الأ�سفار لنح�صل من رزق اهلل ما
((( ا َخل َنا :ال ِّزنا( .م).
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نحتاج �إليه� .إ َّنا ن�شعر ب�أنواع اجلرائم ترتكب من حولنا فالقتل والنهب والن�صب
والتزوير والقذف وغريها من اجلرائم تزعج ال�ساكن وتقلق املطمئن ومع ذلك ف�إ َّنا
نحتمل م�صائبها ون�سلم حلكم القدر فيها وجنتهد يف تطهري املجتمع منها بالو�سائل
فلم ال يكون ارتكاب
امل�شروعة من الرتبية �أو �إيقاع العقوبة على مرتكب اجلرميةَ .
الفح�ش من املر�أة جرمية من هذه اجلرائم التي ال يخلو منها جمتمع �إن�ساين؟ و َمل
نتخيل �أنها �أ�شنع و�أفظع من �سواها حتى اتخذنا ملنعها ما مل نتخذه ملنع غريها؟
�ضررا
وعلى �أي حال فلي�س من اجلائز �أن ن�أتي ما فيه �ضرر حمقق لنتقي به ً
وهميا .فوقوع الفح�ش من املر�أة �أمر حمتمل الوقوع قد يكون ورمبا ال يكون� .أما
ًّ
حتما ويا ليته
حجابها ومنعها من التمتع بقواها الغريزية فهو �ضرر حمقق الحق بها ً
اقت�صر عليها ولكنه يتعداها �إىل كل ما يقع حتت رعايتها.
يتوهم �أحدنا �أن امر�أته رمبا متيل �إىل غريه �إن رفع احلجاب عنها؛ فلذلك يزج
بها وراء الأبواب ويغلق عليها الأقفال ويظن بذلك �أنه قد ا�سرتاح من الو�ساو�س
وهو ال يدري ما رمبا ي�أتيه من ...حيث ال يدري فلم يفده حر�صه �شي ًئا يف احلقيقة.
نفو�سا كثرية ممن تتوالهم زوجته يف
حية و�أف�سد ً
ومع هذا فهو بعمله قد قتل ً
نف�سا َّ
بيته يف �سبيل ما يظنه راحة لنف�سه.
توهم كثري ممن �سبقنا مثل ما توهمنا وحجبوا ن�ساءهم كما نحجب ن�ساءنا
بل فاقونا يف التفنن واتخاذ الطرق الطمئنان �أنف�سهم من ناحية زوجاتهم .و�إنني
�أذكر الآن �أغرب طريقة كانت م�ستعملة عند �أعيان �أوروبا يف القرون الو�سطى
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وهي ما كان ي�سمى عندهم بنطاق العفة .وهو نطاق من حديد يت�صل به ح َّفاظ
دائما .ولكن هذا مل مينع
ولذلك النطاق قفل يكون مفتاحه يف جيب الرجل ً
مفتاحا م�صطن ًعا! ثم ما لبث ه�ؤالء الأمم �أن �أدركوا
الن�ساء من �أن مينحن
َّ
ع�شاقهن ً
َ
خط�أهم وعرفوا �أن �ضرر تلك الأوهام �أكرث من نفعها .وملا �أخذت املعارف تنت�شر
بينهم �شرعوا يف قيا�س �أعمالهم املعا�شية مبقيا�س العقل ال�سليم والعلم ال�صحيح
اخلال�ص من �شائبة الوهم .و�أدركوا �أن �سعادتهم ال تتم مبا ينالون من ثمار ذلك
�إال �إذا �شاركهم ن�سا�ؤهم يف م�ساعيهم ،وعاو َّنهم يف لمَ ِّ َ�ش َع ِثهم((( وتكميل نق�صهم،
أ�سرهن ومتتعن بحريتهن
منهن .فافتككن من � َّ
أعدوهن بالرتبية والعلم �إىل ما �أَ َّملوا َّ
ف� َّ
رجالهن يعاو َّنهم يف احلياة وميددنهم بالر�أي يف كل �أمر .ول�ست مبال ًغا �إن
و�سرن مع
َّ
قلت �إن ما �أقامه التمدن احلديث من البناء ال�شامخ وما و�ضعه من الأ�صول الثابتة
�إمنا �شُ ِّيد على حجر �أ�سا�سي واحد هو املر�أة.
لهن يف خمالطتهم
مل يكن ما ا�ستفاده الغربيون من تربية ن�سائهم والت�ساهل َّ
قا�صرا على املزايا التي �أ�شرنا �إليها بل كان لهم مع ذلك فوائد جمة يف تدبري
ً
املعي�شة وتي�سر طرق االقت�صاد.
ترتيبا
َت ْد ُخلُ بيت الغربي من �أهل الطبقة الو�سطى فتجده �أمت نظا ًما و�أكمل ً
و�أجمل �أثا ًثا من بيت ال�شرقي من �أهل طبقته .ومع ذلك جتد نفقة الغربي �أقل من
نفقة ال�شرقي بكثري.
و�ضم �شتاتهم بعد تفرق( .م).
((( ِّمل َ�ش َع ِثهمِّ :مل �شملهم ِّ
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انظر �إىل الواحد منا جتد م�سكنه ال بد �أن يكون �إىل ق�سمني ق�سم للرجال
و�آخر للن�ساء .ف�إن �أراد �أن يبني بي ًتا فعليه �أن يهيئ ما يكفي لبناء بيتني يف احلقيقة
و�إذا ا�ست�أجر بي ًتا فهو �إمنا ي�ست�أجر يف الواقع بيتني ويتبع ذلك ما يلزم لكل منهما
من الأثاث والفر�ش .وال بد له من فريقني من اخلدم فريق يخدم الرجال يف
الق�سم املخت�ص به ،والآخر يخت�ص بخدمة الن�ساء داخل البيت .ثم البد له من
عربة للن�ساء وعربة للرجال؛ لأنه لي�س من اجلائز يف عرفنا �أن يركب الرجل مع
زوجته �أو مع والدته يف عربة واحدة .وهو م�ضطر لأن يزيد يف النفقة للطعام وما
يتبعه لأنه �إذا �أتى �ضيف واحد رج ًال كان �أو امر�أة وجب حت�ضري مائدتني بدل
واحدة كانت تكفي .وهكذا ترى نفقات �ضائعة وثمرات ك�سب م�ستهلكة وال
�سبب لها �إال ت�شديد احلجاب على الن�ساء.
هل يظن امل�صريون �أن رجال �أوروبا مع �أنهم بلغوا من كمال العقل وال�شعور
مبل ًغا مكنهم من اكت�شاف قوة البخار والكهرباء ،وا�ستخدامها على ما ن�شاهده
ب�أعيننا .و�أن تلك النفو�س التي تخاطر يف كل يوم بحياتها يف طلب العلم واملعايل
وتف�ضل ال�شرف على لذة احلياة .هل يظنون �أن تلك العقول وتلك النفو�س التي
نعجب ب�آثارها ميكن �أن يغيب عنها معرفة الو�سائل ل�صيانة املر�أة وحفظ عفتها؟
خريا فيه؟
هل يظنون �أن �أولئك القوم يرتكون احلجاب بعد متكنه عندهم لو ر�أوا ً
كال .و�إمنا الإفراط يف احلجاب من الو�سائل التي تبادر عقول ال�سذج وتركن �إليها
نفو�سهم ولكنها ميجها كل عقل مهذب وكل �شعور رقيق.
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متى تهذب العقل َورقَّ ال�شعور �أدرك الرجل �أن املر�أة �إن�سان من نوعه لها ما له
حق لأحدهما على الآخر بعد توفية ما فر�ضته ال�شريعة على
وعليها ما عليه .و�أن ال َّ
كل منهما ل�صاحبه �إال ما يعطيه كُلٌّ من نف�سه مبح�ض �إرادته وح�سن اختياره.
متى تهذب العقل ورق ال�شعور يف الرجل عرف �أن حجاب املر�أة �إعدام
ل�شخ�صها فال ت�سمح له ذمته بعد ذلك �أن يرتكب هذه اجلرمية تو�س ًال �إىل ما يظنه
راحة بال واطمئنان قلب.
متى تهذب العقل ورق ال�شعور يف الزوج وجد من نف�سه �أن ال �سبيل �إىل
اطمئنان قلبه يف ِع�شرة امر�أة جاهلة مهما كان احلائل بينها وبني الرجال.
متى تهذب العقل ورق ال�شعور يف الرجل �أدرك �أن �ألذ �شيء ت�شتاق �إليه
نف�سه هو حب ي�صل بينه وبني �إن�سان مثله بح�سن اختيار و�سالمة ذوق ال مبجرد
نزعات الهوى ونزوات ال�شهوة في�سعى جهده يف ما يقويه وي�شد عراه ويبذل ما يف
و�سعه للمحافظة عليه.
متى تهذب العقل ورق ال�شعور يف الرجل واملر�أة ال تقتنع نفو�سهما باالختالط
اجل�سداين وحده بل ي�صري �أعظم همهما طلب االئتالف العقلي والوحدة الروحية.
�إن طبيعة الع�صر الذي نحن فيه منافرة لال�ستبداد معادية لال�ستعباد ميالة
�إىل �سوق القوى الإن�سانية يف طريق واحد وغاية واحدة .فهذا الطائف الرحماين
الذي طاف على نفو�س الب�شر ف َن َّبه منها ما كان غاف ًال البد �أن ينال منه الن�ساء
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إليهن يد امل�ساعدة ونعمل بقول النبي :
ن�صيبهن .فمن الواجب علينا �أن مند � َّ
«اتقوا اهلل يف ال�ضعيفني املر�أة واليتيم» وال �شيء �أدخل يف باب التقوى من
تهذيب العقل وتكميل النف�س و�إعدادها بالتعليم والرتبية �إىل مدافعة الرذائل
ومقاومة ال�شهوات وال من ح�سن املعاملة واللطف يف املعا�شرة .فعلينا �أن جنعل
وبينهن �صلة حمبة ورحمة ال �صلة �إكراه وق�سوة .هذا ما تفر�ضه علينا
ال�صلة بيننا
َّ
الإن�سانية وتطالبنا به ال�شريعة وهو مع ذلك فري�ضة وطنية يجب علينا �أدا�ؤُها حتى
تكون جميع �أع�ضاء املجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها.
وقبل �أن �أختم الكالم يف هذا الباب �أرى من الواجب َع َّلي �أن �أنبه القارئ
هن عليه اليوم.
�إىل �أين ال �أق�صد رفع احلجاب الآن دفعة واحدة والن�ساء على ما َّ
ف�إن هذا االنقالب رمبا ين�ش�أ عنه مفا�سد جمة ال يت�أتى معها الو�صول �إىل الغر�ض
املطلوب كما هو ال�ش�أن يف كل انقالب فجائي ،و�إمنا الذي �أميل �إليه هو �إعداد
نفو�س البنات يف زمن ال�صبا �إىل هذا التغيري.
فيهن االعتقاد ب�أن العفة َمل ََكة
ُفي َع َّودن بالتدريج على اال�ستقالل ،و ُيو َدع َّ
يف النف�س ال ثوب يختفي دونه اجل�سم .ثم يعودن على معاملة الرجال من
�أقارب و�أجانب مع املحافظة على احلدود ال�شرعية و�أ�صول الأدب حتت مالحظة
عليهن اال�ستمرار يف معاملة الرجال بدون �أدنى خطر
أوليائهن .عند ذلك ي�سهل َّ
� َّ
يرتتب على ذلك اللهم �إال يف �أحوال م�ستثناة ال تخلو منها حمجبة وال بادية.

املر�أة والأُ َّمة

كل من تعلم من امل�صريني و�ساعده ح�سن احلظ على �أن ي�ستعرف �أحوال
�أمته وحاجاتها ،ويحيط بها يعلم �أن الأمة امل�صرية دخلت اليوم يف دور مهم بل يف
�أهم دور من تاريخها.
ع�صرا انت�شرت فيه املعارف وظهر فيه ال�شعور
�إين ال �أجد يف ما�ضيها ً
بالروابط الوطنية ،وانبث الأمن والنظام يف �أنحاء البالد ،وتهي�أت الأ�سباب للتقدم
مثل الع�صر الذي نعي�ش فيه الآن .ولكنها من جهة �أخرى مل مير عليها زمن �صارت
فيه حياتها معر�ضة للخطر مثل ما هي يف هذا الزمان .ف�إن متدن الأمم الغربية يتقدم
ب�سرعة البخار والكهرباء حتى فا�ض من منبعه �إىل جميع �أنحاء امل�سكونة فال يكاد
يوجد منها �شرب �إال وطئه بقدمه .وكلما دخل يف مكان ا�ستوىل على منابع الرثوة
فيه من زراعة و�صناعة وجتارة .ومل يدع و�سيلة من الو�سائل �إال ا�ستعملها فيما يعود
عليه باملنفعة و�إن �أ�ضر بجميع من حوله من �سكان ا ِلب َقاع((( الأ�صليني.
((( ا ِلب َقاع :جمع بقعة ،وهي قطعة من الأر�ض( .م).
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ف�إنه �إمنا ي�سعى �إىل ال�سعادة يف هذه احلياة الدنيا يطلبها �أَ َّنى وجدها وب�أي
طريقة يرى النجاح فيها .وهو يف الغالب ي�ستعمل قوة عقله ف�إذا دعت احلال
�إىل العنف وا�ستعمال القوة جل�أ �إليهما .فهو ال يطلب الفخار واملجد فيما ميتلك
متوفرا له يف �أعماله العقلية واخرتاعاته العلمية .و�إمنا
�أو ي�ستعمر لأنه يجد ذلك ً
الذي يحمل الإنكليزي على �أن ي�سكن الهند ،والفرن�ساوي اجلزائر ،والرو�سي
ال�صني ،والأملاين زجنبار ،هو حب املنفعة والرغبة يف حت�صيل الرثوة من بالد حتتوي
على كنوز ال يعرف �أهلها قيمتها وطرق االنتفاع بها!
ف�إن �صادفوا �أمة متوح�شة مهما كان ب�أ�سها �أبادوا �أهلها و�أهلكوهم �أو �أَ ْجل َْو ُهم
عن �أر�ضهم كما ح�صل يف �أمريكا و�أ�سرتاليا ،وكما هو حا�صل الآن يف �إفريقيا
حيث ال ُيرى �أثر لأهايل البقاع التي احتلها الأوروباوي لأنهم خرجوا منها طو ًعا
�أو كر ًها .و�إن �صادفوا �أمة ك�أمتنا دخل فيها نوع من املدنية من قبل ولها ٍ
ما�ض
ودين و�شرائع و�أخالق وعوائد و�شيء من النظامات االبتدائية خالطوا �أهلها
وتعاملوا معهم وعا�شروهم باملعروف .لكن ال مي�ضي زمن طويل �إال وترى ه�ؤالء
القادمني قد و�ضعوا يدهم على �أهم �أ�سباب الرثوة لأنهم �أكرث ما ًال وعق ًال وعرفانًا
وقوة فيتقدمون كل يوم وكلما تقدموا يف البالد ت�أخر �ساكنوها .هذا ما �سماه
داروين قانون التزاحم يف احلياة :فطرة اهلل التي فطر عليها جميع الأنواع و�أودعها
لها لتعدها �إىل الرقي يف درجات الكمال .فما �ضعف منها عند التزاحم عن
مغالبة منازعه ا�ضمحل ونبذه الوجود �إىل خفاء العدم ،وما قوي عند التغالب
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�أظفره اهلل بالن�صر املبني فريجع من �ساحات هذا القتال الدائم مربه ًنا بظفره على
�أنه �أف�ضل بني نوعه و�أكرمهم؛ فيعي�ش ويبقى ويتنا�سل وينمو ويظهر فيه كمال
نوعه وتخلد به �آثاره.
(((

فال �سبيل للنجاة من اال�ضمحالل والفناء �إال طريق واحدة ال َم ْندوحة
عنها .وهي �أن ت�ستعد الأمة لهذا القتال وت�أخذ له �أهبتها وت�ستجمع من القوة ما
خ�صو�صا تلك القوة املعنوية وهي
ي�ساوي القوة التي تهاجمها من �أي نوع كانت:
ً
قوة العقل والعلم التي هي �أ�سا�س كل قوة �سواها.
ف�إذا تعلمت الأمة كما يتعلم مزاحموها ،و�سلكت يف الرتبية م�سالكهم
و�أخذت يف الأعمال م�آخذهم ،وتدرعت للكفاح مبثل ما تدرعوا به؛ �أمكنها �أن
تعي�ش بجانبهم؛ بل تي�سر لها �أن ت�سابقهم فت�سبقهم فت�ست�أثر باخلري دونهم ،لأن البالد
بالدها و�أر�ضها � ُّأبر بها منها بالغريب عنها و�أبنا�ؤها �أقدر على املعي�شة فيها .وهم ال�سواد
الأعظم ،فكيف �إذا ظفروا من �أنف�سهم بتلك احلال ال�شريفة ال يفلحون!
وهذه الطريق  -طريق النجاة  -كما قدمت مفتوحة �أمامنا وال يوجد عائق
يعوقنا عن ال�سري فيها �إال ما يكون من �أنف�سنا.
هم و�صدق عزمية يف طلب �سعادتهم واملحافظة على
ف�إن كان للم�صريني ٌّ
بقائهم وال�سعي �إىل خال�صهم وجناتهم من التهلكة؛ فعليهم �أن ي�سلكوا تلك
(((	ال َم ْندوحة عنها :ال ميكنك تركها( .م).
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الطريق ويخلعوا عنهم كل عادة �سيئة ،وينزعوا من �أنف�سهم كل خليقة ممقوتة
تعطل م�سريهم .وليعتمدوا على �أنف�سهم يف �إ�صالح �أنف�سهم ،وال ي�ضيعوا �أوقاتهم
يف �أماين باطلة يلتم�سون حتقيقها من حكومتهم؛ ف�إن حكومتهم ال ت�ستطيع من
العمل لهم �إال قليالً� .أما هم ف�إنهم ي�ستطيعون �أن ي�أتوا يف �إ�صالح �ش�ؤُونهم باجلم
الكثري .ماذا يفيدهم �أن يقولوا كل يوم �أن احلكومة مل تقم مبا يجب عليها؟ �أهذا
مينعنا من �أن نفعل ما يجب علينا لأنف�سنا؟
نحن اليوم متمتعون بعدل وحرية ال �أظن �أن م�صر ر�أت ما مياثلهما يف �أي
زمن من �أزمانها .وهما الأمران اللذان حتتاج �إليهما الأمة �أ�شد االحتياج وال يتي�سر
بدونهما جناح يف عمل من الأعمال العظيمة التي يقوم بها �إ�صالحها .فما علينا
�إال �أن ننتهز فر�صة ما و�صلنا �إليه ،ونحرث �أر�ضنا ون�سقي غرا�سها وننتظر ما ي�أتي
به من الثمرات ف�إذا ن�ضجت اقتطفناها .وكما �أن الزارع يجب عليه قبل �أن يلقي
البذور يف الأر�ض �أن يهتم مبعرفة طبيعتها وما حتتاج �إليه من الأعمال لتح�ضريها
وتهييئها حتى ال ي�ضيع ماله وتعبه ،كذلك يجب علينا �أن نبحث يف �أ�سباب
ت�أخرنا .ف�إذا عرفناها عمدنا �إىل �إزالتها َو ُ�ص َّنا �أنف�سنا من التخبط على غري هدى
و�أرحنا �أنف�سنا من التجارب العقيمة.
وقبل الكالم فيما نريد البحث فيه نثبت هنا � ًأمرا الحظه كل من له �إملام
ب�أحوال ال�شرق :وهو �أن ت�أخر امل�سلمني عام فيه �أين كانوا .فال�سبب يجب �أن
أي�ضا.
يكون عا ًّما � ً
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�أما اختالف ال�شعوب والأقاليم فلي�س له ت�أثري كبري يف انحطاط امل�سلمني.
�إذ لو كان له �أثر لوجد اختالف بني الرتكي وامل�صري ،والهندي والفار�سي
والب�شناقي وال�صيني ،من حيث العمران واملدنية ولكنا ال نرى اختالفًا بينهم من
هذه اجلهة و�إمنا االختالف حم�صور يف بع�ض ال�صفات النف�سانية وبع�ض العوائد.
ذلك هو كل ما فعله اختالف ال�شعوب والأقاليم .فالرتكي مث ًال نظيف �صادق
رغما عن هذا االختالف متفقني
�شجاع وامل�صري على �ضد ذلك �إال �أنك تراهما ً
البد �أن يكون بينهما �أمر جامع وعلة م�شرتكة
يف اجلهل والك�سل واالنحطاط� .إذًا َّ
هي ال�سبب الذي �أوقعهما م ًعا يف حالة واحدة.
وملا مل يكن هناك �أمر ي�شمل امل�سلمني جمي ًعا �إال الدين ذهب جمهور
الأوروباويني وتبعهم ق�سم عظيم من نخبة امل�سلمني �إىل �أن الدين هو ال�سبب
الوحيد يف انحطاط امل�سلمني وت�أخرهم عن غريهم حتى الذين ي�شاركونهم يف
خ�صو�صا �أفا�ضل
الإقليم وي�ساكنونهم يف البلد الواحد .ومل يق�صد �أحد منهم
ً
امل�سلمني امل�شتغلني ب�أحوال الأمم الإ�سالمية �أن يتهم الدين الإ�سالمي احلقيقي
ب�أنه ال�سبب يف انحطاط امل�سلمني .ف�إن كل من عرف هذا الدين من الأجانب
ف�ض ًال عن �أبنائه املنت�سبني �إليه يجلّ قدره ويحرتمه ويعرتف �أن �آثاره املا�ضية يف
الأمم التي انت�شر بينها برهنت على �أنه و�سيلة من �أف�ضل الو�سائل وعامل من
�أقوى العوامل التي ت�سوق الإن�سان يف طرق الرتقي والتقدم �إىل غايات ال�سعادة.
ولكنهم يرون �أن ما يزعمه امل�سلمون اليوم دي ًنا وت�سميه عاماتهم ،بل و�أغلب
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علمائهم بدين الإ�سالم قد ا�شتمل على �أمور كثرية من عقائد وعوائد و�آداب
موهومة ال عالقة لها بالدين احلقيقي الطاهر و�إمنا هي بدع وحمدثات �أل�صقت به،
فهذا اخلليط الذي �سماه النا�س دي ًنا واعتربوه �إ�سال ًما هو املانع من الرتقي.
ولي�س يف �إمكان �أحد �أن ينكر �أن الدين الإ�سالمي قد حتول اليوم عن
�أ�صوله الأوىل و�أن العلماء والفقهاء � -إال قلي ًال ممن �أنار اهلل قلوبهم  -قد لعبوا به
�شاءت �أهوا�ؤهم حتى �صريوه �سخرية و ُه ْز ًوا وحقت عليهم كلمة الكتاب:
كما َ
ﮋﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮊ [الأنعام .]70 /
�سببا ملا عليه
ولكني �أعتقد �أن هذا االنحطاط الذي طر�أ على الدين لي�س ً
امل�سلمون الآن و�إمنا هو نتيجة لأمر :هو اجلهل ال َفا�شي((( يف امل�سلمني عامة رجا ًال
ون�ساء.
ً
كان النبي  وخلفا�ؤُه و�أ�صحابه كلهم يخدمون الدين وي�شتغلون بالدنيا
يف �آن واحد .و�صرحت ال�سنة كما �أجمعت عليه الأئمة ب�أن ال قوام للدين �إال
ب�سلطة حتفظه .فلم مي�ض �إال قرن واحد من عهد ظهور الإ�سالم حتى �صار َعلم
امل�سلمني يخفق على �أهم �أق�سام العامل .ومل يكن الغر�ض من هذه الفتوحات
العجيبة �إكراه النا�س على الأخذ بهذا الدين .و�إمنا كانوا يفتحون البالد دفا ًعا عن
((( ال َفا�شي :الظاهر املنت�شر( .م).
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احلوز وتو�سي ًعا لنطاق امللك وال�سلطة واالنتفاع بال�صناعة والتجارة ،وهو املق�صد
الذي يعمل له الأوروباويون يف بالد ال�شرق الآن.
ثم مل مي�ض على ظهور الإ�سالم جيالن �إال وقد �أ�ضاء الكون بنور العلوم التي
ن�شرها امل�سلمون يف كل �أر�ض احتلوها وبلد �أقاموا به .فلم يرتكوا فر ًعا من العلوم وال
ف ًّنا من الفنون �إال تعلموه و أ�لَّفوا فيه وزادوا عليه حتى العرب  -تلك الأمة الأمية التي
رمبا �صح فيها قول ابن خلدون �إنها ال ت�صلح للمدنية �أب ًدا  -اندفعت بقوة ذلك التيار
وعامل تلك النه�ضة �إىل مناف�سة مواطنيهم يف خدمة العلم .وكانت هذه احلركة عامة
يف كل ما يجول فيه الفكر وميتد �إليه النظر وتتناوله مدارك الب�شر ،هذا ي�شتغل بعلوم
الكالم ،و�آخر بالعلوم الطبيعية ،وثالث بالفلك واحل�ساب ،ورابع بالتاريخ واجلغرافيا،
وخام�س بالفل�سفة والأخالق .ومل يهملوا ال�صناعة والتجارة فبنوا و�شيدوا ،وامتلأت
�سفنهم بالب�ضائع جتري يف البحار حول الأر�ض .وا�ستمر هذا احلال على �ضرب من
التفاوت بح�سب الأزمان �إىل �أن ُر ِزئ امل�سلمون بوقائع التاتار يف ال�شرق وانقرا�ض
اخلالفة منه .وزالت دولة العرب من الأندل�س وانتقلت العلوم الإ�سالمية �إىل �أوروبا
فرجع امل�سلمون �إىل حالة اجلاهلية الأوىل.
ومن ذلك احلني انطف�أَ م�صباح العلم من ال�شرق ب�أجمعه واقت�صر علماء
الإ�سالم على النظر يف �شيء من علوم الكالم وبع�ض �شيء من قواعد اللغة
العربية وان�صرفوا عن كل �شيء �سواها.
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وملا �ساد اجلهل على عقولهم وتراكمت ظلماته يف �أذهانهم مل يعد يف
ا�ستطاعتهم �أن يفهموا حقيقة الدين و�شعروا �أن �ضعفهم ال ي�سمح لهم ب�أن
ي�صعدوا �إليه بعقولهم ف�أنزلوه من مكانه الرفيع وو�ضعوه مع جهلهم يف م�ستوى
واحد .ثم �أخذوا يت�صرفون فيه ت�صرف الغبي الأحمق ،واجلاهل كالطفل يغرت
بنف�سه ويعجب مبعارفه وي�ؤذي نف�سه والنا�س معه.
دائما يختار من فكرين �أقلهما �صوابًا ومن طريقني
انظر �إىل اجلاهل جتده ً
�أ�صعبهما ومن عملني �أ�ضرهما .ذلك لأن احلق �سواء كان ف�ضيلة �أو م�صلحة
يلتب�س بالباطل ويخفى على الناظر فال يراه �إال بعيد النظر نافذ الب�صرية يف م�صائر
الأمور وعواقبها .ثم هو يحتاج يف الو�صول �إليه �إىل عناء يفر منه اجلاهل الك�سول.
وفيه حرمان من لذة حالية يف �سبيل منفعة م�ستقبلة.
ومن ر�أي علمائنا اليوم �أن اال�شتغال ب�ش�ؤون العامل والعلوم العقلية
وامل�صالح الدنيوية �شيء ال يعنيهم .و�صار منتهى علمهم �أن يعرفوا يف �إعراب
الب�سملة ما يزيد من غري مبالغة على �ألف وجه على الأقل .و�إن �س�ألتهم عن �شيء
من الأ�شياء املتداولة يف �أيديهم كيف ُ�ص ِنع �أو عن حال الأمة التي هم منها �أو �أمة
�أخرى جتاورهم �أو الأمة التي احتلت بالدهم �أين موقعها اجلغرايف وما منزلتها من
القوة وال�ضعف .بل لو �س�ألت الواحد منهم عن وظيفة ع�ضو من �أع�ضائه �أو مكانه
واحتقارا لهما .و�إن تكلمت معهم
ازدراء بال�سائل وامل�س�ألة
من بدنه ،هزوا �أكتافهم ً
ً
يف نظام حكومتهم الداخلي وقوانينها وحالتها ال�سيا�سية واالقت�صادية وجدتهم ال
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يدرون منها �شي ًئا .و�سواء عا�شوا يف العز �أو يف الذل فهم على كل حال عائ�شون
ومبا ينحطون �إليه را�ضون .ويرون �أَن لي�س للإن�سان �أن يعمل مل�صلحة نف�سه و�أن
يختار لها � ًأمرا .ويزعمون �أنهم َوكَّ لوا جميع �أمورهم �إىل ما يجري به الق�ضاء .مع
�أنك تراهم �أ�شد النا�س احتيا ًال يف طلب الرزق من غري وجهه ،و�أحر�صهم على
حفظ ما يجمعون من احلطام ونيل ما يتوهمونه �شرفًا ورفعة؛ ولذلك �ضرب املثل
بتحا�سدهم فيما بينهم .فهم يف احلقيقة يريدون التخل�ص من م�شقة العمل و�إمنا
يحتجون بالقدر ت�ضلي ًال للعامة و�إقنا ًعا لل�سذج ب�أنهم يف تق�صريهم يف �أدا ِء ما
فر�ضته عليهم ال�شريعة مقهورون بقوة الق�ضاء.
ظن ه�ؤالء امل�ساكني �أنهم متى عرفوا كيف ت�ستقيم العبارات وكيف تعذَّ ب
الألفاظ بالإعراب وال�صرف عرفوا ما يف الدين والدنيا ،والبعد بينهم وبني الدين
احلقيقي عظيم.
جاء به الإ�سالم كال ًما ن�أخذ منه
قال الأ�ستاذ ال�شيخ حممد عبده يف بيان ما َ
ما ينا�سب املقام هنا لأنه �أح�سن ما كتب يف هذا الزمان لتنبيه �أفكار امل�سلمني:
طالب الإ�سالم بالعمل كل قادر عليه وقرر �أن لكل نف�س ما ك�سبت وعليها
ما اكت�سبت ﮋﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ .ﮎﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓﮊ [الزلزلة  .]8 - 7 /ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﮊ [النجم ]39 /
ولبا�سا وزينة .ومل
و�أباح لكل �أحد �أن يتناول من الطيبات ما َ
�شاء �أك ًال و�شربًا ً
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�ضارا لنف�سه �أو مبن يدخل يف واليته �أو ما تعدى �ضرره �إىل
يحظر عليه �إال ما كان ًّ
غريه ،وحدد له يف ذلك احلدود العامة مبا ينطبق على م�صالح الب�شر كافة ،فكفل
اال�ستقالل لكل �شخ�ص يف عمله وات�سع املجال لت�سابق الهمم يف ال�سعي حتى
مل يعد لها عقبة تتعرث بها اللهم �إال ح ًّقا حمرت ًما ت�صطدم به.
�أنحى الإ�سالم على التقليد وحمل عليه حملة مل يردها عنه القدر فبددت
فيالقه املتغلبة على النفو�س ،واقتلعت �أ�صوله الرا�سخة يف املدارك ،ون�سفنا ما كان
له من دعائم و�أركان يف عقائد الأمم .و�صاح بالعقل �صيحة �أزعجته من �سباته
وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها كلما نفذ �إليه �شعاع من نور احلق خل�صت
�إليه هيمنة من �سدنة هياكل الوهم «من ف�إن الليل حالك والطريق وعرة والغاية
بعيدة والراحلة كليلة والأزواد قليلة».
عال �صوت الإ�سالم على و�ساو�س الطَّ غام((( وجهر ب�أن الإن�سان مل يخلق
ليقاد بالزمام ولكنه فطر على �أن يهتدي بالعلم والإعالم �إعالم الكون ودالئل
احلوادث .و�إمنا املعلمون منبهون ومر�شدون و�إىل طرق البحث هادون.
ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

�صرح يف و�صف �أهل احلق ب�أنهم:
َّ
ﮭﮊ [الزمر  ]18 /فو�صفهم بالتمييز بني ما يقال من غري فرق بني القائلني
لي�أخذوا مبا عرفوا ح�سنه ويطرحوا ما مل يتبينوا �صحته ونفعه .ومال على الر�ؤ�ساء
((( الطَّ غام� :أَ ْرذال النا�س و�أوغادهم( .م).
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ف�أنزلهم من م�ستوى كانوا فيه ي�أمرون وينهون وو�ضعهم حتت �أنظار مر�ؤُو�سيهم
يخربونهم كما ي�شا�ؤون وميتحنون مزاعمهم ح�سبما يحكمون ويق�ضون فيها مبا
يعلمون ويتيقنون ال مبا يظنون ويتوهمون.
�صرف القلوب عن التعلق مبا كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء
و�سجل احلمق وال�سفاهة على الآخذين ب�أقوال ال�سابقني ونبه على �أَن ال�سبق
ميا لعقول على عقول وال لأذهان
يف الزمان لي�س �آية من �آيات العرفان وال ُم ْ�س ً
على �أذهان .و�إمنا ال�سابق والالحق يف التمييز والفطرة �سيان ،بل لالحق من
علم الأحوال املا�ضية وا�ستعداده للنظر فيها واالنتفاع مبا و�صل �إليه من �آثارها يف
الكون ما مل يكن ملن تقدمه من �أ�سالفه و�آبائه .وقد يكون من تلك الآثار التي
ينتفع بها �أهل اجليل احلا�ضر ظهور العواقب ال�سيئة لأعمال من �سبقهم وطغيان
ال�شر الذي و�صل �إليهم مبا اقرتفه �سلفهم ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮊ [�آل عمران  ]137 /و�إن �أبواب ف�ضل اهلل مل تغلق دون طالب،
ورحمته التي و�سعت كل �شيء لن ت�ضيق عن دائب(((.
عاب �أرباب الأديان يف اقتفائهم �أثر �آبائهم ووقوفهم عند ما اختطته لهم ِ�سيرَ
�أ�سالفهم وقولهم :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [لقمان  .]21 /ﮋﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [الزخرف .(((]22 /
((( َدا ِئب :مالزم ومواظب دون فتور( .م).
((( ر�سالة التوحيد� ،صحيفة  100و 101و.102
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نفرا من علماء ع�صرنا يف م�صرويف غريها من
ومما ي�ستحق �أن نفرح له هو �أن ً
بالد الإ�سالم �شرقًا وغربًا يرون ما نرى ويقولون ما نقول ويعرتفون ب�أن العلوم التي
تقر�أ الآن يف الأزهر ويف غريه ال تفيد �إن مل ت�ؤ�س�س على احلقائق العلمية التي
تهيئ العقول لقبولها واالنتفاع بها.
ويف احلقيقة �إن علوم التوحيد والفقه ال ميكن االنتفاع بها �إذا مل ي�سبقها
الإملام باملعارف العامة واملبادئ العلمية� ،ألي�س التوحيد هو خامتة العلوم كلها
وخال�صة جمموعها؟ �ألي�س الفقه علم �شريعة كل نف�س يف ارتباطها بخالقها ويف
معاملتها مع بقية الب�شر وكالهما يحتاج �إىل معرفة علم النف�س ،وت�شريح اجل�سم
ووظائفه ،والتاريخ والريا�ضة والعلوم الطبيعية وغريها مما ت�سمو به الأفكار ويرتقي
به العقل؟ �ألي�س العلم يف احلقيقة واح ًدا ي�شبه �شجرة ذات فروع و�أفنان تت�صل
كلها ب�أ�صل واحد ،وتتغذى من جذر واحد ،وتخدم حياة واحدة ،وتنتج ثمرة
واحدة هي معرفة حقيقة كل �شيء يف الوجود؟
وما علينا �إال �أن ن�صغي ملقال ه�ؤالء العلماء الأفا�ضل الذين هم �أدرى منا
بحاجات الدين وال يخفى عليهم �شيء من حاجات الدنيا ،و�أن نع�ضدهم يف
م�شروعاتهم ال�صاحلة لي�ستيقظ الدين من نومته الطويلة ويذلل العقبات ويتغلب
على امل�صاعب التي �أقامها �أهله يف طريقه.
وال حاجة بنا �إىل التطويل يف �شرح �أمر �صار معلو ًما عند الكل ،وهو انحطاط
الدين اليوم يف جميع مظاهره حتى يف العبادات .و�إمنا �أردنا �أن نبني �أن انحطاط
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الدين تابع النحطاط العقول .و�أن العلة الأوىل التي هي م�صدر غريها من العلل
التي حالت بيننا وبني الرتقي هي �إهمال الرتبية يف الرجال ويف الن�ساء م ًعا.
ف�إن ا�ستمر ذلك ال�سبب مل ي�صلح للأمة حال بل ي�ستمر كل �أمر على
أي�ضا ،و�إن زال ذلك ال�سبب �صلح حال الأمة يف جميع مظاهر
حاله ،والدين � ً
أي�ضا.
حياتها العقلية والأدبية و�صلح معها الدين � ً
�أما �أن تربية الرجال ت�صلح �ش�أن الأمة وتقوم اعوجاجها فهذا مما �صار معروفًا
حمتاجا
عند كل �أحد وم�سل ًّما عند اجلميع .و�أما وجوب تربية املر�أة � ً
أي�ضا فال يزال ً
�إىل البيان:
املر�أة ال تكون خل ًقا كام ًال �إال �إذا متت تربيتها اجل�سمية والعقلية� .أما
تربيتها اجل�سمية فلأنها الزمة لها يف ا�ستكمال �صحتها وحفظ جمالها .فيجب
�أن ُت َر َّبى كما يجب �أن يربى الرجال على مترين اجل�سم باحلركة والريا�ضة؛ لأن
اجل�سم ال�ضعيف ال ي�سكنه �إال عقل �ضعيف ولأن ما يكرث عرو�ضه للن�ساء من
اال�ضطرابات الع�صبية واملخية �إمنا هو نا�شئ عن عدم انتظام وظائف �أع�ضاء اجل�سم.
ف�سالمة العقل يف جميع مظاهره تابعة ل�سالمة اجل�سم وهذا هو ال�سر يف
تقدم اجلن�س الإجنليزي ال�سك�سوين على غريه.
ويرى القراء يف الكتاب الذي ترجمه �صديقي �أحمد فتحي بك زغلول من
اللغة الفرن�ساوية �إىل العربية((( كيف �أن ن�شاطهم وجراءتهم و�إقدامهم وتب�صرهم
((( �سر تقدم الإجنليز ال�سك�سونيني.
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وفطنتهم وجميع ال�صفات التي تعرتف كل الأمم بامتيازهم فيها عن �سواهم هي
نتيجة لعب الكرة وال�سباحة وركوب اخليل .واحلرية واال�ستقالل يف الأعمال مما
ذكورا و�إنا ًثا؛ ولهذا ابتد�أ الفرن�ساويون وغريهم
له دخل كبري يف تربية �أطفالهم ً
يف تقليدهم لأنهم �أدركوا �أن تربية العقل التي اعتنوا بها ال تثمر ثمرتها �إال �إذا
�صحبتها تربية اجل�سم ،و�أن موازنة العقل ال تتم �إال مبوازنة وظائف اجل�سم و�إذا
خ�صو�صا من �أمه احلالة
تذكر القارئ ما �سبق بيانه من �أن الولد يرث من �أبويه
ً
اجل�سمية والعقلية التي تكون عليها مدة حمله يعلم مقدار ما ت�ستفيده املر�أة
والرجل والهيئة االجتماعية كلها من االعتناء ب�صحة املر�أة.
و�أما تربيتها العقلية فلأنها بدونها تكون املر�أة فاقدة لقيمتها كما هي حالتها
الآن عندنا .نعم �إنها تلد ويحفظ بها النوع الإن�ساين ،لكنها يف ذلك �إمنا ت�ؤدي
وظيفة كل �أنثى من �سائر �أنواع احليوانات .وهي ال متتاز يف عملها هذا عن نحو
ِه َّرة ولود.
ويف احلق �إننا �ضيقنا دائرة وظيفة املر�أة وخ�ص�صناها بالنتاج ومل نطلب منها
�شي ًئا غري ذلك .و�سببه �أننا توهمنا �أن املر�أة ال ت�صلح لعمل �آخر و�أن الرجال غري
حمتاجني للن�ساء يف القيام ب�ش�ؤون احلياة اخلا�ص َة والعامة وغاب عنا �أن الرجل �إمنا
يكون يف كربه كما هي�أته والدته يف �صغره.
فهذا االرتباط التام بني الرجل و�أمه هو الأمر املهم الذي �أريد �أن يفهمه
الرجال وهو ثمرة كل ما َو َ�ض ْع ُته يف هذا الكتاب.
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�إين �أكرر ما قلته من �أنه ي�ستحيل حت�صيل رجال ناجحني �إن مل يكن لهم
�أمهات قادرات على �أن يهيئنهم للنجاح .فتلك هي الوظيفة ال�سامية التي عهد
التمدن بها �إىل املر�أة يف ع�صرنا هذا ،وهي تقوم ب�أعبائها الثقيلة يف كل البالد
املتمدنة حيث نراها تلد الأطفال ثم ت�صوغهم رجا ًال.
وبديهي �أن العمل الأول وهو الوالدة هو عمل ب�سيط مادي ت�شرتك فيه
املر�أة مع احليوانات فال يحتاج �إال �إىل ِب ْن َي ٍة �سليمة� .أما العمل الثاين وهو الرتبية
فهو عمل عقلي امتاز به النوع الإن�ساين وهو حمتاج يف ت�أديته �إىل تربية وا�سعة
واختبار عظيم ومعارف خمتلفة.
والأمر الذي يلزم �أن تلتفت �إليه كل �أمة ال تغفل عن م�صاحلها احلقيقية هو
وجود النظام يف العائالت التي يتكون منها ج�سم الأمة؛ لأن العائلة هي �أ�سا�س
الأمة .وملا كانت املر�أة هي �أ�سا�س العائلة كان تقدمها وت�أخرها يف املرتبة العقلية
�أول م�ؤثر يف تقدم الأمة وت�أخرها.
املر�أة ميزان العائلة ف�إن كانت منحطة احتقرها زوجها و�أهلها و�أوالدها
ترتيبا يف
وعا�شوا جمي ًعا منحلني ال يرتبط بع�ضهم ببع�ض وال يعرفون نظا ًما وال ً
معي�شتهم فتف�سد �آدابهم وعوائدهم� .أما �إن كانت املر�أة على جانب من العقل
والأدب هذبت جميع العائلة واحرتمها �أفرادها واحرتموا �أنف�سهم وعا�ش اجلميع
يف نظام تام حتت لواء حمبتها مت�ضامنني �أقوياء باحتادهم .وهذه ال�صفات التي
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ت�شاهد يف العائلة هي ال�صفات التي ت�شاهد يف الأمة �إذ كل منا ي�سلك يف �أمته
م�سلكه يف عائلته ،ومن املحال �أن يكون للإن�سان من ال�صفات والأخالق يف �أمته
ما لي�س له منوذج يف منزله ،و�أن يعامل مواطنيه ب�أخالق غري التي يعامل بها �أفراد
عائلته .ف�إن كان َح َ�س َن الأخالق يف عائلته كان كذلك يف �أمته ،و�إن كان �سيئ
أي�ضا ،ومن هذا يتبني مقدار عمل املر�أة
�ساءت �أخالقه يف �أمته � ً
الأخالق يف عائلته َ
يف تقدم الأمم وت�أخرها.
وباجلملة ،ف�إن ارتقاء الأمم يحتاج �إىل عوامل خمتلفة متنوعة؛ من �أهمها
أي�ضا من �أهمها
ارتقاء املر�أة .وانحطاط الأمم ين�ش�أ من عوامل خمتلفة متنوعة � ً
انحطاط املر�أة.
فهذا االنحطاط يف مرتبة املر�أة عندنا هو �أهم مانع يقف يف �سبيلنا لي�صدنا
عن التقدم �إىل ما فيه �صالحنا .وعلى هذا فلي�ست تربية املر�أة من الكماليات
التي ينتظر بها مرور الأزمان ويجوز الإبطاء يف �إعداد الو�سائل لها كما يتوهمه كثري
من النا�س الذين يطنطنون((( مبزايا تربية الذكور ويقدمونها على تربية البنات .و�إمنا
هي من احلاجيات بل من ال�ضروريات التي يجب البدء بها والعناية بتوفري ما يلزم
لها من املعدات .وهي الواجب اخلطري الذي �إن قمنا به �سهل علينا كل �إ�صالح
�سواه و�إن �أهملناه �أف�سد علينا كل �إ�صالح �سواه.
((( يطنطنون :املراد يكرثون ترديد الكالم( .م).
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دلت الرتبية اجلديدة التي منحها ن�ساء �أوروبا من نحو قرن على �أن املر�أة
لي�ست تلك الآلة الب�سيطة التي وقفها �أولئك الأ�سالف الغافلون على التنا�سل.
فبمجرد ما حل العقل حمل القوة ،وحلت احلرية حمل اال�ستبداد؛ ر�أى العامل
لوظائف �سامية مثل
أ�سرارا مل تعرفها اجلاهلية الأوىل ،و�أنها ت�صلح
َ
�أن يف املر�أة � ً
طبيعيا .فلما ا�ستيقظت
التي ي�صلح لها الرجال ،و�أن انحطاطها كان ً
عار�ضا ال ًّ
من نومها وا�ستنار عقلها وا�ستقامت ملكاتها وحتلت نف�سها بالفكر والعلم ومرنت
قواها على العمل �صعدت من العقل �إىل درجة وذهبت يف رقة ال�شعور �إىل غاية
مل تكن تخطر يف خيال �أحد من �أهل تلك الع�صور اخلالية .وهي �إىل الآن كلما
متتعت بحريتها زاد ارتقا�ؤُها.
كل مطّ لع على حركات الن�ساء الغربيات و�أعمالهن ال ي�شك يف �أنهن ي�أتني
من الأعمال العظيمة ما ال قوام للمدنية بدونه ،ال يوجد فرع من فروع ال�صناعة
والتجارة وال علم من العلوم وال فن من الفنون �إال واملر�أة عاملة فيه مع الرجل
كت ًفا لكتف .وال يوجد عمل خريي �إال وهي يف �أول العاملني فيه .وال تقع حادثة
�سيا�سية �إال وللمر�أة ن�صيب فيها ،ولي�س بني ال�صنفني فرق �إال �أن املر�أة مل تنل
احلقوق ال�سيا�سية ف�إذا منحتها كما هو املنتظر يف بالد �أوروبا متت امل�ساواة بينهما.
كبريا حيث ُخ ِّول لها حق االنتخاب يف �أمريكا
على �أنها قد نالت منها الآن �شي ًئا ً
ويف �إنكلرتا يف املجال�س البلدية ويف فران�سا يف املحاكم التجارية ويف بع�ض ممالك
الواليات املتحدة جتل�س املر�أة يف املجال�س ال�شورية .وال تخلو اليوم عا�صمة من
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عوا�صم �أوروبا و�أمريكا من جمعية للن�ساء همها �أن تطالب بحقوق املر�أة وال�سعي
يف �سبيل اكت�سابها .وكل �سنة متر ترتك يف تاريخ �أعمالهن � ًأثرا �شري ًفا ،وتنتهي بفوز
جديد.
وال ي�شك �أحد من الواقفني على هذه احلركة التي �أظهر فيها هذا ال�صنف
ال�ضعيف قوة عجيبة �أن املر�أة البد �أن ت�صل يف زمن قريب �إىل م�ستوى تبلغ فيه
منتهى ما تطلب من م�ساواتها للرجال يف جميع احلقوق .وال يعلم ماذا يكون
بعد ذلك �إال اهلل .وهل يقف الن�ساء عند هذا احلد� ،أو ي�سبقن الرجال يف ميدان
التقدم والرتقي.
ومن البديهي �أن هذه القوى التي ت�صرفها الن�ساء يف التجارة وال�صناعة
والفنون والعلوم و�إن كانت كل واحدة منها على حدتها ال يظهر �أثرها للناظر يف
�أحوال الأمة ،ولكن جلميعها جمموع واحد يظهر �أثره يف �أحوالها متام الظهور،
وهي ر�أ�س مال عظيم نحن مق�صرون يف العناية واالنتفاع به.
وعندي �أَن من �أعظم ما ي�ؤ�سف عليه حرمان بالدنا من �أعمال الن�ساء
اخلريية؛ لأن امليل �إىل اخلري من غرائز املر�أة الفطرية ويقودها �إليه رقة الإح�سا�س
وحنو القلب .ولها من ال�صرب على خدمة الفقراء واملر�ضى ما ال يتحمله �أعظم
الرجال جل ًدا ،ولها اعتناء جميل واندفاع قلبي وهذه ال�صفات توجد عند الن�ساء
يف الغالب ،غري �أن املر�أة اجلاهلة ال جتد من نف�سها مر�ش ًدا يهديها �إىل �سبل اخلري
فت�صرف ما �أودعه قلبها من كنوز الرحمة يف �أ�صغر الأمور و�أحقرها.
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هذا هو عمل املر�أة يف الأمم املتمدنة وقد وجد يف مبد�أ الإ�سالم عدد غري
قليل من الن�ساء كان لهن �أثر يف م�صالح امل�سلمني العامة .فجميع امل�سلمني يعلمون
�أن طائفة عظيمة من الأحاديث النبوية على اختالف موا�ضيعها قد رويت عن
عائ�شة و�أم �سلمة وغريهما من �أمهات امل�ؤمنني ون�ساء ال�صحابة .و�أن عد ًدا غري
قليل من الن�ساء ا�شتهرن بخدمة العلم وجودة ال�شعر ،و�أن عائ�شة تداخلت يف
م�س�ألة اخلالفة العظمى وكانت رئي�سة للحزب املعار�ض لأحد اخللفاء .و�أين �أورد
هنا بع�ض ما خطبت به على النا�س حتملهم على االن�ضمام �إىل الطائفة التي كانت
قد انحازت �إليها وهي اخلطبة التي �ألقتها عند دخولها الب�صرة:

«�إن الغوغاء من �أهل الأم�صار ونزاع القبائل غزوا حرم ر�سول اهلل 
و�أحدثوا فيه الأحداث ،و�آووا فيه املحدثني وا�ستوجبوا فيه لعنة اهلل ولعنة ر�سوله
مع ما نالوا من قتل �إمام امل�سلمني (عثمان) بال ِت َرة وال عذر((( .فا�ستحلوا الدم
احلرام ف�سفكوه ،وانتهبوا املال احلرام و�أحلوا البلد احلرام وال�شهر احلرام ،ومزقوا
الأعرا�ض واجللود و�أقاموا يف دار قوم كانوا كارهني ملقامهم �ضارين م�ضرين غري
نافعني وال متقني ال يقدرون على امتناع وال ي�أمنون .فخرجت يف امل�سلمني �أعلمهم
ما �أتى ه�ؤالء القوم وما فيه النا�س وراءنا وما ينبغي لهم �أن ي�أتوا يف �إ�صالح هذا
وقر�أت« :ال خري يف كثري من جنواهم �إال من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح
بني النا�س» .ننه�ض يف الإ�صالح ممن �أمر اهلل  و�أمر ر�سول اهلل « ال�صغري
((( بال ِت َرة وال عذر :بال ظلم ارتكبه �أو عذر لقاتليه( .م).
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والكبري ،والذكر والأنثى فهذا �ش�أننا �إىل معروف ن�أمركم به ونح�ضكم عليه ومنكر
ننهاكم عنه ونحثكم على تغيريه»(((.
و ُي ْر َوى عن �أم عطية �أنها قالت« :وغزوت مع ر�سول اهلل � سبع غزوات
وكنت �أخلفهم يف رحالهم ،و�أ�صنع لهم الطعام ،و�أداوي اجلرحى ،و�أقوم على
املر�ضى».
والذي يقر�أ هذه الأ�سطر يتخيل له �أنه يرى امر�أة غربية من املمر�ضات
الالتي وهنب حياتهن خلدمة الإن�سانية.
والناظر يف الأحوال التي ف�ضلت فيها �شريعتنا الرجل على املر�أة مثل
اخلالفة والإمامة وال�شهادة يف بع�ض الأحوال ال يجد واحدة منها تتعلق بعي�شتها
اخل�صو�صية وحريتها .و�إن ال�شارع مل يراع يف هذه امل�سائل القليلة �إال عدم اخلروج
باملر�أة عن وظيفتها يف العائلة ،وح�صر الوظائف العمومية يف الرجال .وهو تق�سيم
طبيعي جرى على مقت�ضاه �إىل الآن التمدن يف �أوروبا وال يوجد فيه �شيء مينع من
ترقية املر�أة والو�صول بها �إىل �أعلى مرتبة ت�ستحقها .وما من عاقل يدرك الغر�ض
ال�صحيح من تلك احلقوق العظيمة التي خولتها ال�شريعة الإ�سالمية �إىل املر�أة يف
جميع الأعمال املدنية  -ومنها �أهليتها لأن تكون و�صية على رجل  -ي�ستح�سن

((( تاريخ الطربي ،جزء �ساد�س� ،صحيفة .3116
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ما يخالفها من عوائدنا التي ت�ؤدي �إىل حرمان املر�أة بالفعل من ا�ستعمال هذه
احلقوق.
والقارئ الذي تتبع �سل�سلة القواعد الكلية التي �سردتها بغاية الإيجاز ال بد
�أن يكون قد الحظ �أنها كلها تتلخ�ص يف عبارة واحدة هي� :أنه ال بد حل�سن
حال الأمة من �أن حت�سن حال املر�أة .ف�إذا �أر�سل الناظر فكره ليحيط ب�أطراف هذا
املو�ضوع الوا�سع وبجميع ما يرتبط به من امل�سائل اجنلت له احلقيقة وجتلت له
ج�سما .يرى املر�أة
بجميع �أ�سرارها فريى �صورة ال ت�شابه اخليال الذي كان يظنه ً
التي يهيئها امل�ستقبل تتلألأ يف �أنوار جمالها ظاهرة مظهرها الفطري والب�سة حلة
كمالها ال ُّثنائي :اجل�سم والعقل.

العـائلة

ال يتم �إ�صالح حال املر�أة مبجرد الرتبية وحدها ،بل يحتاج �إىل تكميل نظام
العائلة .نعم� ،إن ارتقاء مدارك املر�أة مما ي�ساعد على كمال نظام العائلة ،ولكن هذا
النظام نف�سه على ما به من االرتباط بالعوائد والأحكام ال�شرعية له هو الآخر
دخل كبري يف ارتقاء املر�أة وانحطاطها .ولهذا ر�أينا من ال�ضروري ا�ستلفات الذهن
�إىل �أهم امل�سائل التي مت�س بحياة العائلة وهي الزواج وتعدد الزوجات والطالق.
و�سنتكلم عليها باخت�صار على هذا الرتتيب:
 )1الزواج

ر�أيت يف كتب الفقهاء �أنهم ُي َع ِّرفون الزواج ب�أنه« :عقد ميلك به الرجل ب�ضع
املر�أة» وما وجدت فيها كلمة واحدة ت�شري �إىل �أن بني الزوج والزوجة �شي ًئا �آخر غري
التمتع بق�ضاء ال�شهوة اجل�سدانية .وكلها خالية عن الإ�شارة �إىل الواجبات الأدبية
التي هي �أعظم ما يطلبه �شخ�صان مهذبان كل منهما من الآخر.
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وقد ر�أيت يف القر�آن ال�شريف كال ًما ينطبق على الزواج وي�صح �أن يكون
تعري ًفا له ،وال �أعلم �أن �شريعة من �شرائع الأمم التي و�صلت �إىل �أق�صى درجات
جاءت ب�أح�سن منه .قال اهلل تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
التمدن َ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [الروم .]21 /
والذي يقارن بني التعريف الأول الذي فا�ض من علم الفقهاء علينا ،والتعريف
الثاين الذي نزل من عند اهلل يرى بنف�سه �إىل �أي درجة و�صل انحطاط املر�أة يف
ر�أي فقهائنا و�سرى منهم �إىل عامة امل�سلمني .وال ي�ستغرب بعد ذلك �أن يرى
املنزلة الو�ضيعة التي �سقط �إليها الزواج حيث �صار عق ًدا غايته �أن يتمتع الرجل
بج�سم املر�أة ليتلذذ به ،وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية التي رتبوها على
هذا الأ�صل ال�شنيع.
فهذا النظام اجلميل الذي جعل اهلل �أ�سا�سه املودة والرحمة بني الزوجني،
�آل �أمره بف�ضل علمائنا الوا�سع �إىل �أن يكون اليوم �آلة ا�ستمتاع يف يد الرجل،
وجرى العمل على �إهمال كل ما من �ش�أنه �أن ُي ِ
وج َد املودة والرحمة وعلى
التم�سك بكل ما يخل بهما.
فمن دواعي املودة �أن ال يقدم الزوجان على االرتباط بعقد الزواج �إال
بعد الت�أكد من ميل كل منهما للآخر .ومن مقت�ضى الرحمة �أن يح�سن كالهما
الع�شرة مع بع�ضهما .ولكن ملا غفلنا عن معنى الزواج احلقيقي ال�شرعي ا�ستخففنا
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به وتهاو َّنا بواجباته ،وكان من نتائج ذلك �أن يتم عقد الزواج قبل �أن يرى كل من
الزوجني �صاحبه.
َّبي َّنا فيما �سبق �أن جميع املذاهب يف اتفاق على �أن نظر املر�أة املخطوبة مباح
خلاطبها ،وذكرنا حدي ًثا عن النبي � أمر به �أحد الأن�صار �أن ينظر �إىل خطيبته
وهو قوله« :انظر �إليها ف�إنه �أحرى �أن ي�ؤدم بينكما» .فما بالنا �أهملنا هذه الن�صيحة
على ما فيها من الفائدة مع �أننا نتم�سك بغريها مما يقل عنها يف الأهمية؟ ذلك لأن
اجلاهل من عادته �أن مييل �إىل ما ي�ضره وينفر مما ينفعه.
كيف ميكن لرجل وامر�أة �سليمي العقل قبل �أن يتعارفا �أن يرتبطا بعقد
يلزمهما �أن يعي�شا م ًعا و�أن يختلطا كمال االختالط؟ �أرى الواحد من عامة النا�س
جح�شا قبل �أن يراه ويدقق النظر يف �أو�صافه ويكون
ال ير�ضى �أن ي�شرتي خروفًا �أو ً
يف �أمن من ظهور عيب فيه .وهذا الإن�سان العاقل نف�سه يقدم على الزواج بخفة
وطي�ش يحار �أمامهما الفكر!
مرارا و�أن الرجل يعرف
لعلك تقول �أن املر�أة ترى خطيبها من ال�شباك ً
بوا�سطة �أمه �أو �أخته �أو�صاف خطيبته مثل �سواد �شعرها ،وبيا�ض خدودها ،و�ضيق
فمها ،واعتدال قوامها ،ورزانة عقلها ،وما �أ�شبه ذلك فيكون عنده علم مبا هي عليه
من جمال و�شمائل ،نقول هذا قد يكون ،ولكن كل هذه ال�صفات متفرقة ال تفيد
�صورة ما وال ميكن �أن ينبعث عنها ميل �إىل طلبها لتكون ع�شرية تطمئن ل�صحبتها
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النفو�س وتتعلق بها وبن�سلها الآمال .و�إمنا الذي يهم الإن�سان الب�صري هو �أن يرى
حيا يفكر ويتكلم ويفعل .خل ًقا يجمع من ال�شمائل وال�صفات ما
بنف�سه خل ًقا ًّ
يالئم ذوقه ويتفق مع رغباته وعواطفه.
�شخ�صا مل يكن ر�آه قبل ذلك ومبجرد ما يقع عليه
كثريا ما يرى الواحد ً
ً
�سببا .ورمبا ي�ستقبح الناظر
نظره تنفر منه نف�سه يف احلال ً
نفورا تا ًّما ،وال يعلم لذلك ً
�شخ�صا على بعد ولكنه متى دنا منه وفا�ض احلديث بينهما تبدل عنده ما وجد
ً
منه � اًأول ب�ضده .ورمبا زين لأول نظرة منك �صورة يظهر عليها بهاء اجلمال حتى
وخ�صو�صا
�إذا دنوت منها تبدل ذلك الإح�سا�س ب�ضده لأول كلمة ت�صدر منها.
ً
نفورا ال يتعلق بجمال وقبح املنظر وال
�أن هذا الإح�سا�س املادي �سواء كان مي ًال �أو ً
�سببا
يح�س به جميع النا�س على طريقة واحدة؛ ف�إن الإن�سان الواحد يكون منظره ً
للنفور عند �شخ�ص وللميل عند �شخ�ص �آخر!
فهذه اجلاذبية احل�سية البد منها عند الزوجني .وهي �إن مل تكن �ضرورية بني
رجل وامر�أة يطلبان الزواج مع بع�ضهما فال �أرى يف �أي �شيء �آخر تكون الزمة!
أي�ضا
كافيا يف الزواج بل يلزم �أن يوجد � ً
على �أن االجنذاب املادي لي�س ً
توافق بني نفو�س الزوجني� .أي �أنه يوجد  -ال �أقول احتا ًدا لأنه م�ستحيل  -و�إمنا
ائتالف بني ملكاتهما و�أخالقهما وعقولهما ،وال تت�أتى معرفة وجود هذا التوافق
وعدم وجوده �إال �إذا خالط كل منهما �صاحبه ولو قليالً.
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وال يختلف اثنان يف �أن الزواج الذي ُي ْب َنى على هذا التوافق يكون � ًأمرا
حمرت ًما يف نفو�س الزوجني وتكون عقدته من املتانة بحيث ال ي�سهل انحاللها
موجبا للعفة والت�صون .وعندي �إن كل زواج ال ي�ؤ�س�س على هذا
ويكون � ً
أي�ضا ً
االئتالف فهو �صفقة خا�سرة ال خري فيها لأحد من الزوجني مهما طال �أجل
الزواج ومهما كانت �صفات الرجل واملر�أة .ولهذا قال الأعم�ش« :كل تزويج يقع
على غري نظر ف�أمره هم وغم».
وملا كان الزواج ال ُي َراعى فيه اليوم هذا ال�شرط كانت الرابطة بني الزوجني
واهية العقد تنحل لأول عر�ض يطر�أ عليها .و�أغلب ما يكون من ذلك ال �سبب له
(((
�إال رغبة كل منهما يف اخلروج من قيد ال يرى وج ًها للمحافظة عليه ،وال َّت َن ُّ�صل
من �أمر ال قيمة له يف نف�سه.
وكل ذي ذوق �سليم يرى من ال�صواب �أن يكون للمر�أة يف انتخاب زوجها
ما للرجل يف انتخاب زوجته ف�إنه �أمر يهمها �أكرث مما يهم ذوي قرابتها� .أما حرمانها
من النظر يف كل ما يخت�ص بزواجها وق�صر الر�أي يف ذلك على �أوليائها دون
م�شاركة منها لهم فهو بعيد عن ال�صواب.
ق�ضت العادة عندنا �أن ُي ْج َتنب احلديث مع البنت فيما يتعلق بالرجل
الذي خطبها؛ فال ي�صلها خرب عن �صفاته و�أخالقه وال ُت ْ�س�أَل هل حتب االقرتان به
((( ال َّت َن ُّ�صل :التخل�ص والتربئة( .م).
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جراءة على �أن
وال يبحث �أحد عن ذوقها ورغبتها وميلها ،وهي ال جتد من نف�سها َ
تبدي ما يف �ضمريها .ويرى النا�س �أنه ال يليق باملر�أة �أن يكون لها �صوت يف �أهم
الأ�شياء لديها فيعطي القريب �أو البعيد ر�أيه يف زواجها ما عداها ويظنون �أن هذا
من متام ف�ضيلة احلياء وكمال الأدب :وهم خمطئون فيما يظنون.
منحت �شريعتنا ال�سمحاء �إىل الن�ساء حقوقًا ال تنق�ص عن حقوق الرجل يف
الزواج .فلها احلق مثله يف �أن تت�أكد بنف�سها من �إمكان حتقيق �آمالها .وما علينا �إال
�أن ن�سمع �صوت �شريعتنا ونتبع �أحكام القر�آن الكرمي وما �صح من �سنة النبي 
و�أعمال ال�صحابة لتتم لها ال�سعادة يف الزواج.
جاء يف الكتاب العزيز :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [البقرة ]228 /
َ
وكان ابن عبا�س يقول اتبا ًعا لهذه الآية الكرمية�« :إنى �أحب �أن �أتزين المر�أتي
كما �أحب �أن تتزين يل» وقال تعاىل :ﮋﯢﯣﮊ [الن�ساء ]19 /
وقال يف تعظيم حقهن :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء ]21 /
وجاء عن النبي �« :أكمل امل�ؤمنني �إميانًا �أح�سنهم خل ًقا و�ألطفهم ب�أهله» .وكان
الن�ساء كما ورد يف احلديث«ُ :ح ِّب َب �إ َّيل من دنياكم ثالث:
النبي  يحب
َ
الن�ساء احرتا ًما برهن
الن�ساء والطيب وجعلت قرة عيني يف ال�صالة» وكان يحرتم َ
للعامل على ح�سن خلقه حتى �أنه كان ي�ضع ركبته على الأر�ض لت�ضع زوجته
عليها رجلها �إذا �أرادت �أن تركب .وكان يتنازل �إىل مالعبتهن وممازحتهن حتى
ُر ِو َي �أنه كان ي�سابق عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ف�سبقته يو ًما و�سبقها يف بع�ض الأيام
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دائما ،فمما روي عنه
فقال« :هذه بتلك» وكان ير�أف بالن�ساء ويو�صي َّ
عليهن ً
خريا» .والأحاديث
قوله« :خياركم خياركم لن�سائكم» وقوله« :ا�ستو�صوا بالن�ساء ً
يف هذا املو�ضوع كثرية كلها تدل على �أن الدين الإ�سالمي يحث على اعتبار املر�أة
واحرتام حقها ومعاملتها بالإح�سان واملعروف.
ولكن مادامت املر�أة على ما هي عليه اليوم من اجلهل فالزواج ال يكون  -كما
هو الآن � -إال �شك ًال من الأ�شكال العديدة التي ي�ستبد بها الرجل على املر�أة.
�إما �إذا تعلمت املر�أَة حقوقها و�شعرت بقيمة نف�سها عند ذلك يكون الزواج
الوا�سطة الطبيعية لتحقيق �سعادة الرجل واملر�أة م ًعا .عند ذلك ت�ؤ�س�س الزوجية
حبا تا ًّما بج�سمهما وقلبهما وعقلهما.
على اجنذاب �شخ�صني يحب �أحدهما الآخر ًّ
عند ذلك تعي�ش املر�أة حتت حكم عقلها فتنتخب من بني الرجال من حتبه ومتيل
�إليه وترتبط به بعقد الزواج ويعرف �أهلها �أن يف كمال عقلها ما يكفي حل�سن
اختيارها فيكونون معها على اتفاق يف الر�أي فال تخ�شى غ�ضبهم وال انتقاد النا�س
عليها عند ذلك يعرف الرجال قيمة الن�ساء ويذوقون لذة احلب احلقيقي.
انظر �إىل زوجني متحابني جتدهما من اليوم يف نعيم اجلنة ماذا يهمهما
خاليا من املال �أو �أن يكون على املائدة عد�س وب�صل؟ �أما
�أن يكون ال�صندوق ً
يكفيهما فرح القلب يف كل دقيقة متر من اليوم ،هذا الفرح الذي يبعث الن�شاط
�شعورا بلذة احلياة ،ويزينها له
يف اجل�سم ،والطم�أنينة يف النف�س ،ويحيي يف القلب ً
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ويخفف ثقلها عليه ويجعلها منه يف مكان الر�ضى حتى قال عمر بن اخلطاب« :ما
خريا من امر�أة �صاحلة».
�أُ ْع ِطي العبد بعد الإميان ً
�أين هذا من حال عائلتنا اليوم التي نرى فيها الزوجني و�أحدهما �أبعد
النا�س عن الآخر .ولو مل يكن �إال هذا البعد خلف احتماله ،لكن ملا كان يف
طبيعة الإن�سان �أن يجري وراء �سعادته كان كل من الزوجني يعتقد �أن �صاحبه
هو احلجاب احلائل بينه وبينها .ومن هذا االعتقاد يتكون يف املنزل جو م�شحون
بالغيام والكهرباء يعي�ش فيه كل منهما وقلبه ملآن بعيوب الآخر .وتبدو فيه
املناق�شات واملخا�صمات يف كل �آن ب�سبب وبغري �سبب يف ال�صباح ويف امل�ساء
حتى ويف الفرا�ش.
وتنتهي هذه احلالة ب�أن تتخلى املر�أة عن بيتها �إىل اخلدم يفعلون فيه ما
ي�شاءون ،في�ستويل االختالل على ما فيه وتظهر فيه �آثار الإهمال .فيبدو للناظر
�إليه ك�أنه غري م�سكون ب�أهله ،ويعلو الرتاب فرا�شه ،والقذر موائده ،وتغفل �ش�ؤون
الزوج والأوالد يف م�أكلهم وم�شربهم ومالب�سهم .وتق�ضي الزوجة �أوقاتها يف مكان
واحد تفكر يف �سوء ما و�صلت �إليه� ،أو ترتك منزلها من ال�صباح وتطوف على
جاراتها لتفرج عن نف�سها تلك الهموم.
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ولي�س الرجل ب�أح�سن منها حا ًال ،ف�إنه يهجر منزله وي�سرتيح �إىل العي�ش
يف القهاوي �أو عند جريانه ،ف�إذا رجع �إىل بيته طلب العزلة عن زوجته والتزم
ال�سكوت.
نتج مما تقدم �أن الزواج على غري نظر كما هو حا�صل الآن �إمنا هو طريقة
ي�ستعملها الرجل يف الغالب لال�ستمتاع بعدد من الن�ساء يدخلن يف حيازته دفعة
واحدة �أو على التعاقب وال جتد فيه املر�أة مزية تر�ضي نف�سها.
وكل رجل يق�صد من الزواج �أن تكون له �صاحبة ت�شاركه يف ال�سراء
وال�ضراء ي�صعب عليه ،بل قد يتعذر �أن يبلغ ما يريد من ذلك .ولهذا ال�سبب
كثريا من ال�شبان القادرين على الزواج ال يرغبون
ر�أينا يف هذه ال�سنني الأخرية ً
فيه .وملا كان عدد الرجال املهذبني يزداد يف كل �سنة  -لأن ال�شعور بوجوب تربية
كثريا يف امل�ستقبل � -صارت تربية املر�أة على مبد�أ التعليم
البنني تقدم و�سيتقدم ً
�ضروريا ال ي�ستغنى عنه .و�إال فما علينا �إال �أن نعلن �أن الثقة بالزواج
واحلرية � ًأمرا
ًّ
قد فقدت ،و�أن املعاملة به قد بطلت ،وحق عليه الإفال�س.
ول�ست مبال ًغا �أن قلت �إن رجال الع�صر اجلديد يف�ضلون العزوبة على زواج
ال يجدون فيه �أمانيهم املحبوبة؛ ف�إنهم ال ير�ضون االرتباط بزوجة مل يروها و�إمنا
يطلبون �صديقة يحبونها وحتبهم ،ال خادمة ت�ستعمل يف كل �شيء ،ويطلبون �أن
تكون �أم �أوالدهم على جانب من العلم واخلربة ي�سمح لها برتبية �أوالدها على
مبادئ الأخالق احل�سنة وقواعد ال�صحة.
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وكل من جترد عن التع�صب وحب التم�سك بالعوائد القدمية ال بد �أن
ين�شرح �صدره عند ما يرى منو هذا امليل يف نفو�سهم ،ويرى من نف�سه وجوب
الإ�صغاء �إىل مقالهم والنظر يف مطالبهم فال ي�ستهجنها لأول وهلة وال يرميهم
بالتفرجن يف �آرائهم قبل البحث فيها ،بل يزنها مبيزان العقل وال�شرع ومتى ثبت له
�أن هذا التغيري الذي نطلبه لي�س �إال رجو ًعا يف احلقيقة �إىل �أ�صول الدين وعوائد
امل�سلمني ال�سابقني ،و�أنه �إ�صالح يق�ضي به العقل ال�سليم ال يت�أَخر عن م�ساعدتهم
على ت�أييدها.
 )2تعدد الزوجات

تعدد الزوجات هو من العوائد القدمية التي كانت م�ألوفة عند ظهور
خا�صا معتربة يف مرتبة
الإ�سالم ومنت�شرة يف جميع الأنحاء يوم كانت املر�أة نو ًعا ًّ
بني الإن�سان واحليوان .وهو من �ضمن العوائد التي دل االختبار التاريخي على
�أنها تتبع حال املر�أة يف الهيئة االجتماعية فتكون يف الأمة غالبة عندما تكون
حال املر�أة فيها منحطة وتقل �أو تزول باملرة عند ما تكون حالها مرتقية .اللهم �إال
�إذا كان التعدد لأ�سباب خا�صة ق�ضت به عند فرد �أو �أفراد خم�صو�صني فتقف
عندهم وتقدر بقدرهم .حتى يف الأمة التي �ألف تعدد الزوجات فيها نرى الرجل
�إذا بلغ من كمال العقل ما ي�شعر معه مبنزلة زوجته من �أهله و�أوالده وعرف �أن
من حقوقها �أن تكون يف املرتبة التي ت�ستحقها مبقت�ضى ال�شرع والفطرة مال �إىل
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االكتفاء بالواحدة من الزوجات .وميكن اال�ستدالل على ذلك مبا ن�شاهده وال
نظن �أح ًدا ينازعنا فيه من �أن هذه العادة خفت يف بع�ض الطبقات من �أهل بالدنا
عما كانت عليه من قبل ع�شرين �أو ثالثني �سنة.
نعم� ،إن منع الرقيق كان له �أثر حممود يف �سقوط هذه العادة ،حيث قطع
ورود اجلواري التي كانت متلأ بيوت �أكابر القوم و�أعيانهم ،ولكن يظهر يل �أن ترقي
أي�ضا يف تال�شيها؛ ذلك لأَن الرجل
عقول الرجال وتهذيب نفو�سهم له �أثر مهم � ً
املهذب ال ير�ضى معاملة املر�أة باال�ستبداد ،وال تطاوعه مروءته �إن همت �شهوته
بامتهانها.
احتقارا �شدي ًدا للمر�أة لأنك ال جتد امر�أة
وبديهي �أن يف تعدد الزوجات
ً
تر�ضى �أن ت�شاركها يف زوجها امر�أة �أخرى ،كما �إنك ال جتد رج ًال يقبل �أن ي�شاركه
غريه يف حمبة امر�أَته .وهذا النوع من حب االخت�صا�ص طبيعي للمر�أة كما �أنه
طبيعي للرجل .ولو �سلم �أنه لي�س بطبيعي كما ذهب �إىل ذلك قوم ا�ست�شهدوا
على ر�أيهم مبثل الديك الواحد الذي يعي�ش بني الع�شرات من الدجاج؛ ف�أقلّ
ما فيه �أنه ميل مكت�سب بلغ من النف�س الإن�سانية بالعادة والتوارث مبلغ جميع
الكماالت التي تولدت يف نفو�س �أفراد هذا النوع عند ارتقائه من �أدنى درجاته
من احليوانية �إىل ما �أُ ِع َّد له من الكمال الإن�ساين .فهذا االخت�صا�ص مبا ك�سبه من
الت�أ�صل يف الأنف�س والر�سوخ فيها ال يقل �أثره عن �أثر الغرائز الفطرية.
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وعلى كل حال ،فكل امر�أة حترتم نف�سها تت�أمل �إذا ر�أت زوجها ارتبط بامر�أة
�أخرى� ،إذ ال يخلو حالها من �أحد �أمرين� :إما �أن تكون خمل�صة يف حمبتها لزوجها
فتلتهب نريان الغرية يف قلبها وتذوق عذابها ،و�إما �أن ال تكون كذلك لكنها
را�ضية بع�شرته ل�سبب من الأ�سباب فهي مع ذلك ترى لنف�سها مقا ًما يف �أهله ،ف�إذا
ارتبط ب�أخرى �سواها قا�ست من الأمل ما يبعثه �إح�سا�سها ب�أن ذلك املقام الذي
باقيا لها قد انهدم ومل يعد لها �أمل يف بقاء �شيء من كرامتها عنده .فالأمل
كان ً
ال�صق بها على كل حال.
و�إن قيل� :إن التجارب دلت على �إمكان اجلمع بني امر�أتني �أو �أكرث مع
ظهور ر�ضاء كل منهن بحالتها .فاجلواب عنه من وجهني :الأول� :أن ما ُي َّدعى
من ر�ضاء كل منهن بحالها فلي�س ب�صحيح �إال يف بع�ض �أفراد نادرة ال حكم لها
يف تقدير حال �أمة ،و�إن وقائع املنازعات بني الن�ساء و�أزواجهن واجلنايات التي تقع
بينهم مما ال يكاد يح�صى .وهو �شاهد على �أن تعدد الزوجات مثار للنزاع بينهن
وبني �ضرائرهن وبني �أزواجهن وم�صدر ل�شقاء الأهل والأقارب .فمن يدعي �أن
ن�ساءنا ير�ضني مب�شاركتهن يف �أزواجهن ويع�شن مع ذلك باطمئنان قلب وراحة بال
فهو غري عارف مبا عليه حالة الن�ساء يف البيوت.
والثاين� :إن ما يكون من ذلك الر�ضا ِء يف القليل النادر فهو نا�شئ عن �أن
املر�أة �إمنا تعترب نف�سها متا ًعا للرجل ،فله �أن يخت�ص بها وله �أن ي�شرك معها غريها
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�شاء .ولي�س لها على هواه حق تطالبه به ،كما كان الرجال عندنا يعتربون
كيفما َ
�أنف�سهم متا ًعا للحكام يف عهد لي�س بعي ًدا عنا!
ويظهر يل �أن رج ًال مهذبًا عارفًا مبا يفر�ضه عليه ال�شرع والعدل ال يطيق
النهو�ض مبا ي�ضعه على عاتقه اجلمع بني امر�أتني ف�ض ًال عن �أكرث.
قدمنا �أن يف فطرة املر�أة مي ًال �إىل الت�سلط على قلب الرجل .ف�إذا ر�أت
بجانبه امر�أة �أخرى يف فطرتها ذلك امليل وميكنها �أن تبلغ منه ب�ضروب الو�سائل
أليما.
ما ت�شتهي توالها اال�ضطراب والقلق وهجرتها الراحة وكانت حياتها عذابًا � ً
وتلك احلال ال تخفى على الرجل املهذب .فكيف ميكن �أن تطيب نف�سه مب�شهد
ذلك العذاب الأليم؟
ويزيد الن�ساء قل ًقا وا�ضطرابًا ما �صرح به الفقهاء من �أنه ال يجب على الرجل
�أن يعدل يف حمبته بني ن�سائه ،و�إمنا طلبوا العدل يف النفقة وما �شاكلها.
وال ريب يف �أن �شقاء املر�أة بهذه احلال يكون له �أثر �شديد يف نف�س الرجل
دائما ب�أنه هو ال�سبب يف هذا ال�شقاء.
املهذب؛ حيث ي�شعر ً
ثم �إن الأوالد من �أمهات خمتلفات ين�ش�أون بني عوا�صف ال�شقاق واخل�صام
فال يجدون ما ي�ساعد غرائزهم على متكني عالئق املحبة بينهم .بل يجدون ما
يعاك�س تلك الغرائز وينمي يف نفو�سهم البغ�ضاء وال ي�ستطيع �أحد �أن يحول بني
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ما ي�شهدون من تخا�صم �أمهاتهم بع�ضهن مع بع�ض وتخا�صمهن مع والدهم وبني
�أثر ذلك يف نفو�سهم .بل ي�سري يف �أفئدتهم �سم الغ�ش واخلدعة وال�شر ،ويظهر �أثر
كل ذلك عند الفر�صة ،مثلهم كمثل املمالك الأوروباوية تظهر بحالة ال�سلم وهي
ت�أخذ �أهبتها للحرب حتى �إذا حانت الفر�صة ،وثب كل منهم على الآخر فمزق
بع�ضا كما ن�شاهده يف �أغلب العائالت.
بع�ضهم ً
�أين هذا من منظر عائلة متحدة يعي�ش فيها الأوالد يف ح�ضن والديهم،
جتمعهم حمبة �صادقة ،ال يتناف�سون �إال يف زيادة احلب وال يت�سابقون �إال �إىل اخلري
ي�صل من بع�ضهم لبع�ض ،يربطهم ميثاق غليظ جعلهم ك�أع�ضاء ج�سم واحد �إن
فرح �أحدهم فرحوا معه و�إن بكى بكوا معه ،هم �سعداء الدنيا يف كل حالْ � ،أ�س َب َغ
اهلل عليهم �أكرب نعمة((( يتمناها العاقل وهي املودة يف القربى.
فال ريبة بعد هذا �أن خري ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجة واحدة .ذلك
�أدنى �أن يقوم مبا فر�ض عليه ال�شرع فيويف زوجته و�أوالده حقوقهم من النفقة
والرتبية واملحبة و�أقرب �إىل الو�صول �إىل �سعادته.
وال يعذر رجل يتزوج �أكرث من امر�أة ،اللهم �إال يف حالة ال�ضرورة المُ طْ َل َقة،
ك�أن �أ�صيبت امر�أته الأوىل مبر�ض مزمن ال ي�سمح لها بت�أدية حقوق الزوجية� .أقول
ذلك وال �أحب �أن يتزوج الرجل بامر�أة �أخرى حتى يف هذه احلالة و�أمثالها حيث
(((	� ْأ�س َب َغ اهلل عليهم نعمة� :أفا�ض اهلل عليهم النعمة و�أمتها و�أكملها( .م).
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ال ذنب للمر�أة فيها .واملروءة تق�ضي �أن يتحمل الرجل ما ت�صاب به امر�أته من
العلل كما يرى من الواجب �أن تتحمل هي ما ع�ساه كان ي�صاب به.
وكذلك توجد حالة ت�سوغ للرجل �أن يتزوج بثانية �إما مع املحافظة على
عاقرا ال تلد؛ لأن
الأوىل �إذا ر�ضيت �أو ت�سريحها �إن �شاءت ،وهي ما �إذا كانت ً
كثريا من الرجال ال يتحملون �أن ينقطع الن�سل يف عائالتهم.
ً
�أما يف غري هذه الأحوال فال �أرى تعدد الزوجات �إال حيلة �شرعية لق�ضاء
و�ش َره يف
�شهوة بهيمية ،وهو عالمة تدل على ف�ساد الأخالق ،واختالل احلوا�سَ ،
طلب اللذائذ.
والذي يطيل البحث يف الن�صو�ص القر�آنية التي وردت يف تعدد الزوجات
وحظرا يف �آن واحد .قال تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
يجد �أنها حتتوي �إباحة ً

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮊ [الن�ساء .]3 /
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ [الن�ساء .]129 /
ومن هذه الآيات يت�ضح �أن ال�شارع علق وجوب االكتفاء بواحدة على
جمرد اخلوف من عدم العدل ،ثم �صرح ب�أن العدل غري م�ستطاع ،فمن ذا الذي
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ميكنه �أن ال يخاف عدم العدل مع ما تقرر من �أن العدل غري م�ستطاع؟ وهل ال
يخاف الإن�سان من عدم القيام باملحال؟ �أظن �أن كل ب�شر �إذا �أراد ال�شروع يف
عمل غري م�ستطاع يخاف بل يعتقد �أنه يعجز عن القيام به والوقوع يف �ضده.
ناظرا يف الآيتني �أخذ منهما احلكم بتحرمي اجلمع بني الزوجات ملا
ولو �أن ً
كان حكمه هذا بعي ًدا عن معناهما لوال �أن ال�سنة والعمل جاءا مبا يقت�ضي الإباحة
يف اجلملة.
وك�أن جمموع الآيتني قد ق�ضى بتحليل اجلمع بني الزوجات ديانة وب�أن اهلل
تعاىل َوكَّ ل النا�س يف ذلك �إىل ما يجدونه من �أنف�سهم ،فمن بلغت ثقته من نف�سه
حدا ال يخاف معه �أن يجور �إذا �أراد �أن يتزوج �أكرث من واحدة �أبيح له ذلك بينه
ًّ
وبني اهلل .ومن مل ي�صل �إىل هذا احلد من االقتدار والتحفظ من اجلور((( حرم
عليه �أن يتزوج �أكرث من واحدة .ثم نبه مع ذلك على �أن هذه الغاية من قوة النف�س
ال ميكن �إدراكها زيادة يف التحذير.
وغاية ما ي�ستفاد من �آية التحليل �إمنا هو حل تعدد الزوجات �إذا �أمن اجلور.
وهذا احلالل هو ك�سائر �أنواع احلالل تعرتيه الأحكام ال�شرعية الأخرى من املنع
والكراهة وغريهما بح�سب ما يرتتب عليه من املفا�سد وامل�صالح .ف�إذا غلب على
النا�س اجلور بني الزوجات كما هو م�شاهد يف �أزماننا �أو ن�ش�أ عن تعدد الزوجات
((( اجل َْور :الظلم( .م).
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ف�ساد يف العائالت وتعد للحدود ال�شرعية الواجب التزامها وقيام العداوة بني
�أع�ضاء العائلة الواحدة و�شيوع ذلك �إىل حد يكاد يكون عا ًّما جاز للحاكم رعاية
للم�صلحة العامة �أن مينع تعدد الزوجات ب�شرط �أو بغري �شرط على ح�سب ما يراه
مواف ًقا مل�صلحة الأمة.
و�إنه ليجمل برجال هذا الع�صر �أن يقلعوا عن هذه العادة من �أنف�سهم وال
�أظن �أن �أح ًدا من �أهل امل�ستقبل ي�أ�سف على تركها .ف�إن التمتع بالن�ساء و�إن قل يف
هذه احلالة من اجلهة ال�شهوانية ف�إنه يزيد من الناحية املعنوية التي يلزم �أن تكون
وجهة كل راغب يف الزواج .ف�إن رج ًال ي�سوقه �إىل الزواج �سائق العقل ويوجه
رغبته �إليه حادي الفكر يعلم �أنه �إمنا يتخذ لنف�سه بالزواج قري ًنا �صا ًحلا ميده باملعونة
يف �ش�ؤونه وي�ؤن�سه يف وحدته وي�شفعه يف عمله ويقوم معه على بنيه ومن يعول من
�أهله .فهو يتخري لذلك خري العقائل و�أكرم ال�سالئل وي�صطفيها على ما يحب من
العقل والأدب وطهارة الظاهر و�سالمة الباطن فيكون له منها منظر بهي وملم�س
�شهي و�صورة تعجب ومعنى يطربَ .ف ْه ٌم ي�سبق الإ�شارة ،وذكاء ي�ستغني عن
العبارة ،لذة بلطف ال�شمائل ،ومتاع بجمال الف�ضائل.
كل ذلك يكون له من زوجة يختارها لتكون �صاحبة له مدة احلياة ،ت�أمن �شره
وانقالبه ،وي�أمن منها املكر واخلالبة .حت�سن القيام على �أوالده بالرتبية ال�صاحلة.
وتغذيهم ب�آدابها كما غذتهم بلبانها .فت�أخذ �أرواحهم من روحها ما �أخذته �أبدانهم
من بدنها .فين�ش�أون على املحبةِ ،
وي�ش ُّبون على الألفة فيكون للرجل من ذلك كله
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م�شهد ظاهره الراحة والطم�أنينة وباطنه ال�سعادة والهناء .عي�ش �ساعة مع التمتع به
خري من حياة دهر مع احلرمان من بع�ضه .ف�أين التمتع مبثل هذه اللذة من اخللود
�إىل ما انحط من َد َركَات((( ال�شهوة؟
 )3الطالق

قال فولتري الكاتب الفرن�ساوي ال�شهري على طريقته من الفكاهة املعروفة
يف كثري من م�ؤلفاته�« :إن الطالق قد وجد يف العامل مع الزواج يف زمن واحد
تقريبا غري �أين �أظن الزواج �أقدم بب�ضعة �أ�سابيع .مبعنى �أن الرجل ناق�ش زوجته
ً
بعد �أ�سبوعني من زواجه ثم �ضربها بعد ثالثة ثم فارقها بعد �ستة �أ�سابيع» .وقد
�أراد بذلك �أن يقول �أن الطالق قدمي يف العامل و�أنه يكاد �أن يكون من الأعرا�ض
املالزمة للزواج .وهو حق ال يرتاب فيه ،فقد دل تاريخ الأمم على �أن الطالق
كان م�شرو ًعا عند اليهود والفر�س واليونان والرومان ،و�أنه مل يمُ ْ َنع �إال يف الديانة
امل�سيحية بعد م�ضي زمن من ن�ش�أتها.
باقيا �إىل الآن يف �شرائع الأمم الغربية التي و�ضعت
وال يزال �أثر ذلك املَ ْنع ً
الزواج على قاعدة �أنه عقد ال ينحل �إال مبوت �أحد الزوجني .وهذا �إفراط يف
احرتام هذا العقد ومغاالة فيه �إىل حد ي�صعب �أن يتفق مع راحة الإن�سان.
((( َد َركات :مفرد َد َركة ،وهي املنزلة ال�سفلى( .م).

139

العائلة

139

نعم� ،إن من �أماين الأمم ال�صاحلة �أن تكون عقدة الزواج عندها عقدة
ال تنحلّ �إال باملوت ،ولكن مما جتب مراعاته �أن ال�صرب على ع�شرة من ال متكن
معا�شرته فوق طاقة الب�شر.
ولهذا فقد �شعرت الأمم الغربية على ممر الأزمان ب�أن �أحكام الكني�سة تطالب
النا�س بالكمال املطلق بدون مراعاة حاجاتهم و�ضروراتهم .وكان هذا ال�شعور من
بواعث حركة النفو�س �إىل التخل�ص من رقة تلك الأحكام؛ فنزع الغربيون �إىل
و�ضع القوانني على ح�سب م�صالح حياتهم وما تقت�ضيه احلاجات .ولقد ا�شتد
هذا ال�شعور يف النا�س حتى ا�ضطرت الكني�سة نف�سها لأن تخ�ضع ملطالبه وموافاة
رغائب الكافة ،وحملها ال�شح مبكانتها �أن ت�سقط على تقرير �أحكام يف �أحوال
�سمتها «�أحوال بطالن الزواج» .ورتبت على ذلك البطالن �أحكا ًما ال تختلف
يف �آثارها عن �أحكام الطالق .فقبلت ف�سخ الزواج �إذا �أثبت �أحد الزوجني �أنه مل
يكن عند الزواج مطلق االختيار� ،أو �أنه �أخط�أ يف معرفة الآخر� ،أو �إذا ادعى �أحد
الزوجني �أن الآخر ال ي�ستطيع القيام بحقوق الزوجية .و�أخذت تتو�سع يف ت�أويل
احلالة الثانية �إىل درجة متناهية حتى �أدخلت فيها كل �شيء .ويف احلالة الأخرية
قد تكتفي ب�أن يتفق الزوجان على �أن يدعي �أحدهما �أن الآخر مل يقم �أو مل يعد
يف �إمكانه �أن يقوم ب�أول واجب يوجبه الزواج ليناال بطالنه حمتجة ب�أن الإخالل
بهذا احلق ال متكن معرفته �إال من قبل الزوجني فقولهما هو الدليل الذي ي�صح
التعويل عليه.
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�إال �أن هذا الت�ساهل مل يف بحاجات الأُمم يف هذا الباب .فبعد �أن قنعت
به مدة من الزمان انبعثت مرة �أخرى �إىل املطالبة بتقرير �أحكام كافلة للراحة.
خ�صو�صا وقد ر�أت �أن هذه الأ�سباب التي قررتها الكني�سة لبطالن الزواج تغلب
ً
فيها احليلة ،وقَلَّ ما تتفق فيها احلقيقة .و�أن قيام �شريعة على قوائم من احليل مما ال
تر�ضاه النفو�س املهذبة والأذواق ال�سليمة.
ومن �أجل ذلك ا�ضطرت احلكومات �إىل تقرير الطالق والت�صريح بجوازه
انح َ�سر((( �سلطان
على �شروط بينتها و�أو�سعت له حم ًّال من قوانينها .وهكذا َ
الكني�سة عما كان يتناوله يف هذه املادة كما بطلت �سيطرتها يف كل ما مل تتفق
فيه �أحكامها مع م�صالح تلك الأمم .وهذا هو ال�ش�أن يف كل �شرع �أو دين ال يراعي
�أهله يف �أحكامه مقت�ضيات الزمان واملكان ،ويغفلون عن طبيعة الإن�سان ويقفون
به يف مكان واحد عند ما قرره بع�ض من �سبقهم بدون �إنعام نظر يف �أ�سراره وطرق
تنفيذه.
رغما عن معار�ضة الكني�سة
تقريبا ً
دخل الطالق يف جميع ال�شرائع الغربية ً
و�إ�صرارها على القول ب�أن من طلق بحكم القانون ال يجوز له �أن يتزوج لعدم
اعتبارها ذلك الطالق .ولكنه مل ي�صل �إىل الدرجة التي ي�ستحقها من القبول
واالعتبار ومل ي�ستوف �أحكامه �إال عند الأمة الأمريكانية التي فاقت غريها ببذلها
انح َ�سر :تقلَّ�ص وتراجع( .م).
((( َ
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املجهود يف الإقدام على طلب الرتقي؛ ففتحت �أبواب �شريعتها للطالق ومل
تقيده ب�أحوال خم�صو�صة كما قيده غريها.
وكل ُمطَّ لع على �أحوال الأمم الغربية يرى امليل عند جميعها �إىل التو�سع
يف الطالق والبد �أن تنتهي يو ًما �إىل االعرتاف ب�أن ما �أباحته �إىل الآن من الطالق
امل�شروط بثبوت الزنا على �أحد الزوجني� ،أو احلكم عليه بعقوبة يف �أحوال
خم�صو�صة غري واف باحلاجة .وعند ذلك تقرر �إباحة الطالق متى وجدت �أ�سبابه
يف نفو�س الزوجني وترتكه �إىل م�شيئتهما.
نعم� ،إن �إباحة الطالق بدون قيد ال تخلو من �ضرر ،ولكنه من امل�ضرات
التي ال ُي�ستغنى عنها ويكفي لت�سويغه �أن منافعه تزيد عن م�ضاره .ف�إن كل نظام
ال يخلو من �ضرر ،والكمال التام يف هذه احلياة الدنيا �أمر غري م�ستطاع.
ونحن ال نريد البحث يف هذا املو�ضوع الوا�سع لأننا اجتنبنا يف هذا املخت�صر
كل بحث نظري .و�إمنا نقول� :إن من �أجال النظر يف ن�صو�ص الكتاب العزيز وما
ا�شتمل عليه من الآيات املقررة للطالق و�أحكامه ي�شعر بالنعم التي �أفا�ضها اهلل
على امل�سلمني ويقتنع ب�أَن كتاب اهلل قد �أَتى من احلكمة على منتهاها ،و�أنه َوفَّى
كل �شيء حقه.
و�أول ما يجب االلتفات �إليه هو �أن �شرعنا ال�شريف قد و�ضع �أ�ص ًال عا ًّما
يجب �أن ترد �إليه جميع الفروع يف �أحكام الطالق وهو �أن الطالق حمظور يف

حترير املر�أة

142

142

نف�سه مباح لل�ضرورة .وال�شواهد على ذلك كثرية يف الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية وما جاء يف كالم الأئمة نورد منها ما ي�أتي:
قال تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ [الن�ساء .]19 /

وقال جل �ش�أنه :ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [الن�ساء .]35 /
وقال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الن�ساء .]128 /

وجاء يف احلديث�« :أبغ�ض احلالل عند اهلل الطالق» وقال عليه ال�صالة
وال�سالم« :ال تطلقوا الن�ساء �إال من ريبة �إن اهلل ال يحب الذواقني وال الذواقات».
علي كرم اهلل وجهه« :تزوجوا وال تطلقوا ف�إن الطالق يهتز منه العر�ش».
وقال ٌّ
وجاء يف حوا�شي ابن عابدين�« :أن الأ�صل يف الطالق احلظر مبعنى �أنه حمظور
�إال لعار�ض يبيحه وهو معنى قولهم الأ�صل فيه احلظر والإباحة للحاجة �إىل اخلال�ص.
ف�إذا كان بال �سبب �أ�ص ًال مل يكن فيه حاجة �إىل اخلال�ص ،بل يكون حم ًقا و�سفاهة
ر�أي ،وجمرد كفران بالنعمة ،و�إخال�ص الإيذاء باملر�أة وب�أهلها و�أوالدها .ولهذا قال
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تعاىل :ﮋﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [الن�ساء � ]34 /أي ال تطلبوا
الفراق»((( انتهى.
واملطّ لع على كتب الفقه ،و�إن كان يجد �أن جميع الأئمة قد نظروا على
العموم �إىل هذا الأ�صل اجلليل الذي من �ش�أن العمل عليه ت�ضييق دائرة الطالق
أي�ضا �أنهم مل يراعوا يف التفريع
مبا ي�صل �إليه الإمكان .لكنه ال بد �أن يالحظ � ً
تطبيق هذا الأ�صل على طريقة واحدة مت�ساوية .ويرى �أن الفقهاء من �أتباع
الأئمة قد تو�سعوا يف �أمر الطالق ومل تطرد طريقتهم على وترية واحدة يف تطبيق
الأحكام على الوقائع .وهذا االختالف ي�شاهد على اخل�صو�ص يف ثالث م�سائل
كلها جديرة بااللتفات:
�أولها :م�س�ألة وقوع الطالق ال�صريح بدون ا�شرتاط النية ،فقد خالف بع�ض
خ�صو�صا من املذهب احلنفي يف هذه امل�س�ألة الأ�صول العامة التي بني
الفقهاء
ً
عليها معظم �أحكام ال�شريعة ،وفا�ضت بها ن�صو�ص الكتاب وال�سنة كالأ�صل املقرر
لعدم تكليف املكره والغافل واملخطئ ،و�أخرج الطالق من م�شمول هذا الأ�صل
فق�ضى بوقوعه على املكره ،واملخطئ ،والهازل ،وال�سكران مع تعريفهم ال�سكران
ال�سماء من الأر�ض.
ب�أنه هو الذي ال مييز
َ

((( �صحيفة  ،572جزء .2

حترير املر�أة

144

144

وظاهر �أن �أهل هذا الر�أي مل ُي ِّعولوا على النية التي هي �أ�سا�س الدين
الإ�سالمي كما ي�ستفاد من حديث «�إمنا الأعمال بالنيات» .كما �أنهم مل يلتفتوا
�إىل ق�صد ال�شارع يف �أن الطالق حمظور يف الأ�صل و�أنه �أبغ�ض احلالل عند اهلل.
وقد علَّلوا نفاذ الطالق يف الأحوال التي �أ�شرنا �إليها ب�أ�سباب �أذكرها للقارئ و�أترك
له م�س�ؤولية احلكم عليها.
قر�أت يف كتاب الزيلعي ما معناه «�إن طالق الهازل واملخطئ يقع لأن لفظ
ال�ش َّر ْين واختار
الطالق ذكر على ل�سان الزوج .و�إن طالق املكره يقع لأنه عرف َّ
�أهونهما .و�أما ال�سبب يف وقوع طالق ال�سكران فلأنه ارتكب مع�صية فيكون نفاذ
زجرا له»(((.
الطالق ً
ولكنا نحمد اهلل على �أن يف املذاهب الإ�سالمية الأخرى ما يخالف ذلك
ويتفق مع �أ�صول ال�شريعة وم�صلحة العامة وميكن ملريد الإ�صالح �أن ي�أخذ به فيقرر
بعدم �صحة الطالق الذي يقع يف تلك الأحوال.
تعاىل:

دائما .قال
ثانيها� :إن الطالق الذي ن�ص عليه القر�آن هو واحد رجعي ً
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
((( �صحيفة  ،195جزء .2
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ﭽ ﭾ .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮊ [الطالق  ]2 - 1 /وقال تعاىل :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ [البقرة .]228 /

ولكن ق�سم الفقهاء الطالق �إىل �صريح وبالكناية ،وقالوا بالطالق ال�صريح
تقع واحدة رجعية ولو نوى �أكرث من واحدة �أو نوى واحدة بائنة� .أما بالكناية
فيكون الطالق بائ ًنا ال ت�صح بعده الرجعة وال حتل الزوجة �إال بعقد جديد �إال يف
بع�ض �ألفاظ ا�ستثنوها ويقع بها الطالق ثال ًثا �إن نوى الثالث.
�إال �أنه يوجد يف مذهب �آخر كمذهب ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه �أن الكنايات
جميعها رجعية .ووجه احلق يف هذا املذهب ظاهر ف�إمنا الطالق طالق على كل
حال وهو ف�صل ع�صمة املر�أة من الرجل .فاختالف الألفاظ بالن�سبة �إىل هذا
املعنى �إمنا هو اختالف عبارة ال ي�صح �أن يتعلق به اختالف حكم .ولو �سلم
اختالف الأحكام باختالف الألفاظ يف مثل هذا الباب لكان الأوجه �أن يكون
حكم الكناية �أخف من حكم ال�صريح.
ثالثها :اتفق �أغلب املذاهب على �أن الطالق ثال ًثا متفرقة يف حي�ض واحد
�أو يف مرة واحدة وبلفظ واحد يقع ثال ًثا .على �أن هذا النوع من الطالق الذي
اعرتف الفقهاء �أنف�سهم ب�أنه ِب ْد ِعي � -أي خمالف للكتاب وال�سنة  -ال ميكن
ت�صوره على الكيفية التي قررها الفقهاء ون�صو�ص القر�آن كلها ت�أبى ت�أويلهم .قال
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تعاىل :ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ [البقرة  .]229 /وجاء
يف تف�سري هذه الآية يف كتاب ح�سن الأ�سوة« :و�إمنا قال �سبحانه مرتان ومل يقل
طلقتان �إ�شارة �إىل �أنه ينبغي �أن يكون الطالق مرة بعد �أخرى ال طلقتان دفعة
أي�ضا« :قد اختلف �أهل العلم
واحدة .كذا قال جماعة من املف�سرين» .وجاء فيه � ً
يف �إر�سال الثالث دفعة واحدة هل تقع ثال ًثا �أو واحدة فقط فذهب �إىل الأول
اجلمهور وذهب �إىل الثاين من عداهم وهو احلق .وقد قرره العالمة ال�شوكاين يف
تقريرا بال ًغا و�أفرده بر�سالة م�ستقلة .وكذا احلافظ بن القيم يف �إغاثة اللهفان
م�ؤَلفاته ً
و�إعالم املوقعني»(((.
وجاء يف ابن عابدين« :وعن الإمامية ال تقع بلفظ الثالث وال يف حالة احلي�ض
لأنه بدعة حمرمة ،وعن ابن عبا�س يقع به واحدة وبه قال ابن �إ�سحاق وطاو�س
وعكرمة ملا يف م�سلم �أن ابن عبا�س قال« :كان الطالق على عهد ر�سول اهلل 
و�أبي بكر و�سنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة» .فقال عمر�« :إن النا�س
قد ا�ستعجلوا يف �أمر كان لهم فيه �أناة فلو �أم�ضيناه عليهم ف�أم�ضاه عليهم» .وذهب
جمهور ال�صحابة والتابعني ومن بعدهم من �أئمة امل�سلمني �إىل �أنه يقع ثال ًثا .قال
يف الفتح بعد َ�س ْوق الأحاديث الدالة عليه :وهذا يعار�ض ما تقدم ،و�أما �إم�ضاء
عمر الثالث عليهم مع عدم خمالفة ال�صحابة له وعلمه ب�أنها كانت واحدة فال
ميكن �إال وقد اطلعوا يف الزمان املت�أخر على وجود نا�سخ �أو لعلمهم بانتهاء احلكم
((( �صحيفة .16
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لذلك لعلمهم ب�إناطته مبعان علموا انتفاءها يف الزمن املت�أخر .وقول بع�ض احلنابلة
تويف ر�سول اهلل  عن مائة �ألف عني ر�أته فهل �صح لكم عنهم �أو عن ع�شر ع�شر
ع�شرهم القول بوقوع الثالث باطل� .أما �أو ًال ف�إجماعهم ظاهر لأنه مل ينقل عن
�أحد منهم �أنه خالف عمر حني �أم�ضى الثالث وال يلزم يف نقل احلكم الإجماعي
عن مائة �ألف ت�سمية كل يف جملد كبري حلكم واحد على �أنه �إجماع �سكوتي»(((.
وقد ُر ِوي يف هذه امل�س�ألة من الأحاديث ما ال يدع ًّ
�شكا يف �أن الطالق
الثالث يف جمل�س واحد ال يقع �إال واحدة .جاء يف الزيلعي« :وقال ابن عبا�س
�أُ ْخبرِ ر�سول اهلل  عن رجل طلق امر�أته ثالث تطليقات جمي ًعا فقام غ�ضبان ثم
قال�« :أيلعب بكتاب اهلل و�أنا بني �أظهركم» ذكره القرطبي ورواه الن�سائي»((( وجاء
أي�ضا « :وذهب �أهل الظاهر وجماعة منهم ال�شيعة �إىل �أن الطالق الثالث
فيه � ً
جملة ال يقع �إال واحدة ملا ُر ِو َي عن ابن عبا�س �أنه قال« :كان الطالق الثالث
على عهد ر�سول اهلل  و�أبي بكر و�سنتني من خالفة عمر ر�ضي اهلل عنهم واحدة
ف�أم�ضاه عليهم عمر ر�ضي اهلل عنه»رواه م�سلم والبخاري ،وروى ابن �إ�سحاق عن
عكرمة عن ابن عبا�س �أنه قال :طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثالثاً يف جمل�س
واحد فحزن عليها حزناً �شدي ًدا ف�س�أله عليه ال�صالة وال�سالم« :كيف طلقتها؟»
قال «طلقتها ثالثاً يف جمل�س واحد» قال�«:إمنا تلك طلقة فارجتعها»(((.
((( �صحيفة  ،576جزء .2
((( �صحيفة  ،190جزء .2
((( �صحيفة  ،191جزء .2
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يرى القارئ من هذه العبارات التي ب�سطناها ليح�صل لنف�سه منها ر� ًأيا
�أن علماء مذهب عظيم كمذهب ابن حنبل مل يعولوا على ق�ضاء  عنه بل
مت�سكوا بن�صو�ص القر�آن و�سنة النبي وميكن للأمة �إذا �أرادت الإ�صالح �أن ت�أخذ
بقولهم .لأن عمر  قد بني لنا �سبب ق�ضائه بقوله�« :إن النا�س قد ا�ستعجلوا يف
�أمر كان لهم فيه �أناة((( فلو �أم�ضيناه عليهم» فك�أنه اجتهد يف جعله عقوبة لردعهم
عنه .وكلنا نعلم �أنه مل ين�ش�أ من اجتهاد عمر �إال ا�ستهتار العامة بلفظ الطالق
الثالث وتهافتهم عليه يف حماوراتهم و�إميانهم.
بل مل ال ي�أخذ مريد الإ�صالح مبذهب الإمامية الذي نقله ابن عابدين
وهو مذهب الأئمة من �آل البيت يف قولهم كما مر�« :إن الطالق ال يقع بالطالق
الثالث وال يف احلي�ض لأنه بدعة حمرمة».
و�إن �سمح يل القارئ �أن �أبدي هنا كل ما �أظنه �صوابًا �أقول :ال ميكنني �أن
�أفهم �أن الطالق يقع بكلمة ملجرد التلفظ بها مهما كانت �صريحة .نعم �إن الأعمال
مركبا من ظهور
ال�شرعية ال ت�ستغني عن الألفاظ �إذ لو حللنا �أي عقد لوجدناه ً
�إرادة �أو مطابقة �إرادتني ح�صل اال�ستدالل عليها �أو عليهما من �ألفاظ �صدرت
�شفاهيا �أو بالكتابة؛ ولذلك فلي�س الغر�ض اال�ستغناء عن الألفاظ ،و�إمنا مرادنا �أن
ًّ
اللفظ ال يجب االلتفات �إليه يف الأعمال ال�شرعية �إال من جهة كونه دلي ًال على
النية.
(((	�أَنَاة :تر ِّو وتمَ َ ُّهل( .م).
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فينتج من ذلك �أنه يجب �أن يفهم �أن الطالق �إمنا هو عمل يق�صد به رفع قيد
حتما وجود نية حقيقية عند الزوج و�إرادة وا�ضحة يف �أنه �إمنا
الزواج وهذا يفر�ض ً
يريد االنف�صال من زوجته .ال �أن يفهم كما فهمه الفقهاء و�صرحوا به يف كتبهم �أن
الطالق هو التلفظ بحروف (ط ل ا ق).
والذي يطلع على كتبهم ينده�ش عندما يرى ا�شتغالهم بت�أويل الألفاظ
والتفنن يف فهم معانيها يف ذاتها بقطع النظر عن الأ�شخا�ص .وعندهم متى ذكر
اللفظ ثم الأثر ال�شرعي .ولهذا ق�صروا �أبحاثهم ،جميعها على الكلمات واحلروف
وعلي
وامتلأت الكتب باال�شتغال بفهم طَ لَّق ُت ِك ،و� ِأنت طَا ِل ٌق ،و� ِأنت مطلقةَّ ،
جلك� ،أو ر� ِ
وطلقت ِر ِ
أ�سك� ،أو عرقك ،وما �أ�شبه ذلك .و�صارت امل�س�ألة
الطالقُ ،
ُ
م�س�ألة بحث يف اللفظ والرتكيب رمبا كان مفي ًدا للغة والنحو ولكنه ال يفيد مطل ًقا
علم الفقه ب�شيء.
على �أننا نظن �أن علم ال�شرائع يقبل �أبحا ًثا �أخرى غري ت�أويل الألفاظ.
�شرعيا يرتتب عليه �ضياع حقوق و�إن�شاء حقوق
والطالق مل يخرج عن كونه عم ًال ًّ
جديدة وهو يف حد ذاته ال يقل عن الزواج يف الأهمية حيث يتعلق به �أعظم
احلوادث املدنية كالن�سب واملرياث والنفقة والزواج .فاال�ستخفاف به �إىل هذا
احلد �أمر يده�ش حقيقة كل من له �إملام ولو �سطحي بالوظيفة ال�سامية التي ت�ؤديها
ال�شرائع يف العامل.
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ولو ترك فقها�ؤنا اال�شتغال بالألفاظ وبحثوا يف م�آخذ الأحكام التي يقررونها
وعرفوا تاريخها و�أ�سبابها وقارنوا املذاهب بع�ضها ببع�ض وانتقدوها وباجلملة لو
ا�شتغلوا بعلم الفقه احلقيقي لتبني لهم �أن الطالق ال يكون طالقًا �إال �إذا كان
م�صحوبًا بنية االنف�صال.
وميكن لناظر �أن يجد يف كتب ال�شريعة الإ�سالمية ما يفيد عدم �صحة
الطالق �إذا فقدت نية االنف�صال فقد نقل عن �شرح التلقني�« :إن الرجل لو طلق
زوجته بكلمة �أو كلمات يف حال الغ�ضب �أو النزاع ال يقع طالقه» ورووا يف ذلك
�أحاديث مثل قول علي بن �أبي طالب« :من ف ََّرق بني املرء وزوجته بطالق الغ�ضب
�أو اللجاج فرق اهلل بينه وبني �أحبائه يوم القيامة .قاله الر�سول عليه ال�سالم».
نعم� ،إن ناقل هذا القول اجتهد يف رده وبالغ يف �إبطاله ،ولكن مريد
الإ�صالح له �أن يبحث يف كتب ال�شرع كلها ويقف على �آراء الفقهاء مهما كانت،
خ�صو�صا �إذا كان ق�صده حمو ف�ساد عظيم �صار �ضرره عا ًّما.
ً
نحن يف زمان �أَ ِل َف الرجال فيه الهذر ب�ألفاظ الطالق فجعلوا ع�صم ن�سائهم
ك�أنها لعب يف �أيديهم يت�صرفون فيها كيف ي�شاءون وال يرعون لل�شرع حرمة وال
للع�شرة ح ًّقا .فرتى الرجل منهم يناق�ش �آخر فيقول له �إن مل تفعل كذا فزوجتي
طالق فيخالفه فيقال وقع الطالق وانف�صمت الع�صمة بني احلالف وزوجته وهي ال
تعلم ب�شي ٍء ما وال تبغ�ض زوجها وال تود فراقه ،بل رمبا كان الفراق �ضربة قا�ضية
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عليها .وكذلك الرجل رمبا كان يحب زوجته وي�أمل لفراقها ف�إذا افرتق منها بتلك
الكلمة التي �صدرت منه ال بق�صد االنف�صال من زوجته و�إمنا بق�صد �إلزام �شخ�ص
�آخر بالعمل الذي كان يريده كان الطالق على غري نية منه.
ُر َّب رجل يناق�ش زوجته يف بع�ض �ش�ؤون البيت فريد على ل�سانه يف وقت
الغ�ضب احللف بالطالق من باب التخويف والتهديد وعلى غري ق�صد منه لهدم
أي�ضا ما �سبق ذكره من البال ِء الذي ينزل
أي�ضا وقع الطالق ويعقبه � ً
الع�صمة فيقال � ً
على الزوجني.
َو ُر َّب فالح يرتكب جرمية ال�سرقة مث ًال في�س�أله العمدة �أو م�أمور املركز عما
وقع منه فينكر في�ستحلفه بالطالق فيحلف �أنه ما �سرق ،واحلال �أنه �سرق فيقال
كذلك وقع الطالق وهو مل يق�صد بيمينه �إال تربئة نف�سه ومل يخطر بباله عند
احللف �أنه مباغ�ض لزوجته كاره لع�شرتها.
فلم ال يجوز مع ظهور الف�ساد يف الأخالق وال�ضعف يف العقول وعدم املباالة
َ
باملقا�صد �أن ي�ؤخذ بقول بع�ض الأئمة من �أن اال�ست�شهاد �شرط يف �صحة الطالق
كما هو �شرط يف �صحة الزواج كما ذكره الطرب�سي وكما ت�شري �إليه الآية الواردة يف
�سورة الطالق حيث جاء يف �آخرها :ﮋﮈﮉﮊﮋﮊ [الطالق ]2 /؟
�صريحا باال�ست�شهاد ي�شمل كل ما �أتى قبله من طالق ورجعة
�ألي�س هذا � ًأمرا ً
و�إم�ساك وفراق؟ �ألي�س ق�صد ال�شارع �أن يكون للطالق واقعة حال م�شهورة لدى

152

حترير املر�أة

152

العموم لي�سهل �إثباته؟ لمِ َ ال نقرر �أن وجود ال�شهود وقت الطالق ركن بدونه ال
�صحيحا فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثري الوقوع من الطالق
يكون الطالق
ً
الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غري ق�صد وال روية يف وقت غ�ضب؟ نظن �أن يف
الأخذ بهذا احلكم موافقة لآية من كتاب اهلل ورعاية مل�صلحة النا�س .وما يدرينا �أن اهلل
�سبحانه وتعاىل قد اطلع على ما ت�صل �إليه الأمة يف زمان كزماننا هذا فانزل تلك الآية
الكرمية لتكون نظا ًما لنا نرجع �إليها عند م�سي�س احلاجة كما هو �ش�أننا اليوم.
خريا للأمة فعليها �أن ت�ضع نظا ًما للطالق
بل �إن �أرادت احلكومة �أن تفعل ً
على الوجه الآتي:
املادة األوىل

كل زوج يريد �أن يطلق زوجته فعليه �أن يح�ضر �أمام القا�ضي ال�شرعي
�أو امل�أذون الذي يقيم يف دائرة اخت�صا�صه ويخربه بال�شقاق الذي بينه وبني زوجته.
املادة الثانية

يجب على القا�ضي �أو امل�أذون �أن ير�شد الزوج �إىل ما ورد يف الكتاب وال�سنة
مما يدل على �أن الطالق ممقوت عند اهلل وين�صحه ويبني له تبعة الأمر الذي �سيقدم
عليه وي�أمره �أن يرتوى مدة �أ�سبوع.
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املادة الثالثة

�إذا �أ�صر الزوج بعد م�ضي الأ�سبوع على نية الطالق فعلى القا�ضي
وحكما من �أهل الزوجة �أو عدلني من
حكما من �أهل الزوج ً
�أو امل�أذون �أن يبعث ً
الأجانب �إن مل يكن لهما �أقارب لي�صلحا بينهما.
املادة الرابعة

تقريرا
�إذا مل ينجح احلكمان يف الإ�صالح بني الزوجني فعليهما �أن يقدما ً
للقا�ضي �أو امل�أذون وعند ذلك ي�أذن القا�ضي �أو امل�أذون للزوج يف الطالق.
املادة اخلامسة

ال ي�صح الطالق �إال �إذا وقع �أمام القا�ضي �أو امل�أذون وبح�ضور �شاهدين وال
يقبل �إثباته �إال بوثيقة ر�سمية.
والذي يت�أمل يف الآيات التي �سبق ذكرها يف اال�ست�شهاد والتحكيم يرى �أن
نظا ًما مثل هذا ينطبق على مقا�صد ال�شريعة وال يخالفها يف �شيء .ولي�س ملعرت�ض
�أن يحتج ب�أن نظا ًما مثل هذا ي�سلب الزوج حقه يف الطالق لأن حق الزوج يف
الطالق باق على ما هو عليه الآن .فهو الذي ميلك ع�صمة الزواج و�أ�سباب الفراق
ال تزال مرتوكة لتقديره .وغاية ما يف الأمر �أننا ا�شرتطنا �أن ي�سبق الطالق حتكيم
احلكمني ون�صيحة القا�ضي ،ولي�س يف هذا تعد على حق من حقوق الزوج و�إمنا هو
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و�سيلة للرتوي والتب�صر اتخذت مل�صلحة املر�أة و�أوالدها بل ومل�صلحة الزوج نف�سه
كثريا من الأزواج ي�أ�سفون على وقوع الطالق منهم على غري روية ثم
حيث نرى ً
ي�ضطرون �إىل ا�ستعمال احليل الدنيئة كامل�ستحل مث ًال ملداواة طي�شهم.
�أال يرى �أفا�ضل الفقهاء �أن مثل هذه الطريقة الب�سيطة ترتتب عليها منفعة
عظيمة هي تقليل عدد الطالق ف�ض ًال عما فيها من اتباع �أوامر اهلل وتنفيذ حكم
مهم مثل حكم التحكيم املن�صو�ص عنه يف الآية التي ذكرناها واتباع �أمر �شرعي
خ�صو�صا يف �أمة ك�أمتنا بلغ
بقي معط ًال �إىل الآن حيث مل ن�سمع ب�إجرائه يو ًما
ً
�أمرها من ف�ساد الأخالق والطي�ش �إىل حد �أن الرجل يحلف بالطالق وهو ي�أكل
وي�شرب ومي�شي وي�ضحك ويت�شاجر وي�سكر وامر�أته جال�سة يف بيتها ال تعلم �شي ًئا
مما جرى يف اخلارج بينه وبني غريه.
دلت �إح�صائية الطالق عن مدينة القاهرة يف مدة الثماين ع�شرة �سنة
الأخرية على �أن كل �أربع زوجات يطلق منهن ثالث وتبقى واحدة فقط و�إليك
بيانها بالتف�صيل:
�سنة
1298
1299
1300
1301
1302
1303

زواج
13601
4900
4350
3400
4700
4749

طالق
6902
4152
4648
4000
5250
5500
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�سنة
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315

زواج
4850
4749
5000
5700
6750
6900
7100
7400
8250
14250
8150
8148

155
طالق
4698
5350
5850
4700
5900
5548
5847
5281
4650
4600
4300
4000

و�أذكر هنا �إح�صائية �أخرى عمومية عن عدد الطالق والزواج الذي ح�صل
يف عموم القطر امل�صري يف �سنة :1898
�سنة

زواج

طالق

1898

120000

33000

()1

ومنها يظهر �أن كل �أربع زوجات تطلق منهن واحدة وتبقى ثالث وهذه
النتيجة و�إِن كانت �أح�سن من الأوىل ب�سبب �أنها ت�شمل �سكان الأرياف الذين
ال يطلقون مثل �أهل م�صر �إال �أَن كالهما من �أقوى احلجج على ا�ضمحالل حال
العائالت عندنا و�سهولة تهدم بنائها.
( 	)1هذه الإح�صائية ا�ستخرجها من دفاتر املحاكم ال�شرعية ح�ضرة عامر �أفندي �إ�سماعيل املوظف بنظارة احلقانية
واملنتدب الآن باملحكمة ال�شرعية الكربى.
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ومن الغني عن البيان �أن املر�أة �إذا ترقت و�شعرت بجميع ما لها من احلقوق
ف�إنها ال تقبل �أن تعامل بطرق الق�سوة والإهانة التي تعامل بها وهي جاهلة .وعند
ذلك يح�س الرجال �أنف�سهم ب�أنه لي�س من الالئق بهم �أن ي�ستعملوا حق الطالق
الذي َوكله اهلل ب�أمانتهم �إال عند ال�ضرورة التي �شُ ر َِع الطالق لأجلها .فرتبية الن�ساء
مما ي�ساعد على �إ�صالح �أخالقنا وت�أديب �أل�سنتنا .ف�إن الرجل يحتقر املر�أة اجلاهلة
وعلوا يف
ولكنه ي�شعر ً
رغما عن �إرادته باحرتام املر�أة �إذا وجد منها عق ًال ومعرف ًة ًّ
الأخالق فيعف ل�سانه عن ذكر ما ال يليق بها وي�ؤدي لها حقوقها.
ولكن ال يجمل بنا �أن ننتظر ذلك الزمان الذي يبلغ فيه الن�ساء بالرتبية
توقريهن واحرتامهن ،بل يجب على كل من
والتهذيب ما ميلأ قلوب الرجال من
َّ
يهتم ب�ش�أن �أمته �أن ينظر يف الطرق التي تخفف من م�ضار الطالق �إىل �أن ي�أذن اهلل
بتلك الغاية التي هي منتهى كل غاية .وقد َّبي َّنا �أن جمموع املذاهب الإ�سالمية
قد حوى من الأحكام ما ي�ساعد على و�ضع حدود تقف عندها العامة وتكون
مراعاتها من الو�سائل �إىل تقدمنا يف طريق ال�صالح .و�أقل ما يكون من �أثرها �أن
ال جتد املفا�سد �سبي ًال من ال�شرع �إىل ظهورها فبذلك يكمل نظام العائلة وتعي�ش
املر�أة يف طم�أنينة وراحة بال وال تكون يف كل �آن مهددة بفقد مكانتها من العائلة
ب�سبب وبال �سبب.
ولكن لنا �أن نالحظ �أنه مهما �ضيقنا حدود الطالق فال ميكن �أن تنال املر�أة
ما ت�ستحق من االعتبار والكرامة �إال �إذا منحت حق الطالق :ومن ح�سن احلظ
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�أن �شريعتنا النفي�سة ال تعوقنا يف �شيء مما نراه الز ًما لتقدم املر�أة .والو�صول �إىل
منح املر�أة حق الطالق يكون ب�إحدى طريقتني :الطريقة الأوىل� :أن يجري العمل
مبذهب غري مذهب احلنفية الذي حرم املر�أة يف كل حال من حق الطالق حيث
قال الفقهاء من �أهله�« :إن الطالق منع عن الن�ساء الخت�صا�صهن بنق�صان العقل
ونق�صان الدين وغلبة الهوى» مع �أن هذه الأ�سباب باطلة لأن ذلك �إن كان حال
كثريا من الرجال
املر�أة يف املا�ضي فال ميكن �أن يكون حالها يف امل�ستقبل ولأن ً
�أحط من الن�ساء يف نق�صان الدين والعقل وغلبة الهوى .وا�ستدل على ذلك
علي عند اطالعي على �إح�صائية الطالق يف فرن�سا فقد ر�أيت �أنه
مبالحظة وردت ّ
يف �سنة 1895م حكمت املحاكم الفرن�ساوية بالطالق يف  9785ق�ضية منها �سبعة
تقريبا حكم فيها باحلق للن�ساء حيث ثبت �أمام املحاكم �أن العيب كان من
�آالف ً
الرجال.
وال ي�صح يف احلق �أن ال�شريعة �سمحاء عادلة ك�شريعتنا ت�سلب املر�أة جميع
�شريرا
الو�سائل التي تبيح لها التخل�ص من زوج ال ت�ستطيع املعي�شة معه ك�أن كان ً
�أو من �أرباب اجلرائم �أو فا�س ًقا �أو غري ذلك مما ال ميكن معه المر�أة �سليمة الذوق
والأخالق �أن تر�ضى بع�شرته.
وقد وفى مذهب الإمام مالك للمر�أة بحقها يف ذلك وقرر �أن لها �أن ترفع
�أمرها �إىل القا�ضي يف كل حالة ي�صل لها من الرجل �ضرر.
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جاء يف كتاب البهجة يف �شرح التحفة لأبي احل�سن الت�سويل ما ي�أتي:
«�إن الزوجة التي يف الع�صمة �إذا �أثبتت �ضرر زوجها بها ب�شيء من الوجوه
املتقدمة واحلال �أنها مل يكن لها بال�ضرر �شرط يف عقد النكاح من �أنه �إن �أَ َ�ض َّر بها
ف�أمرها بيدها فقيل لها �أن تطلق نف�سها بعد ثبوت ال�ضرر عند احلاكم من غري �أن
ت�ست�أذنه يف �إِيقاع الطالق املذكور �أي ال يتوقف تطليقها نف�سها على �إذنه لها فيه
و�إن كان ثبوت ال�ضرر ال يكون �إال عنده كما �أن الطالق امل�شرتط يف عقد النكاح
أي�ضا بعد ثبوته بغري �إذنه وظاهره اتفاقًا.
�أي املعلق على وجود �ضررها لها �أن توقعه � ً
أي�ضا لكن بعد رفعها �إياه
وقيل حيث مل يكن لها �شرط به لها �أن توقع الطالق � ً
للحاكم وبعد �أن َي ْز ُجره((( القا�ضي مبا يقت�ضيه اجتهاده من �ضرب �أو �سجن �أو
توبيخ((( ونحو ذلك ،ومل يرجع عن �إ�ضرارها ،وال تطلق نف�سها قبل الرفع والزجر،
ومنهم من قوله �أن الطالق بيد احلاكم فهو الذي يتوىل �إيقاعه �إن طلبته الزوجة
وامتنع منه الزوج ،و�إن �شاء احلاكم �أمرها �أن توقعه .فعلى هذا القول البد �أن يوقعه
احلاكم �أو ي�أمرها به فتوقعه .و�إذا �أمرها به فهي نائبة عنه يف احلقيقة كما �أنه هو نائب
عن الزوج �شر ًعا حيث امتنع منه .وروى �أبو زيد عن ابن القا�سم �أنها توقع الطالق
دون �أمر الإمام قال بع�ض املوثقني :والأول �أ�صوب».

((( َي ْز ُجره :مينعه وينهاه( .م).
((( توبيخ :لوم �أو ت�أنيب �أو تعنيف( .م).
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الطريقة الثانية� :أن ي�ستمر العمل على مذهب �أبي حنيفة ولكن ت�شرتط
كل امر�أة تتزوج �أن يكون لها احلق يف �أن تطلق نف�سها متى �شاءت �أو حتت �شرط
من ال�شروط ،وهو �شرط مقبول يف جميع املذاهب.
وهذه الطريقة �أف�ضل من الأوىل من بع�ض الوجوه ف�إن من امل�ضار احلقيقية
التي تتفق كل الن�ساء يف التحفظ منها وبذل امل�ستطاع يف اتقائها ما ال يكون
�سببا ي�سمح للقا�ضي �أن يحكم بالطالق يف مذهب مالك وذلك كتزوج الرجل
ً
بامر�أة �أخرى وزوجته الأوىل يف ع�صمته .ف�إن الزوجة الأوىل لو رفعت �شكواها �إىل
القا�ضي وطلبت منه �أن يطلقها مل يجز للقا�ضي �أن يجيب طلبها فلو ا�شرتطت �أن
�شاءت �أو عندما يتزوج زوجها عليها كان الأمر بيدها .ولكن
تطلق نف�سها متى َ
العمل على الطريقة الأوىل �أحكم و�أحزم ف�إن و�ضع الطالق حتت �سلطة القا�ضي
�أدعى �إىل ت�ضييق دائرته و�أدنى �إىل املحافظة على نظام الزواج.
وملا كان تخويل الطالق للن�ساء مما تقت�ضيه العدالة والإن�سانية ل�شدة الظلم
الواقع عليهن من فئة غري قليلة من الرجال مل تتحل �أرواحهم بالوجدانات
الإن�سانية ال�سليمة كان يل الأمل ال�شديد يف �أن يحرك �صوتي ال�ضعيف همة
خ�صو�صا من �أولياء الأمور �إىل �إغاثة ه�ؤالء
كل رجل حمب للحق من �أبناء وطني
ً
ال�ضعيفات املقهورات ال�صابرات.

خامتة

تبني للقارئ مما �سبق �أن ما نريد �إدخاله من الإ�صالح يف حالة الن�ساء
ينق�سم �إىل ق�سمني :ق�سم يخت�ص بالعادات وطرق املعاملة والرتبية .والق�سم
الثاين يتعلق بدعوة �أهل النظر يف ال�شريعة الإ�سالمية والعارفني ب�أحكامها �إىل
مراعاة حاجات الأمة الإ�سالمية و�ضروراتها فيما يخت�ص بالن�ساء ،و�أن ال يقفوا
عند تطبيق الأحكام عند قول �إمام واحد �إمنا كان اجتهاده مواف ًقا مل�صلحة ع�صره،
و�أن يدققوا البحث فيما تغري من الأحوال وال�ش�ؤون ف�إن وجدوا يف قول �إمام ما
تتع�سر معه املحافظة على كرامة ال�شرع �أقاموا مقامه قول �إمام �آخر يكون يف مذهبه
ما ي�سد احلاجة بدون خروج عن �أ�صول ال�شريعة العامة.
والعمل على حتقيق هذين النوعني من الإ�صالح هو كغريه من �سائر
الأعمال النافعة �إمنا يتم بالعلم والعزمية.
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� )1أما العلم

فهو و�سيلة الأمة ملعرفة حاجاتها وبه تتنبه �أذهان �أفرادها �إىل ما هم فيه وما
درجوا عليه من الأخالق والعوائد والكماالت والنقائ�ص بحيث يكونون على
دائما مو�ضوع بحثهم.
�شعور دائم ب�أحوالهم وتكون تلك الأمور ً
�إن من الغفلة بل من �أ�سباب ال�شقاء �أن تكون � ُش�ؤوننا يف حياتنا قائمة
جاءت
بعوائد ال نفهم �أ�سبابها وال ندرك �آثارها يف �أحوالنا بل �إمنا نتم�سك بها لأنها َ
�إلينا ممن �سلفنا وورثناها عمن تقدمنا وذلك كل ما فيها من احل�سن عندنا .مع �أن
�سببا يف الأخذ بها وال يف الثبات عليها بل يجب
هذا وحده ال يكفي لأن يكون ً
�أن نفهم �أن لنا م�صالح وملن �سبقنا م�صالح ولنا �ش�ؤون ولهم �ش�ؤون ولنا حاجات
مل تكن لهم وكانت لهم حاجات لي�ست لنا اليوم وذلك من البديهي الذي ال
يختلف فيه اثنان.
فعلينا �أن ن�أخذ من العوائد و�أن نك�سب من الأخالق ما يلتئم مع م�صاحلنا
فنكون مالكني مل�صادر �أعمالنا كما يطلب منا العقل وال�شرع ال �أن نكون عبي ًدا
لعاداتنا التي وجدنا عليها �آباءنا فيكون مثلنا مثل رجل وجد لبا�سه �ضي ًقا فر�أى
�أن يجوع ليهزل وي�ضعف وينحل حتى ي�صغر ج�سمه في�سعه لبا�سه ال �أن ي�صلح
لبا�سه بتو�سعته حتى يتفق مع ج�سمه.
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�إ َّنا ال جند عقبة يف طريقنا �إىل ال�سعادة �أ�صعب اجتيا ًزا من �شدة مت�سكنا
بعادات من �سلفنا من غري �أن منيز بني تلك العادات �صاحلها وطاحلها .نعم �إن
والروية ملعرفة ما
املا�ضي ال ي�صح �أن يطرح جملة لكن يجب �أن ينظر فيه بالتب�صر َّ
�أظهر من منافع وم�ضار.
ال �أرى �أعجب من حالنا! هل نعي�ش للما�ضي �أو للم�ستقبل؟ هل نريد �أن
نتقدم �أو نريد �أن نت�أخر؟ نرى العامل يف تقلب م�ستمر و�ش�ؤونه يف تغري دائم ،ونحن
ننظر �إىل ما يقع فيه من تبدل الأحوال بعني �شاخ�صة وفكرة حائرة ونف�س ذاهلة ال
خمل�صا ونطلب منه عونًا فرنتد
ندري ماذا ن�صنع ثم ننهزم �إىل املا�ضي نلتم�س فيه ً
دائما خائبني.
ً
ر�أينا يف هذا القرن حادثة عجيبة �أظنها وحيدة يف التاريخ .ر�أينا �أمة بتمامها
خلعت عوائدها و�أبطلت ر�سومها وتخلت عن نظاماتها وقوانينها وطرحتها وراء
ظهرها فقطعت كل و�صلة بينها وبني ما�ضيها �إال ما كان متعل ًقا بجامعة �شعبها.
همت فبنت بناء جدي ًدا مكان البناء القدمي فلم مي�ض عليها ن�صف قرن �إال
ثم َّ
وقد �شيدت َه ْي َك ًال جمي ًال على �آخر طرز �أفاده التمدن فهبت من نومها ون�شطت
فتيا،
حارا ًّ
من عقالها و�شعرت ب�أن احلياة تدب يف بدنها وجتري يف عروقها د ًما ًّ
قويا ًّ
تلك هي الأمة اليابانية �صارت تعد اليوم يف �صف الأمم املتمدنة بعد �أن قهرت
يف ب�ضعة �أيام دولة ال�صني اجل�سيمة التي مل يقتلها �إال �إعجابها مبا�ضيها� .ألي�س يف
ذلك عربة لكل متب�صر؟
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لو كانت عوائدنا فيما يتعلق بالن�ساء لها �أ�سا�س يف �شريعتنا لكان يف ميلنا
�إىل املحافظة عليها ما ي�شفع لنا� .أما وقد برهنا على �أن كل ما عر�ضناه من �أوجه
الإ�صالح يتفق متام االتفاق مع �أحكام ال�شريعة ومقا�صدها فلم يبق لنا عذر يف
التم�سك بها �سوى �أنها قد تقد�ست مبرور الزمان الطويل و�أننا غفلنا عن م�صاحلنا
وتدبري �ش�ؤوننا.
�إذا توهم بع�ض القراء �أن ما ورد يف كتب الفقهاء من ا�ستح�سان عدم ك�شف
وجه املر�أة وعدم خمالطتها بالرجال دف ًعا للفتنة هو من الأحكام الدينية التي ال
يجوز تغيريها .فنقول� :إن هذا االعرتا�ض مردود ب�أن الأحكام ال�شرعية جاءت يف
الغالب مطلقة وجارية على ما تقت�ضيه العادات احل�سنة ومكارم الأخالق و َوكَّ لت
فهم اجلزئيات �إىل �أنظار املكلفني وو�ضعتها حتت ت�صرف اجتهادهم وعلى هذا
جرى العمل بعد وفاة النبي  بني �أ�صحابه و�أتباعه.
وملا ات�سعت خطة الإ�سالم وكرث اختالط امل�سلمني بغريهم من الأمم
وعر�ضت عليهم حاجات و�ضرورات اقت�ضت �أحكا ًما وم�شروعات جديدة قام
املجتهدون بينهم وا�ستنبطوا لهم من �أ�صول ال�شريعة العامة ما ينا�سب الوقائع
فف�صلوا ما �أجمله القر�آن وال�سنة من الأحكام وفرعوا منها ما ينا�سب
اخلا�صة َّ
الأحوال والأم�صار والإع�صار .فهم مل ي�ضعوا بذلك �شر ًعا ومل ي�ضيفوا على
قا�صرا على النظر يف اجلزئيات وردها �إىل كلياتها
الدين �شي ًئا و�إمنا كان اجتهادهم ً
املقررة يف الكتاب وال�سنة.
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�أال ترى �أن القر�آن مل يبني �أهم الفرو�ض مثل �أحكام ال�صالة ومواقيتها
ال�سنة هي
وركوعها و�سجودها وال مقادير الزكاة و�أوقاتها وال منا�سك احلج .و�أن ُّ
التي ر�سمت جميع تلك الأحكام جمملة ثم جاء املجتهدون فف�صلوا �أحكامها
وقرروا فروعها؟
على هذا النمط ت�ألفت �شريعتنا من فروع كلها راجعة �إىل �أ�صل واحد.
فال�شريعة الإ�سالمية �إمنا هي كليات وحدود عامة .ولو كانت تعر�ضت �إىل تقرير
جزئيات الأحكام ملا حق لها �أن تكون �شر ًعا عا ًّما ميكن �أن يجد فيه كل زمان وكل
�أمة ما يوافق م�صاحلهما.
فهذه القواعد الكلية التي حتدد �أعمالنا بحدود يجب االنتهاء �إليها على
ح�سب ما ورد يف الكتاب وال�سنة ال�صحيحة هي التي ال تقبل التغيري والتبديل.
�أما الأحكام املبنية على ما يجري من العوائد واملعامالت فهي قابلة للتغيري على
ح�سب الأحوال والأزمان وكل ما تطلبه ال�شريعة فيها هي �أن ال يخل هذا التغيري
ب�أ�صل من �أ�صولها العامة ،فك�شف الر�أ�س مث ًال قبيح يف البالد ال�شرقية لأنه كان
(((
قادحا
معتربا يف العادة خم ًّال باملروءة ،ولهذا ال�سبب اعترب عند �أهل ال�شرق ً
ً
قادحا .فاحلكم
يف العدالة .ولكنه غري قبيح يف البالد الغربية فال يكون عندهم ً
ال�شرعي يجب �أن يختلف باختالف ذلك .وجواز �إثبات الت�صرفات ال�شرعية
خم�صو�صا يف �أ�شخا�ص ال�شهود و�إمنا الغر�ض
بال�شهادة مل يكن الغر�ض منه معنى
ً
((( قَا ِد ًحاُ :م َ�ش َّك ًكا( .م).
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منه �إثبات هذه الت�صرفات بالطريقة التي وقع اال�صطالح عليها ومل يكن غريها
م�ألوفًا .ف�إذا تغريت الأحوال وتبدل اال�صطالح واعتاد النا�س على التعامل فيما
بينهم بالكتابة تغري كذلك احلكم ال�شرعي وحتولت طريقة الإثبات من ال�شهادة
�إىل الكتابة .و�إذا قيل با�ستحباب �سرت املر�أة وجهها عن الرجال خلوف الفتنة وعدم
اقت�ضاء احلال لك�شفه يف زمان كان هناك حمل خلوف الفتنة وال تق�ضي �ضرورات
احلياة على املر�أة بك�شف وجهها فال مانع من �أن يتغري هذا اال�ستح�سان �إىل �ضده
يف زمان �آخر؛ ذلك لأن اختالف الأحكام باختالف العوائد وامل�صالح لي�س يف
احلقيقة اختالفًا يف ال�شريعة و�إمنا هو رد لأحكام اجلزئيات �إىل �أ�صولها الكلية،
ورجوع بها �إىل مقا�صدها ال�شرعية.
تبني من ذلك �أن لنا يف م�أكلنا وملب�سنا وم�شربنا وجميع �ش�ؤون حياتنا
العمومية واخل�صو�صية احلق يف �أن نتخري ما يليق بنا ويتفق مع م�صاحلنا ب�شرط �أن
ال نخرج عن تلك احلدود العامة التي �أ�شرنا �إليها.
�أما التزامنا مبا وجدنا عليه �آباءنا وعدم اخلروج عن الدائرة التي ر�سموها
لأنف�سهم فهو الق�ضاء على الأمة الإ�سالمية بجمود القرائح وتقييد الأرجل وغل
الأيدي عن كل عمل حتفظ به كونها وتدافع به عن وجودها وتتقدم به يف �سبيل
�سعادتها .بل قد يكون ق�ضاء عليها باملحو واال�ضمحالل.
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 )2و�أما العزمية

فهي حث الإرادة �إىل كل خري �أر�شدنا �إليه العلم والعرفان والفرار بها من
كل �شر َدلَّنا عليه البحث والتنقيب .العزمية هي �أ�شرف قوى الإن�سان و�أجلها
و�أعظمها � ًأثرا يف �أعماله .فالتعليم والتهذيب و�سعة العقل والأميال احل�سنة
والغرائز الطيبة كل ذلك ال يفيد فائدة تذكر عند �شخ�ص جمرد عن العزمية؛
ولهذا كان �ضعف الإرادة �أكرب عيب يف الإن�سان.
نرى الكثري من �أهل بالدنا ي�ستح�سنون فكرة �أو عم ًال ولكنهم ال يجدون
من �أنف�سهم همة كافية خلدمة تلك الفكرة �أو ذلك العمل ويكفي �أنهم يعلمون �أن
بع�ض النا�س ال يتفق معهم يف ر�أيهم لتال�شي �إرادتهم و�سقوطها� .أما �إذا علموا �أنه
فرارا.
رمبا مي�سهم �ضرر ما من ناحية ذلك العمل ر�أيتهم يفرون منه ً
�إن كان لنا �أمل يف جناح ما نعده �صا ًحلا لنا ف�إمنا يكون يف الرجل الذي يحب
�أن يعرف ويبحث ليعرف ويعرف بالفعل ما حتتاج �إليه بالده وله عزمية تدفعه
�إىل العمل يف جلب ما ينفعها ودفع ما ي�ضرها بالو�سائل التي ت�ؤدي �إىل املطلوب
بطبيعتها طال الزمان �أو ق�صر.
فعلى مثل هذا الرجل الكامل نعر�ض طريقة للعمل فيما نحن ب�صدده بعد
العلم ب�أن اخلطوة الأوىل يف كل �شيء هي من �أ�صعب الأمور لأن االنتقاد جميعه

168

حترير املر�أة

168

ين�صب على من يبتدئ يف �أي �أمر خطري ومن النادر �أن يوجد �شخ�ص يح�س من
نف�سه قوة كافية ملقاومة تيار االنتقاد العام.
ف�أح�سن طريقة �أراها لتنفيذ ما عر�ضناه يف هذا الكتاب هي �أن ُت�ؤ�س�س
جمعية يدخل فيها من الآباء من يريد تربية بناته على الطريقة التي �شرحناها
و�أن ُيختار لتلك اجلمعية رئي�س من كبار امل�صريني  -وال �أظن �أن الطبقات العليا
من �أهل بالدنا تخلو من واحد منهم  -و�أن يكون عمل هذه اجلمعية يف �أمرين:
الأول :التعاون على تربية البنات على هذه القاعدة اجلديدة .والثاين :ال�سعي
لدى احلكومة يف �إ�صدار القوانني التي ت�ضمن للمر�أة حقوقها ب�شرط �أن ال تخرج
يف �شيء من ذلك عن احلدود ال�شرعية ولكن بدون �أن تتقيد مبذهب من املذاهب
بل ت�أخذ عن كل منها ما هو موافق حلاجاتنا احلا�ضرة و�ضرورات ع�صرنا كما
مرارا يف بع�ض
ح�صل مثل ذلك يف و�ضع املجلة العثمانية وكما ح�صل عندنا ً
امل�سائل املتعلقة باملحاكم ال�شرعية .ف�إذا ت�شكلت هذه اجلمعية يخف اللوم عن كل
واحد من �أع�ضائها ف�إن قوة االنتقاد ت�أتي متوزعة على جملة من الأفراد في�سهل
احتمالها ومقاومتها فال يكون يف �شدة االنتقاد ما يبعث على فتور الهمة و�ضعف
الإرادة عن العمل؛ لأن يف قوة اجلماعة من االقتدار على املدافعة ما لي�س يف قوة
الفرد الواحد ،واالجتماع هو القوة احلقيقية التي بدونها ال ينجح �شيء.
نرى حكومتنا مب�س�ألة �صغرية كم�س�ألة ال�شفعة فتعني لها جلنة �شرعية لتبحث
كثريا من امل�صريني
يف املذاهب وجتمع ما تراه منها ً
منا�سبا من الأحكام .ونرى ً
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يدخلون يف كثري من اجلمعيات مثل :جمعية الرفق باحليوان ،ومعار�ض الأزهار
وغريها وال ي�ضنون بوقتهم وال مبالهم يف تع�ضيد م�شروع من هذه امل�شروعات
يعتقدون �صالحيته .ونرى اجلرائد تن�شر بني طبقات الأمة من املعارف ما ي�ساعد
على تربيتها وتهذيبها وقد �آن الوقت الذي يجب فيه على احلكومة وعقالء الأمة
و�أرباب الأقالم �أن يوجهوا التفاتهم �إىل حال املر�أة امل�صرية ف�إين ال �أرى م�س�ألة
مت�س بحياة الأمة �أكرث منها وال �أحق منها ب�أن تكون مو�ضو ًعا لنظرهم وجما ًال
لآرائهم و�أفكارهم.

 نهاية المتن 

�صفحة الغالف الداخلي للطبعة الأولى للكتاب

تربية املر�أة واحلجاب
ت�أليف
حممد طلعت حرب

طبع لأول مرة في عام (1317هـ1899/م).

مقدمة

$
واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت النبيني و�إخوانه
املر�سلني� .أما بعد ف�إنه قد كرث يف هذه الأيام البحث والكتابة يف حالة املر�أة وما
يجب عليها ولها ويف طرق تعليمها.
والف�ضل يف فتح باب هذا البحث لكتاب «حترير املر�أة» الذي و�ضعه ح�ضرة
الفا�ضل قا�سم بك �أمني يقول فيه� :إن املر�أة م�ساوية للرجل من جميع الوجوه ،و�إن
الرجل ظامل لها يف حقوقها .ويحث فيه على تربية املر�أة وتعليمها كما يتعلم الرجل
�سواء ب�سواء .ويقول بلزوم رفع احلجاب ووجوب االختالط لأن حجاب املر�أة وعدم
اختالطها مما يقيد حريتها التي منحها اهلل �إياها ،ومينع من قيامها بالعمل املكلفة به يف
الهيئة االجتماعية �إىل �آخر ما يدعو �إليه .ومل يكد يظهر هذا الكتاب يف عامل الوجود
حتى �أ�شيع يف بع�ض اجلرائد �أنه ت�ألفت جلنة يف م�صر حتت رعاية عظيم بها لتحرير
املر�أة ال�شرقية على الطريقة التي �أ�شار �إليها ح�ضرة امل�ؤلف يف كتابه .و�أخذ النا�س من
ذلك الوقت يبحثون يف مو�ضوع الكتاب وما احتوى عليه من �أفكار و�أماين .ولقد
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انق�سموا حزبني :حزبًا يرى ر�أي امل�ؤلف وهم قالئل يعدون على الأ�صابع .واحلزب
الآخر وهو الأعظم عد ًدا �أجمع على ا�ستهجان((( ما ورد بالكتاب ،ويقول �إنه يدعو �إىل
بدعة يف الدين ال يف العوائد فقط .وكال احلزبني م�س ِّلم واحلمد هلل ب�أن الدين ال مينع
مطل ًقا من تعليم املر�أة وتربيتها وتهذيبها بل هو يح�ض على ذلك وي�أمر به ،ولكنهما
يختلفان فيما ينبغي �أن َت ْعل ََمه املر�أة ويف طريقة التعليم والتهذيب.
وملا ر�أينا هذا اجلدال والكفاح بني فريقني يعزز كل منهما قوله بال�شرع،
ويقول � َّإن احلق والدين يف جانبه ،ور�أينا �أنه مل يكد يخلو جمتمع من الكالم يف
هذا املو�ضوع تاقت نف�سنا �إىل البحث والتنقيب((( والدخول فيه.
ونحن نعر�ض على القراء نتيجة بحثنا ف�إن �أخط�أنا فلنا من ح�سن النية ما
نرجو معه غفران �سيئات خطئنا ،و�إن �أ�صبنا املرمى كما نظن فل�سنا ن�س�أل على
أجرا فنقول:
عملنا � ً
�أول �شيء طر�أ((( على ذهننا حني قر�أنا الكتاب ور�أينا النا�س �أخذت ت�سلق
ح�ضرة امل�ؤلف ب�أل�سنة حداد(((  ،ويحملون عليه وعلى كتابه حمالت مل نتعودها
على م�ؤلف غريه من قبلْ � ،أن ال بد يف الأمر من �شيء مهم حمل النا�س على
ذلك �إذ ال ميكن �أن يجتمع كل النا�س على �ضاللة .وال يخفى �أن �أل�سنة اخللق
(((
(((
(((
(((

ا�س ِت ْهجان :ا�ستقباح( .م).
ال ّت ْنقيب :التفتي�ش( .م).
جد وحدث( .م)
طر�أَّ :
ت�سلقه الأل�سنة :ت�ؤذيه بالكالم( .م).
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�أقالم احلق .ف�أخذنا ن�س�أل ونت�ساءل ،ونبحث ونتناظر حتى علمنا �أن معظم هياج
الر�أي العام على ح�ضرة امل�ؤلف ناجت مما هو را�سخ يف �أذهانهم من �أن رفع احلجاب
واالختالط كالهما �أمنية تتمناها �أوروبا من قدمي الزمان لغاية يف النف�س يدركها
كل من وقف على مقا�صد �أوروبا بالعامل الإ�سالمي ،ويقولون � َّإن للأوروباويني
مطامع قدمية وم�آرب((( يف النف�س يظهرها زيادة التقرب من العا َل َـمينْ ال�شرقي
والغربي حتى �إن بع�ض �أمراء امل�سلمني اتخذ هذه املقا�صد ذريعة((( يتقرب بها
�إىل بع�ض دول �أوروبا يف نيل م�آربه .ومن ذلك �أن �إ�سماعيل با�شا خديوي م�صر
الأ�سبق ملا كانت نف�سه متيل �إىل اال�ستقالل وتكوين مملكة م�ستقلة ب�إفريقيا يحكمها
هو ومن ي�أتي بعده من �أوالده ،كان عام ًال على جذب دول �أوروبا �إليه لت�ساعده
على حتقيق �أمنيته يف مقابلة حتقيقه �أمنيتهم ب�أن ُيدخل العادات الإفرنكية بني
كثريا ما يتظاهر ويقول �إن م�صر قطعة
�أمته ،مما كان يظنه �سهل املنال حتى �إنه كان ً
من �أوروبا ،و�إن �أخالق امل�صريني وعوائدهم التي ورثوها �ست�صبح مب�ساعيه بعد
قليل مماثلة لعوائد �أوروبا و�أخالقها ،ليكون له من ذلك و�سيلة يتقرب بها �إليهم ملا
ر�آه وعلمه من خمالطة �أمرائهم وعلمائهم و�أرباب الأفكار وال�سيا�سة منهم الذين
يعلمون حق العلم �أنه مل يبق حائل((( يحول دون هدم املجتمع الإ�سالمي  -يف
امل�شرق ال يف م�صر وحدها � -إال �أن يطر�أ على املر�أة امل�سلمة التحويل بل الف�ساد
الذي عم الرجال يف امل�شرق .وكل من �أدرك �إ�سماعيل با�شا يعلم ما كان قد �أ�شيع
((( م�آرب :حاجات( .م).
((( َذريعة :و�سيلة و�سبب( .م).
((( حائل :حاجز( .م).
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يف ذلك الوقت من �أنه كان يريد �أن تخرج الن�ساء مك�شوفات الوجوه يف الطرقات
كالفرجنيات وعمت الإ�شاعة �أرجاء القطر ب�أجمعه ،وحتدث النا�س بها يف كل ناد
أي�ضا �إنه لأجل تنفيذ هذا الفكر �أمر ب�أن تخرج تلميذات مدر�سة ال�سيوفية
وقالوا � ً
مك�شوفات الوجوه .وقد ر�آهن النا�س وهن على ذلك وعلى ر�ؤو�سهن الربانيط يف
عربات كثرية يتف�سحن يف �أرجاء املدينة وبينهن من لها من العمر �ست ع�شرة �سنة
وزيادة .وقد علم النا�س ثمرة هذا الغرا�س فقد خرجن �أكرثهن على علة ال ِب َغاء(((.
ومل يقت�صر العلم بهذا العزم على م�صر فقط بل تعداها �إىل غريها من الأم�صار
حتى �أن �أحد �أمراء امل�سلمني �إذ ذاك كتب �إليه كتابًا مطو ًال ينهاه فيه ويلومه على
ما يتظاهر به من حب االنف�صال عن الدولة وما يريد �إدخاله من عادات الإفرجن
خمت�صا بهذا املو�ضوع قوله بعد العنوان:
بني قومه .ومما جاء يف الكتاب املذكور ًّ
وحمد اهلل وال�صالة على �أنبيائه(((.
بلغنا ور�أينا من مقت�ضيات الأحوال ما ي�صدق اخلرب �أنكم كاتبتم((( ملوك
�أوروبا وتوجهتم ب�أنف�سكم �إليهم تطلبون منهم الإعانة على اال�ستقالل مبلك م�صر،
واال�ستبداد((( بال�سلطنة ليقال لكم َم ِلك م�صر �أو فرعون م�صر ،ومل يقنعكم لقب
اخلديوي الذي �شرفكم به �سلطاننا يف هذه املدة الأخرية ،وذكرمت للم�شار �إليهم
(((
(((
(((
(((

ال ِبغَاء :الزنا والدعارة مقابل املال( .م).
اطلعت على هذا الكتاب عند بع�ض �أعاظم م�صر ولديه �صحته ما يثبت.
كاتبتم :را�سلتم( .م).
اال�ستبداد :االنفراد بدون م�شارك( .م).
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�أنكم ت�ضمنون لهم �إن وقعت منهم الإعانة التي تطلبونها تبديل �أحكام القر�آن
كونونها ما
وف�صل ال�سيا�سة عن الدين باملرة ،وتبيحون لن�ساء الأمة اجلديدة التي ُت ِّ
تبيحه العادات الإفرجنية وقوانينها من احل�ضور يف جمامع الرجال ومواكبهم وغري
ذلك ،وال تظلمونهن مبثل ما ظلمتهن ال�شريعة الإ�سالمية على مدعاكم .وقلتم
فيما ذكرمت لأولئك امللوك �إن ال�سلطان العثماين ال يتي�سر له ما يتي�سر لكم من
ملقبا بلقب
�أمثال هاته الأمور التي هي خال�صة التمدن الإن�ساين يف نظركم لكونه ً
خليفة الر�سول �إىل �آخر ما ذكرمت ...اهـ.
و�إن �إرادة الو�صول �إىل تغيري حالة املر�أة امل�سلمة �شيء كامن يف نفو�س
الفرجن؛ لذلك كانوا يطالعون به كل من حادثهم من �أدباء ال�شرق وعلمائه ،حتى
غريبا،
�أنك ترى الواحد منهم متى ناظرته م�شف ًقا على املر�أة امل�سلمة �إ�شفاقًا ً
ويرثى حلالها وي�صدر منه من الأقوال ما يدل على جهله بحالة املر�أة وحقوقها
يف الإ�سالم جه ًال تا ًّما .مع �أن لكثري من ف�ضالء ال�شرق م�ؤلفات ومقاالت يف
حالة املر�أة امل�سلمة وما لها من احلقوق بح�سب ال�شريعة ال َغ َّراء((( ،قد ترجمت �إىل
بع�ض لغات �أوروبا واطَّ لع عليها الكثري من علمائها ،ومع ذلك تراهم ُم ِ�ص ِّرين على
ر�أيهم من تعا�سة حالة املر�أة امل�سلمة ك�أن املر�أة امل�سلمة َوكَّ َل ْتهم عنها يف املدافعة
عن حقوقها� ،أو ك�أنهم ملا ر�أوا تعا�سة حالة املر�أة عندهم وابتذالها((( مبا و�صلت �إليه
بف�ضل احلرية الزائدة الوا�سعة �أرادوا �أن تكون حالة التعا�سة عامة كل ن�ساء الدنيا،
((( ال َغ َّراء :ال�شريفة( .م).
((( ابتذالها :حقارتها ومهانتها( .م).
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فهم دائبون عاملون على التنفري من حالة املر�أة امل�سلمة وما هي عليه من ال�شقاء
لتقوى كلمتهم ،فيتداخلون يو ًما ما بالقوة با�سم املروءة ليحملوا دول الإ�سالم
على تغيري حالة املر�أة فيتم لهم الغر�ض اخلفي الكامن يف نفو�سهم ،كما تداخلوا
من قبل با�سم الإن�سانية والعهد لي�س ببعيد يف م�س�ألة الرقيق.
و�إن كل من نظر �إىل �أقوال الفرجن ومن ين�سجون على منوالهم ر�آها مزخرفة
الظاهر جميلة احلوا�شي والأركان ملاعة براقة تكاد ت�أخذ بالألباب ،ولكن وا �أ�سفاه
ح�شوها ال�سم الناقع((( .وال نالم على قولنا هذا؛ لأننا طاملا �ساملنا الإفرجن وظننا
�أن كل ما ي�صدر منهم حق وكل �أفعالهم منزهة عن العبث ،فلما ا�ست�سلمنا �إليهم
بهذه الطريقة وقعنا فيما نخافه فانطم�ست معاملنا ،ودر�ست((( �آثارنا ،وغطى اجلهل
ب�صائرنا و�أب�صارنا ف�أ�صبحنا على حالة َي ْر َثى((( لها العدو قبل ال�صديق بعد جمد
باذخ وعز �سابق وعلم قدمي .ولو قيل لنا هذا القول يف �أول تعارفنا بالفرجن لك َّنا
�أخذناه كما هو وعملنا به ولرمبا �أ�صبحت حالة املر�أة عندنا كحالة الرجل على ما
يبتغيه الفرجن .ولكن ي�سر اهلل و�أ�صبحت لنا خربة مب�آرب الإفرجن نحو ال�شرق فال
ن�سمع منهم قو ًال �إال بعد �أن نطيل النظر والتنقيب فيه(((.
(((
(((
(((
(((

الناقع :القاتل( .م).
در�ست :ذهب �أثرها( .م).
َي ْرثَى :يرق وير�أف( .م).
جاء يف جريدة املقطم الغراء يف عددها ال�صادر يوم � 13سبتمرب �سنة 1899م �ضمن مقالة يف حملياتها عنوانها
«�أتدري ما هي فاعلة؟» ما يعذر ه�ؤالء املعار�ضني يف اعتقادهم حيث قالت:
وبديهي �أن الأمة التي تنفع العامل بقدوتها احل�سنة ت�ضرهم بقدوتها ال�سيئةّ .
ولعل �أهل ال�شرق الأدنى �أعظم
الأمم اقتداء بالفرن�سويني
واقتبا�سا لأفعالهم وعاداتهم وا�صطالحاتهم حتى �أنك لرتى �شبانهم يف �أكرث املدن=
ً
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هذا هو جممل قولهم وداعية �سخطهم و�إين �أجل ح�ضرة الفا�ضل قا�سم بك
�أمني عن �أن يكون له غاية من و�ضع كتابه خالف حب اخلري واالرتقاء لأمته كما
هو ظاهر من كالمه على تربية املر�أة ،ف�إنه و�صف حالتها اليوم �أح�سن و�صف وقال
بوجوب تربيتها تربية تهذب �أخالقها و ُت َق ِّوم نف�سها ،فلح�ضرته مزيد ال�شكر على ذلك
و�سريانا يف هذا الكتاب داعني �إىل مثل دعوته رافعني �صوتنا مع �صوته علَّ دعوتنا
تخرق تلك الأذن ال�صماء؛ فيهتم القوم ب�أمر هذه الرتبية وننال �ضالتنا التي نن�شدها
وهي حت�سني حالنا وما ذلك على اهلل بعزيز .و�إننا مع موافقتنا حل�ضرته على هذا املبد�أ
نخالفه يف غريه َف َن ْ�س َت ْم ِن ُحه العفو((( عما يجده خالل بحثنا من املخالفة واملُباي َنة((( يف
الر�أي والفكر فح�ضرته حر وال نَ َخا ُله((( �إال �أن يحب كل حر الفكر.
=ال يقلون �شغفًا وتعلقًا بالفرن�سوية وحتي ًزا وحتزبًا لها من الفرن�سويني �أنف�سهم .فيخاف ال�شرقي ال�ضرر من
عاقبة خط�أ الفرن�سوي و�ضالله قدر ما يرجى النفع من عاقبة �أفعاله احل�سنة ومبادئه القومية .ولو بحثنا لوجدنا
�أن �أ�ضرا ًرا كثرية �سرت �إلينا من اختالل املبادئ القومية يف فرن�سا مع النفع الذي جنيناه من الت�شبه بها يف
مبادئها ال�سامية و�أفعالها العظيمة .فانحالل عرى العفاف يف عا�صمة فرن�سا وا�ستخفاف �أهل باري�س بهذا
املبد�أ الأدبي و�إطالقهم ال�سراح ل�شهواتهم �أثر ت�أثريه من ال�ضرر يف هذا القطر وغريه من الأقطار ال�شرقية على
وجهني :الواحد اقتداء الذين ربوا يف باري�س �أو زاروها ب�أهل باري�س من هذا القبيل ف�صارت العفة عندهم
�أم ًرا حق ًريا ال يرعون له حرمة وال يجلون ل�صاحبه قد ًرا .والوجه الآخر َت َو ُّهم كثريين من ال�شرقيني �أن التمدن
احلايل ينتج يف كل مكان ما �أنتج يف عا�صمة الفرن�سويني من الفجور وترك العفاف فنفروا منه وممن ي�ستح�سنه
وكرهوا تعليم بناتهم وتغيري طرق املعي�شة مع ن�سائهم وعائلتهم وقاموا يعنفون النابغني من �أبناء هذا القطر
ك�أنهم ارتكبوا وز ًرا؛ حيث طلبوا للمر�أة التحرير يعنون بذلك �أن تغري معي�شتها العائلية واالجتماعية بع�ض
التغيري ا هـ.
((( َف َن ْ�س َت ْمن ُِحه العفو :يطلب العفو منه( .م).
((( املُباي َنة :املخالفة واملُغَايرة(.م).
((( نَخَ ا ُلة :نَ ُظ ُّنه( .م).
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ومما اتخذه خ�صومه حجة على ممُ َالأته((( الفرجن وجماراته لهم على �أفكارهم
�أنه قد �سافر بع�ض الف�ضالء من الأتراك �إىل �أوروبا بق�صد ال�سياحة من ب�ضع
�سنني؛ فلما كان يف بالد الإنكليز وتعرف ببع�ض �أدبائهم هناك َج َّرهم الكالم
�إىل مو�ضوع حالة املر�أة امل�سلمة وهو املو�ضوع الذي قل �أن يخلو منه جمل�س فيه
�شرقي ،ووجهوا �إليه �أقوا ًال واعرتا�ضات وانتقادات هي نف�س االعرتا�ضات التي
بنى عليها ح�ضرة م�ؤلف كتاب حترير املر�أة كتابه ،ويقولون�« :إنه لي�س بعجيب
يف الأمر �أن االعرتا�ضات التي وجهت �إىل الفا�ضل الرتكي هي التي يوجهها
كل الفرجن �إىل ال�شرقيني .بل العجيب �أن هذه االعرتا�ضات هي بعينها التي
جاءت يف كتاب ح�ضرة قا�سم بك �أمني ،ولكنها بعبارة �أو�سع مع �أن ذلك الفا�ضل
الرتكي كان ب�أوروبا قبل �أن يظهر كتاب حترير املر�أة بعدة �سنوات .وقد طبعت هذه
االعرتا�ضات �ضمن ر�سالة باللغة الرتكية �سنة � 1893إفرنكية باملطبعة اجلامعة
أي�ضا من باب وقوع احلافر على احلافر،
مب�صر با�سم الرحلة الأ�صمعية .فهل هذا � ً
�أو من توافق اخلواطر كما كان الأمر يف ظهور كتاب حترير املر�أة يف الوقت الذي
ظهرت فيه مقالة �إنكليزية قيل �إنها لأحد علماء الهند امل�سمى القا�ضي �أمري علي،
وترجمت �إىل العربية من جريدة �إنكليزية يف جملة املقتطف يدعو فيها �صاحبها
�إىل مثل ما يدعو �إليه �صاحب كتاب حترير املر�أة؟ ذلك �أمر ال نتعر�ض له بنفي وال
�إثبات بل نَ ِكل((( فيه احلكم للقراء� ،إمنا نقول �إن اعرتا�ضات الفرجن على حالة املر�أة
(((	ممُ َالأته :منا�صرته ومما�شاته( .م).
((( نَكِ ل :نُف ِّو�ض( .م).
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امل�سلمة وما هي عليه من التحجب ال بد �أن تكون قد وجهت حل�ضرة الفا�ضل
قا�سم بك �أمني حينما كان يتعلم ب�أوروبا ولكن يظهر �أن ح�ضرته مل َي ْح َفل((( بها
ومل ت�ؤثر عليه �أدنى ت�أثري .يدل على ذلك �أقواله ومدافعاته عن حالة �آداب املر�أة
امل�سلمة واحتجابها يف م�ؤلفه النفي�س الذي رد به على كتاب الدوك داركور.
ولكن ال ندري �أي الأ�سباب �أثر عليه بعد ذلك فحوله عن فكره الأول �إىل فكر
يخالفه باملرة يف كتاب حترير املر�أة.
ولنكتف الآن مبا �أوردناه ولنبحث يف املر�أة ووظيفتها يف العامل ،ويف حقيقة
الرتبية ال�صحيحة والتعليم احلق الالزمني للبنني والبنات ِل َي ْ�ص ُلحوا �أن يكونوا
أزواجا ف�آباء و�أمهات ،وفيما يجب �أن تتخلق به الن�ساء ليقمن بوظيفتهن
يو ًما ما � ً
يف البيوت �أح�سن قيام .ثم نتبع ذلك بالكالم على احلجاب �أهو �شرعي ي�أمر به
�ضررا بلي ًغا بدون �أن تنفع؟
الدين ويق�ضي به العقل �أم هو بدعة وعادة �سيئة �ضرت ً
ويتخلل هذه الف�صول بيان ما نحن عليه الآن من الأدب والتهذيب والتعليم،
وبيان درجة النق�ص فيها وطرق �إ�صالحها مبا ال يخل بعوائدنا امل�ستح�سنة ومبادئ
ديننا القومي.
و�إنا نقول هنا ما قاله ح�ضرة الأ�ستاذ ال�شيخ حمزة فتح اهلل يف ر�سالته «باكورة
الكالم على حقوق الن�ساء يف الإ�سالم»« :ال يح�سنب قراء هذا الكتاب �أنا نريد
املنع من تقليد الأجانب فيما يعود علينا باملنفعة .كال .ف�إن ذلك ال متنعه ال�شريعة
((( مل َي ْحفَل :مل يهتم( .م).
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املطهرة .كيف وقد �أمر ر�سول اهلل  بحفر اخلندق ملا �أخربه �سلمان الفار�سي ب�أنه
من �أعمال الك�سرويني يف حروبهم و�شواهد ذلك كثرية ال نطيل بذكرها».
ونحن عم ًال مبا ت�أمرنا به �شريعتنا املطهرة وتقلي ًدا للأمم احلية يف احلث على
تهذيب البنني والبنات وتربية نفو�سهم نح�ض على هذه الرتبية ال�صحيحة ،وندعو
�إليها جهدنا لعلنا نوفق �إىل الو�صول �إىل هذه الغاية ال�شريفة.
ولكي يطابق اال�سم م�سماه �سمينا الكتاب «تربية املر�أة واحلجاب» ،وهو
ا�سم كنا نتمنى �أن يجعله ح�ضرة قا�سم بك �أمني عنوانًا لكتابه ف�إنه �أوىل و�أليق
به من ا�سم «حترير املر�أة»؛ حيث �إن املر�أة امل�سلمة ب�شهادة ح�ضرته قد خولت لها
ال�شريعة ال�سمحاء من نحو ثالثة ع�شر قرنًا حقوقًا وامتيازات مل حت�صل زميالتها
الفرجنيات على جزء ي�سري منها �إال من عهد غري بعيد ،وهي الآن قد زادت حريتها
عن احلد ال�شرعي .واهلل تعاىل ن�س�أل �أن يهدينا �سواء ال�سبيل فيما نقول.
(((

هذا و�إنا نرجو املعذرة �إذا َه َفا ا َليرَ اع((( هفوة فالغر�ض مما نقدمه ا َجل ْوهر
غر�ضا امل�شاركة يف البحث تو�ص ًال للحقيقة التي هي �ضالتنا
ال ال َع َر�ض((( ،وجل ً
جمي ًعا فما تزاحمت الظنون على �شيء �إال انك�شف .وعلى اهلل االتكال يف كل
الأمور ومنه يرجى خري املال.
((( َهفَا ا َليرَ اعَّ :زل القلم و�أخط�أ( .م).
((( ا َجل ْوهر :الأ�سا�س( .م).
((( ال َع َر�ض :م�ضاد اجلوهر( .م).

الباب الأول

املرأة أقل من الرجل إدراكًا وحسًّا  -وظيفتها  -إقرار بعض علماء الفرنج
والسيدات أنفسهن بأن املرأة ال يلزم أن تتعدى وظيفتها  -هل للمرأة
أن تشتغل بأشغال الرجال؟  -ما هي نتائج حترير املرأة يف أوروبا؟

يف املر�أة ووظيفتها يف املجتمع الإن�ساين

املر�أة �أقل من الرجل � ً
وح�سا
إدراكا ًّ

�أجمعت كل ال�شرائع املُ َن َّزلة على ما �سلم به الطبع والعقل من �أن املر�أة
ج�سما و�إدراكًا ،وعلى �أن الرجال
�أ�ضعف من الرجل و�أقل منه يف �سائر احليثيات ً
ق ََّوامون((( على الن�ساء دون العك�س .لهم عليهن ال�سيادة ولهن منهم ح�سن
املعاملة والرفق واملحبة واالحرتام؛ حيث �إن الرجل ال ميكنه �أن يعي�ش بدون
املر�أة وال املر�أة بدون الرجل؛ لأنه يرتتب على ت�آلفهما عمران الكون وحت�سني
النوع الإن�ساين وتكثريه و�سعادة العامل امل�ؤلف من عائالت و�أفراد ب�سعادتهم
ي�سعد وب�شقائهم ي�شقى.
فقد جاء يف التوراة يف �سفر التكوين بالإ�صحاح الثالث عدد � 16أن اهلل تعاىل
«تكثريا �أكرث �أتعاب حبلك .بالوجع تلدين �أوال ًدا .و�إىل رجلك يكون
قال للمر�أة:
ً
((( َق َّوامون :مفرد َق َّوام وهو املتويل للأمور( .م).

18

تربية املر�أة واحلجاب

18

أي�ضا �أنه تعاىل قال للرجل معل ًقا به الكد
ا�شتياقك وهو ي�سود عليك» .وجاء فيه � ً
وال�شقاء« :بعرق جبينك ت�أكل خبزك».
وجاء يف �أعمال الر�سل 1 :كورنتو�س �ص  11من ع 2
«ولكن �أريد �أن تعلموا �أن ر�أ�س كل رجل هو امل�سيح .و�أما ر�أ�س املر�أة فهو
الرجل .ور�أ�س امل�سيح هو اهلل».
«ف�إن الرجل ال ينبغي �أن يغطي ر�أ�سه لكونه �صورة اهلل وجمده .و�أما املر�أة
فهي جمد الرجل؛ لأن الرجل لي�س من املر�أة بل املر�أة من الرجل ،ولأن الرجل
مل يخلق من �أجل املر�أة بل املر�أة من �أجل الرجل ،لهذا ينبغي �أن يكون لها
�سلطان على ر�أ�سها من �أجل املالئكة .غري �أن الرجل لي�س من دون املر�أة وال املر�أة
أي�ضا
من دون الرجل يف الرب؛ لأنه كما �أن املر�أة هي من الرجل هكذا الرجل � ً
هو باملر�أة».
وقد قررت الديانة امل�سيحية ذلك التعليم الإلهي و�أمرت املر�أة �أن تخ�ضع
لرجلها و�أمرت الرجل �أن يتعطف على امر�أته و�أن يخل�ص لها احلب.
جدا يعلمها
�أما ال�شواهد من القر�آن ومن ال�سنة على كل ما تقدم فكثرية ًّ
حق العلم كل من اطلع عليها وكلها تثبت خ�ضوع املر�أة ل�سلطان الرجل وهو نظام
اقت�ضته حكمته �سبحانه وتعاىل.
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وح�سبنا �إثبا ًتا ملا نقول قوله تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [الن�ساء ،]34 /وقوله تعاىل:
ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [الن�ساء ،]34 /وقوله تعاىل :ﮋﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ [البقرة ،]228 /وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
«لو كنت � ًآمرا �أح ًدا �أن ي�سجد لأحد لأمرت املر�أة �أن ت�سجد لزوجها» ،وقوله -
عليه ال�صالة وال�سالم« :اتقوا اهلل يف ال�ضعيفني :املر�أة واليتيم» ،وقوله �صلى اهلل
عليه و�سلم« :خريكم خريكم لن�سائه وبناته .و�أكمل امل�ؤمنني �أح�سنهم خل ًقا مع
راع م�سئول عن رعيته والرجل راع على �أهل بيته و�أهله
زوجته .وكلكم راع وكل ٍ
وولده وهو م�سئول عنهم واملر�أة راعية على بيت زوجها وهي م�سئولة عنه» وقوله
خريا ف�إمنا هن عندكم وديعة ال ميلكن
 �صلوات اهلل عليه« :ا�ستو�صوا بالن�ساء ً�ضرا وال نف ًعا و�إمنا هن ك�أ�سرى بني �أيديكم و�إمنا �أخذمتوهن ب�أمانة اهلل
لأنف�سهن ًّ
وا�ستحللتموهن بكلمات اهلل فعا�شروهن باملعروف وال تظلموهن وقوموا بحقهن...
�إلخ».
جدا كلها م�ؤيدة ملا
وال�شواهد احل�سية والعقلية على �ضعف املر�أة كثرية ًّ
�سبق ،نورد منها ما ذكره ح�ضرة فريد �أفندي وجدي �ضمن مقالة عنوانها «نظرة
يف حترير املر�أة» ن�شرت يف جريدة امل�ؤيد الغراء بعدديها ال�صادرين يف � 30سبتمرب
و�أول �أكتوبر �سنة 1899م .قال« :هل املر�أة م�ساوية للرجل يف �سائر احليثيات؟
فاجلواب ال».
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وهل لدينا دليل ح�سي على هذا اجلواب ال�سلبي �أ�صدق من وجود املر�أة
من ابتداء اخلليقة للآن حتت �سيطرة الرجل يوجهها كيف ي�شاء ويحكم عليها مبا
تقت�ضي �أمياله؟»
�إذا كانت املر�أة م�ساوية للرجل من اجلهتني اجل�سمية والعقلية فلماذا
ر�ضخت كل هذه الألوف امل�ؤلفة من الأعوام ل�سلطان الرجل وجربوته؟
ال �شك �أنا �إذا الحظنا نامو�س الغلبة والقهر الذي م�ؤداه �أن القوي يغلب
ال�ضعيف وي�أ�سره علمنا جي ًدا �أن املر�أة ال ت�ساوي الرجل يف جميع املواهب
الطبيعية �إذ لو �ساوته فيها حلدثنا التاريخ ب�أخبار التدافع بني هذين اجلن�سني �ش�أن
كل عاملني مت�ساويي القوة يف هذا الوجود .ولكن الأمر بالعك�س ف�إن املر�أة ظلت
را�ضخة ل ِنري الرجل((( ومل تنل ما نالته من حريتها يف �أوروبا �إال ب�سعي الرجل
نف�سه ور�ضاه بتخفيف الوط�أة عنها كما هو �ش�أن القوي �إذا �أراد �أن يخفف عن
ال�ضعيف املقهور له �شي ًئا من �أثقاله.
�إذا �سلمنا بهذا وال َم َنا�ص((( من الت�سليم به؛ لأنه عني الواقع وجب علينا
�أن نبحث لنتبني كُ ْنه((( التفا�ضل بني الرجل واملر�أة لندرك �سر انغالبها له ور�ضاها
ب�سيطرته كل تلك املدة امل�ستطيلة فنقول:
((( را�ضخة لنِري الرجل :خا�ضعة لعبودية الرجل( .م).
((( ال َم َنا�ص :ال مهرب وال منجى( .م).
((( ُك ْنه :حقيقة( .م).
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ج�سما؟ اجلواب نعم»
«هل الرجل �أقوى من املر�أة ً
وهذه حقيقة ال ِم ْر َي َة((( فيها �ألبتة .ولو �سلمنا جد ًال �أن �ضعفها نا�شئ من
ويح ِّملها �أحكام عوائده وتقاليده امل�ضرة
كثريا ما َح ّملها َ
ا�ستكانتها للرجل الذي ً
ب�صحتها؛ ف�إن �أقل نظرة حلالتها الطبيعية من حيث لوازم الأنوثة وعوار�ضها ومن
حيث احلمل والو�ضع والإر�ضاع ،وا�ستغراق عواطفها يف الهيمنة على �أطفالها
وهي الأمور التي يخلو منها الرجل باملرة  -قلنا �أقل نظرة يف حالتها هذه التي
أمرا�ضا  -تكفي لأن حتكم ب�أنها �أقل من الرجل قوة ون�شاطًا.
يعدها الف�سيولوجيون � ً
على �أنا ال ن�سلم مطل ًقا كما قلنا ب�أن املر�أة لو �ألقي حبلها على غاربها((( وحتررت
من كل قيد ميكنها �أن تلحق �ش�أو الرجل قوة و�شدة .و�إال فهذه �أناثي احليوانات كلها
تدلنا حالتها احليوية داللة �صريحة على �أن اخلالق جل �ش�أنه خلق الإناث �أ�ضعف
من الذكور يف كل الأنواع احلية حلكمة بالغة ومق�صد عظيم .لكن �إثباتنا ب�أن الرجل
ج�سما ال يف�سر لنا خ�ضوعها له يف �سائر �أدوارها ف�إن القوة الع�ضلية
�أقوى من املر�أة ً
مبفردها ال تكفي لل�سيطرة والغلبة يف العامل الإن�ساين و�إال لتغلبت الوحو�ش على
كثريا من �أنواعها �أ�شد منه قوة
نوعنا ال�ضعيف و�أَ ْج َل ْت ُه عن الوجود من زمان مديد .ف�إن ً
و�أقوى ع�ضالً .ومع ذلك هو تغلب عليها وقهرها بقوة فكره و�سعة �إدراكه� .إذن وجب
علينا �أن ننظر يف هذه النقطة �إىل وجهة �أخرى فنقول:
((( مـ ِْر َيةََ :ج َدل( .م).
((( �أُلقي حبلها على غاربهاُ :ترِكت تت�صرف على هواها( .م).
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«هل املر�أة �أ�ضعف من الرجل �إدراكًا؟»
نقول :نعم .و�أحوال ال�شعوب احلا�ضرة والغابرة ت�ؤيد هذا القول بال�شواهد
العيانية ،ف�إن كل الأعمال االخرتاعية واالكت�شافات العلمية التي بنيت عليها
�سعادة الإن�سانية �صدرت من الرجل دون غريه اللهم �إال بع�ض �أمور �صغرية متت
على يد املر�أة يف الع�صور املت�أخرة ولكنها غري ذات �أهمية ولو جمع املاليني منها
ملا وازت فوائدها ما �أحدثته الآلة البخارية من الت�أثري العظيم يف �أحوال املدنية.
يقول قائل :ن�سلم لك ذلك لأنه عني الواقع ولكن ال تن�س �أنه نتيجة
ظلمها وحرمانها من تغذية قوتها الإدراكية بالعلوم واملعارف التي تهيئ الإن�سان
للإ�شراف على دقائق الأمور وا�ستدرار منافعها .فنجيبه ب�أن حالة املر�أة نف�سها
تعار�ض هذا القول على خط م�ستقيم .ف�إنا نعلم �أن منو املدركة الإن�سانية كما
يتوقف على الدرا�سة ملبادئ العلوم الأ�سا�سية كذلك ي�ستلزم العمل بها و�إجهاد
النف�س يف تنميتها وا�ستزادة مادتها وهو الأمر الذي ال يت�أتى �إال باالنقطاع لها �أو
على الأقل بالتعر�ض ملنا�شئها .وبالت�أمل يف حالة الرجل واملر�أة من هذه احليثية
جند �أن الأول بحكم الطبيعة متعر�ض لنفحاتها((( يف كل �أدوار حياته فهو من
املدر�سة �إىل مكابدة العمل ثم �إىل التعامل بني النا�س �سواء بالزراعة �أو ال�صناعة
والتجارة وكلها منا�شئ لرتبية املدارك وتو�سيع نطاق املَل ََك ِات((( .بخالف املر�أة
((( نَف ََحاتها :دفعات منها( .م).
(((	املَ َل َك ِات :اال�ستعداد العقلي لتناول الأعمال بذكاء ومهارة( .م).
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ف�إن الوظيفة التي ِنيطَت((( بها من احلمل �إىل الو�ضع �إىل الإر�ضاع �إىل الرتبية مع
تدبري البيت جتربها �أن ت�صرف معظم حياتها يف االبتعاد عن م�صادر التغذية الفكرية.
وبناء على هذا ي�ستحيل عليها �أن تبلغ �ش�أو الرجل يف �سعة الإدراك حتى ولو
�سلمنا  -ولو �أن ذلك مناف لأبحاث الف�سيولوجيني � -أن ا�ستعداد اجلن�سني لقبول
املعلومات بدرجة واحدة .وال يغرنا ما ن�سمعه عن بع�ض النابغات ب�أوروبا و�أمريكا
يف العلوم الطبيعية والفلكية ف�إنهن ف�ض ًال عن كونهن مل يبلغن �ش�أو الرجال فيها
على الإطالق جانيات على هي�أتهن االجتماعية بعدم �إرادتهن الزواج �إال بعد
تقريبا .وبذلك فهن با�شتغالهن مبا ال ينفع وطنهن ب�شيء
�أن ي�شارفن �سن الهرم ً
يذكر يحرمنه مما يطالبهن به من الذرية ال�صاحلة ،ف�إن الواحدة منهن لو تركت
�أ�شغالها الفلكية مث ًال العدمية اجلدوى ور�ضخت حلكم طبيعتها فتزوجت وهي
�شابة ال�ستطاعت �أن تهدي اجلمعية بخم�سة علماء من ذريتها ي�ستطيع الواحد
منهم �أن ي�ؤدي �أ�ضعاف �أعمالها مما يكون له �أثر ي�شكر .نعم � َّإن عاملات العامل
املتمدن يعددن جانيات يف نظر علماء العمران البتعادهن عن الوظيفة احليوية التي
خلقهن لها اخلالق  فقد ثبت بالإح�صاء �أن املر�أة العاملة ال تتزوج قبل �أن يبلغ
�سنها اخلام�سة والأربعني كما روته جملة املجالت الفرن�ساوية .فقل يل ب�أبيك ماذا
ينتظر منها من الن�سل بعد هذا ال�سن ،وهل ي�ستفيد الوطن من �أبحاثها يف علم
الطبيعة �أو ال�سيا�سة �أو الت�شريع مث ًال بقدر ما يخ�سره من حرمانها �إياه من ذريتها
التي رمبا نبغ فيها فيل�سوف مثل جول �سيمون� ،أو طبيعي مثل هك�سلي �أو عمراين
((( ن َِيطت بهاُ :ك ِّلفت بها( .م).
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مثل �سبن�سر ممن يفيدون الإن�سانية فوائد حقيقية؟ هذه احلالة ي�شكو منها الغربيون
�أنف�سهم ويعدونها تداخ ًال من املر�أة يف غري �ش�أنها وا�شتغا ًال بغري ما هو مطلوب منها
مما يبعد بها عن لوازم جن�سها ،وقد الحظ ذلك الفيل�سوف جول �سيمون فقال ما
معناه�« :إين ال �أُ َ�س ّر �إذا كانت امر�أتي دكتورة ف�إين �أود �أن تكون املر�أة مر�أة» .وما
ذلك �إال لعلمه �أنها بدكتوريتها يف الت�شريع مث ًال ال ت�ستطيع �أن جتمع بني دقائق
القوانني ودقائق علم الرتبية الذي يطلب منها ويعتمد فيه عليها.
نتيجة ما تقدم

يظهر لنا من كل ما تقدم ولي�س بعد احل�س دليل �أن املر�أة �أ�ضعف من
ج�سما فلكونها معر�ضة للوازم الأنوثة وهي كما �أثبتنا
ج�سما و�إدراكًا� .أما ً
الرجل ً
�أمرا�ض تهد القوى وت�ضعف البنية ب�شهادة الأطباء .و�أما �إدراكًا فلكونها بحكم
وظيفتها من تدبري املنزل وتربية �أطفالها والتحفظ عليهم غري معر�ضة مثل الرجل
ملنا�شئ تنمية القوة الإدراكية فتكون النتيجة الالزمة لكل هذه املقدمات �أن املر�أة
(((
ال ت�ساوي الرجل يف كل حيثية �إن�سانية .وبناء على هذا ومع مالحظة نامو�س
التغلب يجب �أن يكون الرجل �صاحب ال�سيطرة املطلقة عليها �إذ ال �سبيل ملعار�ضة
�أحكام الطبيعة بالأقاويل .ولكن ذلك كله ال مينع من مطالبة الرجل باالعتدال
يف تلك ال�سيطرة و�إعطاء املر�أة حقوقها يف حدودها املعتدلة احلقة ال يف �إلقاء حبلها
((( نامو�س :قانون �أو �شريعة( .م).
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كثريا ما فتنت العباد
على غاربها وتركها و�ش�أنها حتت م�ؤثرات احلياة املدنية التي ً
والزهاد ف�ض ًال عن ربات القالئد وال َّن َ�ضاد((( .اهـ.
وظيفة املر�أة

ظهر من ذلك �أن للمر�أة �أعما ًال غري ما للرجل لي�ست بالأقل �أهمية من
�أعماله وال بالأدنى منها فائدة وهي ت�ستغرق معظم زمن املر�أة �إن مل نقل كله:
الرجل ي�سعى وي�شقى ويكد ويتعب وي�شتغل ليح�صل على رزقه ورزق عياله.
وامر�أته ترتب له بيته وتنظف له فر�شه وجتهز له �أكله وتربي له �أوالده وتالحظ له
خدمه وحتفظ عينه عن املحارم .وهو ي�سكن �إليها �إلخ �إلخ ...قال بع�ضهم :وقع
خالد بن يزيد بن معاوية يو ًما يف عبد اهلل بن الزبري ي�صفه بالبخل وزوجته رملة
بنت الزبري �أخت عبد اهلل حا�ضرة ،ف�أطرقت ومل تتكلم بكلمة مع زوجها فقال لها
خالد :ما لك ال تتكلمني �أَ ِر ً�ضا مبا قلته �أم َت َن ُّز ًها عن جوابي؟ فقالت :ال هذا وال
ذاك ،ولكن املر�أة مل تخلق للدخول بني الرجال و�إمنا نحن رياحني لل�شم وال�ضم
فما لنا والدخول بينكم.
وروي عن �أ�سماء بنت يزيد الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنها � -أنها �أتت
للنبي  وهو بني �أ�صحابه فقالت« :يا ر�سول اهلل �إين وافدة الن�ساء �إليك� .إن اهلل
بعثك باحلق للرجال والن�ساء ف�آمنا بك واتبعناك ،و�إنا معا�شر الن�ساء حم�صورات
(((	ال َّن َ�ضاد :العقود املت�سقة احلبات( .م).
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قواعد يف بيوتكم مق�ضى �شهواتكم وحامالت �أوالدكم ،و�إنكم معا�شر الرجال
ف ُِّ�ضلْتم علينا باجلمعة واجلماعة وعيادة املر�ضى و�شهادة اجلنائز ،و�أف�ضل من ذلك
معتمرا �أو مرابطًا
اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،و�إن الرجل منكم �إذا خرج ًّ
حاجا �أو ً
حفظنا لكم �أموالكم ،وغ�سلنا لكم �أثوابكم ،وربينا لكم �أوالدكم� ،أفما ن�شارككم
يف الأجر يا ر�سول اهلل؟» فالتفت النبي � إىل �أ�صحابه بوجهه الكرمي ثم قال:
هل �سمعتم مقالة امر�أة �أح�سن من هذه عن �أمر دينها؟ فقالوا :يا ر�سول اهلل ما
ظننا امر�أة ُت ْهدى �إىل مثل هذا ،فالتفت النبي � إليها ثم قال :ان�صريف �أيتها
طلبا ملر�ضاته
املر�أة و�أعلمي من خلفك �أن كل �شيء ح�سن تفعله �إحداكن لزوجها ً
ا�ستب�شارا.
وابتغاءها موافقته يعدل ذلك كله .ف�أدبرت املر�أة وهي تهلل وتكرب
ً
وقيل � َّإن رج ًال جاء �إىل عمر بن اخلطاب  ي�شكو �إليه �سوء خلق زوجته
فوقف ببابه ينتظره ف�سمع الرجل امر�أة عمر  وهي تغلظ عليه بالقول((( وهو
�ساكت ال يرد عليها ،فان�صرف الرجل وهو يقول� :إذا كان هذا حال �أمري امل�ؤمنني
موليا فناداه :ما حاجتك؟
مع زوجته فكيف حايل؛ فلما خرج عمر ر�أى الرجل ً
علي:
فقال له �سبب جميئه وما �سمع .فقال عمر« :يا �أخي �إين �أحتملها حلقوق لها َّ
�إنها طباخة لطعامي خبازة خلبزي ،غ�سالة لثيابي ،مر�ضعة لولدين وي�سكن قلبي
بها عن احلرام ».فقال له الرجل« :يا �أمري امل�ؤمنني و�أنا �أحتمل زوجتي».
((( ُت ْغلِظ عليه بالقول :ت�شتد عليه يف القول( .م).
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�ألي�س معنى ذلك �أن اهلل خلق املر�أة للرجل للمالذ الدنيوية وحفظ
ال�ش�ؤون املنزلية و�أنه مل يخلق الن�ساء ملغالبة الرجال وال للآراء وال�سيا�سات ،ولو
�شاء لأعطاهن ال�شجاعة والب�سالة والفتوة وال�شهامة مع �أن الأمر بخالف ذلك.
ولو �أرادت املر�أة �أن ت�سلك م�سالك الرجال وتتعود على حتمل ثقيل الأحمال
لت�ساوي الرجل يف جميع �أحواله ،وت�ضاهيه يف �أقواله و�أفعاله �أفال يكون ذلك
خروجا عن الوظيفة التي خ�ص�صها بها اهلل �سبحانه وتعاىل؟ لأنه كما �أن
منها ً
أطوارا ،وب�أن �أعمال الرجال يجب �أن
نظام الكون و�سعادته ق�ضيا ب�أن يخلق النا�س � ً
تكون مق�سمة بينهم ،وب�أن يكون لكل منهم وظيفة خم�صو�صة ينقطع لها فيتقنها
فطائفة لل�سيادة وطائفة لل�سيا�سة وطائفة للعلم و�أخرى للب�أ�س والنجدة ،كذلك
�أراد اهلل �أن يكون لكل من �صنفي بني الإن�سان «املر�أة والرجل» عمل خم�صو�ص
ال يتعداه و�إال ح�صل اخللط والت�شوي�ش .ومبجموع عمليهما تتم ال�سعادة لكليهما.
وال يظن ظان �أن هذا التق�سيم يف الأعمال َحَت َُّكم من الرجال و�أن املر�أة قابلة
للقيام بكل عمل منزيل �أو غري منزيل ال فرق بينها وبني الرجل ،لأنا �إذا قطعنا النظر
عن الإن�سان ورجعنا �إىل �أنواع احليوانات الأخرى التي ال َت َ�ص ّنع عندها وال ّ
حتكم
بط�شا و�أ�شد ب� ًأ�سا و�أقدر على العمل و�أ�صرب على امل�شاق.
لوجدنا �أن الذكور منها �أقوى ً
وت�أمل �إىل الطيور التي تطري جماعات وت�سبح يف البحار زرافات جتدها ت�سري حتت
قيادة الذكور وتنام حتت حرا�ستها وتن�ضوي حتت حمايتها ،وجتد الفرق بني ال�صنفني
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ظاهرا يف ُّالرواء((( وا ُحل ْ�سن والبنية والقوة .و�إذا �أمعنت النظر يف احليوانات جتدها �إما
ً
يو�ضا و�إما َولو ًدا؛ فالبيو�ض منها تق�ضي املدد الطوال يف حتمل البي�ضة ثم و�ضعها يف
َب ً
ُو ْك َنة((( �أو ع�ش ،ثم احت�ضانها حتى تفرخ ثم تعهد فرخها ال�صغري وجلب الأقوات له
حتى يقوى على الطريان والتح�صيل .والولود منها تق�ضي زم ًنا �أطول من ذلك يف
احلمل والف�صال والر�ضاع والتعهد واملدافعة بحيث ي�شغلها ذلك عن كل �شاغل.
ثم ارجع �إىل الإن�سان جتد هذا الفرق بذاته وحتكم �أن املر�أة كغريها من �إناث
احليوان حتتاج لأن تق�ضي مدة من الزمان يف احلمل والوحم والوالدة والر�ضاع
وتعهد الطفل حتى يرتعرع وينمو ،ثم بعد ذلك ال تخرج من العهدة بل ت�شارك
زوجها يف تربيته وتعويده على العوائد والأعمال املطلوبة.
وهي يف كل ذلك ال ينبغي �أن تكون م�شغولة بغري ذلك من الأعمال
اخلارجية كالوظائف وال�صنائع ال�شاقة والزراعة واجلندية؛ لأن �أعمالها ال�سالفة
الذكر حتتاج �إىل ال�سكون واالطمئنان وراحة الفكر .فقد ظهر لك �أن الطبيعة التي
فطر اهلل النا�س عليها جعلت املر�أة يف حيز خم�صو�ص وحددت لها �أعما ًال ال ميكن
�أن تكون للذكر ف�إذا حاول حماول ت�سوية املر�أة بالرجل من كل الوجوه يكون قد
حاول خرق �سياج الطبيعة وتبديل ال�سنة الفطرية ،ولن جتد ل�سنة اهلل تبديالً.

(((	ال ُّرواءُ :ح ْ�سن املنظر( .م).
((( ُو ْك َنة :ع�ش الطائر( .م).
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ولقد ح�صلت يف �أحد املجامع مناق�شة بني عدة من فتيان وفتيات ف�أخذت
فتاة تخطب يف �أن الرجال َه ِا�ضمون حقوق الن�ساء((( ،وملاذا ال تدخل املر�أة يف
الوظائف العامة؟ ولمِ َ ال يكون من الن�ساء وزيرات ومديرات وقا�ضيات ونائبات؟
ومل ال ي�شتغل الرجال ببع�ض الأمور املنزلية؟ فقال لها فتى من احلا�ضرين :نحن
م�ستعدون لت�سليمكن كل هذه الوظائف ،ولكن على �شرط �أن تقمن ب�أعمال
الوغَى(((،
اجلنود من حفر خنادق وبناء ا�ستحكامات ومكافحة وقت ا�شتعال نار َ
وا�ستخراج فحم ومعادن من املناجم ،ومبا�شرة حرث وزراعة يف الغيطان وبناء
ج�سور على الأنهر وحفر ترع وغدران .فقالت الفتاة :يف الإمكان �أن نقوم بهذه
الأعمال �إذا مل نتزوج ونحمل ونلد .فقال� :إذا كان غر�ضكن �أخذ هذه الوظائف
مدة ثم قيام ال�ساعة بعدها فانتظرن �آخر الزمن! ولقد �أيدت لنا ذلك امل�شاهدات
احل�سية فقد قر�أنا يف جملة �أني�س اجللي�س ال�صادرة يف � 30سبتمرب �سنة � 99أن عدد
الن�ساء امل�شتغالت يف الواليات املتحدة بالفنون اجلميلة والآداب قد زاد من �سنة
� 70إىل العام املا�ضي زيادة فاح�شة و�أردفت ذلك بقولها« :ولكن يظهر �أنه كلما
�أمعنت املر�أة يف التو�سع بالفنون والعلوم زاد الرجل يف طالقها ،وكان �أكرث ذلك يف
الواليات املتحدة ف�إن الطالق ميتد فيها �إىل حد غريب غري موجود يف هذه البالد
الإ�سالمية و�سواها.
((( َه ِا�ضمون حقوق الن�ساء :منق�صون حلقوق الن�ساء( .م).
(((	ال َوغَى :احلرب( .م).
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هذا ولقد ثبت لعلماء العمران �أن توزيع الأعمال �أقوى َم َعا ِرج((( التقدم
واملدنية ف�إذا ا�شتغل الن�ساء ب�أعمال والرجال ب�أعمال كان من وراء ذلك التقدم
والنجاح .وناهيك بالف�ساد الذي نراه من الرجال الذين يت�شبهون بالن�ساء والن�ساء
الالتي ي�شتبهن بالرجال .ولقد لعن ر�سول اهلل  كال االثنني ،وروي عن عمار
الديوث(((،
ابن يا�سر عن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم« :ثالثة ال يدخلون اجلنةَّ :
واملرتجلة من الن�ساء ،ومدمن اخلمر ».وف�سر املرتجلة بالتي تت�شبه بالرجال.
وقد ق�ضت ال�شريعة الإ�سالمية الغراء وقوانني غالب املمالك بق�صر
ال�سلطنة والق�ضاء والإمامة على الرجال دون الن�ساء .ولي�س عدم ا�ستخالف
الن�ساء وتقليدهن هذه املنا�صب لعدم وجود من ي�صلح لذلك فقد قال عروة
ابن الزبري لذكوان« :لو طابت �إمر ٌة المر�أة بعد النبوة ال�ستحقت عائ�شة اخلالفة».
حكما عب ًثا بل البد لكل
�إذًا ملاذا ذلك وكلنا ن�سلم �أن ال�شريعة ال�سمحاء مل ت�أت ً
مبد�أ قررته من حكمة مقبولة معقولة؟ �ألي�س ذلك لكون الن�ساء يو�صفن بالنق�ص
عن الرجل يف مهمات الأمور احل�سية واملعنوية؟ على �أن من تقلَّد منهن امللك يف
املمالك املبيحة لذلك و�أفلح فلم يكمل له الفالح .و�إذا كمل له فهو من النادر
الذي ال حكم له ومع ذلك يكون معظم الف�ضل �إن مل يكن كله للرجال الذين
يدبرون امللك يف عهدهن.
((( َم َعارِجَ :م َ�صاعِ د( .م).
(((	الديوث :من ال يغار على �أهله وال يخجل( .م).
َّ
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هذا وقد �أجمع علماء التوحيد على �أن اهلل  مل يبعث ًّنبيا من الن�ساء
مع كونه بعث ما ال يح�صى من الذكور :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﮊ [غافر ،]78 /ف�إذا كان اهلل  جعل تدبري �أمور اجلمهور
وتنظيم ال�شرائع والقوانني والو�ساطة بينه وبني عباده بيد الرجال ومل يجعل
ن�صيبا ف�أي امر�أة تق�صد بعد ذلك �أن تتعدى طورها و�أي رجل
للن�ساء يف ذلك ً
يريد �أن ي�ساعدها على ذلك يكونان قد اعرت�ضا على حكمة الباري وخالفا
ال�شرائع ال�سماوية ومن مل يعتد بال�شرائع ال�سماوية فال كالم لنا معه وال جدال.
�إقرار بع�ض علماء الفرجن وال�سيدات �أنف�سهن ب�أن املر�أة ال يلزم �أن تتعدى
وظيفتها

وهذا هو ر�أي كثريين من علماء �أوروبا كما علمنا مما �سبق �إيراده ونزيد عليه
ما ي�أتي:
كتب العالمة ال�شهري والفيل�سوف العمراين طائر ال�صيت جول �سيمون
الذي عدد م�آثره �إمرباطور �أملانيا على ر�ؤو�س الأ�شهاد مقالة يف جملة العلماء عن
املر�أة الأوروبية و�سوء ت�أثري الرتبية الإفراطية((( عليها وعلى جمتمعها برهن فيها
على �أن احلقوق التي تنتحلها املر�أة املتمدنة لنف�سها خروج عن احلد وغلو كانت
كثريا على ا�شتغال الن�ساء خارج بيوتهن
نتيجته وخيمة للغاية و�شدد النكري ً
(((	الرتبية الإفراطية :املراد الإ�سراف يف منح احلرية( .م).
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مقو�ضا لبناء املدنية مف�س ًدا للنظامات
ومزاحمتهن للرجال يف الأعمال عا ًّدا ذلك ً
العائلية وا�ستطرد يف الكالم �إىل �أن قال« :املر�أة التي ت�شتغل خارج بيتها ت�ؤدي
يف احلقيقة عمل عامل ب�سيط ولكنها ال ت�ؤدي عمل امر�أة» ،ثم قال« :الن�ساء
قد �صرن الآن ن�ساجات وطباعات �إلخ ،وقد ا�ستخدمتهن احلكومة يف معاملها.
وبهذا فقد اكت�سنب بع�ض دريهمات ولكنهن يف مقابلة ذلك قد ق ََّو ْ�ضن((( دعائم
تقوي�ضا .نعم� ،إن الرجل قد �صار ي�ستفيد من �أجرة امر�أته ولكن ب�إزاء
عائالتهن ً
ذلك قد قل مك�سبه ملزاحمتها له يف عمله» ،ثم قال« :وهناك ن�ساء �أرقى من
ه�ؤالء ت�شتغلن مب�سك الدفاتر ويف حمالت التجارات وي�ستخدمن يف احلكومة
كمعلمات وبينهن عدد عديد يف التلغرافات والبو�ستة وال�سكك احلديدية وبنك
�سلخا».
فرن�سا والكريدي ليونيه ،ولكن هذه الوظائف قد �سلختهن من عائالتهن ً
ثم �أَطْنب((( يف م�ضار ذلك وختم ف�صله بقوله« :يقول بع�ض الفال�سفة �إن احلياة
حمفوفة باملكاره ولكنهم رمبا قالوا ذلك لأنهم مل يذوقوا طعم احلب طول عمرهم.
�أما �أنا ف�أقولَّ � :إن احلياة طيبة هنيئة ب�شرط �أن يلزم كل من الرجل واملر�أة املحل
الذي خ�ص�صه اهلل تعاىل لكل منهما» .اهـ
هذا ما قاله ذلك الفيل�سوف وقد عرفنا من هو فال ي�صح �أن ن�ضرب بقوله
عر�ض احلائط .ولنلتفت الآن �إىل ما قاله م�سرت «لو�سن» الكاتب الأمرييكي ال�شهري
يف جملة املجالت التي هي �أ�شهر جمالت العلم يف العامل «جملد  »25عن املر�أة
((( َق َّو�ضْ نَ :ه َد ْم َن( .م).
((( �أَ ْط َن َب� :أَكثرَ َ و َبالغ( .م).
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الأمرييكية وما �آل �إليه �أمرها؛ و�صف هذا الكاتب احلر املر�أة الأمريكية و�صف
الد َمن((( مما يجب على ال�شرقي �أن
رجل ال يغره الظاهر املموه وال تغ�شه َخ ْ�ضراء ِّ
يتدبر فيه وي�ستفيد منه ليتخذه عربة تنزعه عن التقليد عن غري روية .قال جنابه
�ضجرا ال ي�ستطعن �إخفاءه لأنهن يف
بعد كالم طويل�« :أما تدبري املنزل فيثري لهن ً
احلقيقة ال يردن �أن َي ُك َّن ربات عائالت بل يردن �أن يكتفني ب�أنف�سهن مع �أنهن ال
كثريا من الزمن ال يف اخلياطة وال يف املطبخ» ،ثم قال« :فاملر�أة
ي�ستطعن �أن يفقدن ً
الأمرييكية ال تقر�أ وال حتفظ بل وال تفتكر يف �شيء كما يجب� .أما معظم �شغلها
ال�شاغل فهو التزين والتربج فرتاها تعتمد على ظرافتها وجمالها لكي ت�سلب ف�ؤاد
حامل الدوالرات «الرياالت» الذي يعطيها احلق يف �أن ت�صرف كما ت�شاء لتبل
�أُوام((( ما بها من البذخ والرتف» ،ثم قال بعد �أن �سرد لها م�ساوئ كثرية« :هذه
احلالة النف�سية ال�شديدة التهديد مل�ستقبل العن�صر الأمرييكي قد و�صفتها بدون
غلو وال تق�صري؛ حيث مل �أكتم �شي ًئا مما يتعلق با�ستع�صاء هذا الداء الدوي» اهـ.
ملخ�صا من مقالة حل�ضرة فريد �أفندي وجدي ن�شرت بامل�ؤيد الأغر بعنوان «ن�صيحة
ً
للباحثني يف تهذيب املر�أة».
هذا وقد نقلت �إلينا جريدة الأهرام الغراء يف عددها ال�صادر يف يوم 19
�سبتمرب 1899م �ضمن مقالة افتتاحية عنوانها «املتكلنزون وحكم �إنكليزي
عليهم» خطبة لذلك الإنكليزي وهو الفيل�سوف ال�شهري امل�سرت «ب�ضلي» اختتمها
((( خَ ْ�ضراء الدِّ َمن :املر�أة احل�سناء يف منبت ال�سوء( .م).
((( �أُ َوام :عط�ش( .م).
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بذ ِّمه انت�شار مذهب حقوق الن�ساء ال�سيا�سية يف �إنكلرتا ون�صح لفرن�سا �أن تتجنب
هذا اخلطر .وفهم بع�ض ال�سيدات الإنكليزيات �أنف�سهن �أن وراء مذهب حقوق
الن�ساء ما وراءه من اخلطر على املجتمع الإن�ساين فقامت من بينهن العاملة «م�س
علما وتربية ون�شرت يف جملة القرن التا�سع
فرن�سي�س لو» وناهيك باملر�أة الإنكليزية ً
ع�شر ر�سالة اختتمتها مبا ي�أتي كما عربتها لنا جريدة الأهرام الغراء يف عددها
ال�صادر يوم � 9سبتمرب �سنة 1899م قالت بعد �أن ذكرت �أعمال امل�ؤمتر الذي عقده
بع�ض الن�ساء بلوندرة يف هذا العام:
«�إن م� ًؤمترا كالذي تقدم ذكره ي�ؤدي �إىل زرع العداوة والبغ�ضاء بني اجلن�سني
اللذين يت�ألف منهما النوع الإن�ساين؛ لأن ك ًّال منهما قد وهبه اخلالق � صفات
ومزايا خا�صة متكنه من القيام بالعمل الذي �أر�صدته له الطبيعة على مبد�أ التعاون
والتنا�صر فلذلك كان كل م�سعى �إىل حتقيق �سعادة �أحدهما دون النظر �إىل �سعادة
�سعيا خبي ًثا ي�ؤيده ر�أي فائل((( و�أمل باطل .وك�أن امل�ؤمتر بذلك يدل
النوع كله ً
(((
على �ضيق مداركه وخطل((( �آرائه وقلة فطنته؛ لأنه ي�سعى �إىل خلط النابل
باحلابل((( وت�شوي�ش نظام اجلمعية الب�شرية كلها وقلب �شرائعها الإلهية وقوانينها

((( فَائِل :غري ُم�صيب( .م).
َ
خطلُ :حمق( .م).
(((
(((	النابل :الرامي بالقو�س( .م).
(((	احلابل :الذي ين�صب احلبال واملراد عموم الفو�ضى ووقوع اال�ضطراب( .م).
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املدنية الإن�سانية ر� ًأ�سا على عقب ،وما كان �أحراه �أن ال يلتئم له �شمل �إذا كانت
هذه هي الغاية التي ي�سعى �إليها واملبادئ التي يعول عليها  »....اهـ.
أي�ضا ما كتبه يف هذا املو�ضوع ح�ضرة فريد �أفندي
و�إمتا ًما للفائدة نورد هنا � ً
وجدي �ضمن مقالته �سالفة الذكر قال:
هل للمر�أة �أن ت�شتغل ب�أ�شغال الرجال؟

نحن �إذا عرفنا حقيقة املر�أة من �أنها ذلك الكائن الإن�ساين الذي �أعدته
العناية الإلهية حلفظ النوع الب�شري وا�ستدامته ووهبته �سائر اخل�صائ�ص واملواهب
التي يقوى بها على �أداء هذه اخلدمة .ثم �أدركنا جي ًدا �أن هذه اخلدمة لأجل �أن
ت�ؤدى كما يجب ت�ستغرق جل �أوقات املر�أة علمنا بدون �أدنى �شبهة �أن املر�أة مل
تخلق لتتعاطى �أ�شغا ًال خارج بيتها الذي ي�أوي �إليه �صغارها املحتاجون يف كل
حلظة للعناية واملالحظة .ثم حتققنا تب ًعا لذلك �أن �إلقاء املر�أة بنف�سها يف معرتك
تعد منها حلدودها الطبيعية ويجب �أخذ جميع الو�سائل الفعالة
احلياة اخلارجية هو ٍّ
دون انت�شار ذلك التعدي بالطرق احلكمية احلافظة ل�سعادة الهيئة االجتماعية.
هنا ميكن �أن يعرت�ض علينا املعرت�ضون قائلني� :أمل تر تلك ال�شعوب الإفريقية
والآ�سيوية مث ًال كيف ت�شتغل الن�ساء مع الرجال كت ًفا لكتف ولوال ذلك ملا
ا�ستقام ل�سكان تلك البالد معي�شة؟ نقول :نعم ،كل ذلك �صحيح وهو مظهر من
مظاهر �أَ ْ�سر الرجل للمر�أة ،و�أثر من �آثار حرمانه �إياها من حقوقها الطبيعية �ش�أن
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القوي مع ال�ضعيف .ونحن يف جمال ال يجوز لنا �أن نتخذ حال الهمجية دلي ًال
على نظرياتنا العمرانية ،ولو دقق املعرت�ضون النظر لر�أوا �أن ال�سبب الرئي�سي لت�أخر
املدنية هو ا�شتغال املر�أة بغري وظيفتها و�إلزام الرجل لها
تلك ال�شعوب يف ميادين َّ
ال�صدف واملقت�ضيات الطبيعية وهي غري كافية لإبالغ
برتك �أوالدها حتت رحمة ُّ
الإن�سان كَما َل ُه املرجو له والذي خلق لأجله؛ ولذلك ف�إن جهابذة علماء العمران
يعتربون ُطرو((( عادة اال�سرتقاق على ما بها من فظاعة مبد�أ من مبادئ الرق
الب�شري لأن حدوثه خفف عن عاتق املر�أة �أثقالها ووهبها من الدعة والراحة
ما ي�سمح لها بتنمية قوتها العقلية وتربية �أوالدها نو ًعا ما .هذه حقيقة عمرانية
ميكن االطالع عليها يف كتب علم االجتماع الب�شري� .إذن مل يبق علينا الآن �إال
�أن نثبت �أن احلياة املدنية تنايف تعاطي الن�ساء �أ�شغال الرجال .وهل لدينا دليل
�أ�صدق من اال�ستناد على م�شاهدات علماء العمران يف هذا ال�ش�أن؟
قال الأ�ستاذ «فريرو» البحاث يف �أحوال الإن�سان وتطوراته� :إنه يوجد يف
�إجنلرتة كثري من الن�ساء اللواتي يتعاطني �أ�شغال الرجال ويرتكن الزواج باملرة
و�أوالء ي�صح ت�سميتهن باجلن�س الثالث �أي �أنهن ل�سن برجال وال بن�ساء ملنافاتهن
وتركيبا وللأخريات وظائف و�أعما ًال .وقد در�س هذا الأ�ستاذ �أحوالهن
للأول طبيعة ً
در�سا مدق ًقا فوجد �أنهن برتكهن الزواج وانتزاعهن �أنف�سهن من وظائفهن الطبيعية
ً
كالأمومة وما يتبعها قد تغريت �إح�سا�ساتهن عن �إح�سا�سات بنات جن�سهن
((( ُطرو :يق�صد طروء وهو حدوث ال�شيء بعد �أن مل يكن( .م).
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و�صرن يف حالة من الك�آبة ت�شبه �أعرا�ض املاليخوليا .فك�أن الفطرة الب�شرية تقيم
عليهن احلجة على �إغفالهن حقوقهن .ثم قال« :وقد ابتد�أ علماء العمران ي�شعرون
وخا ِمة َعا ِقبة((( هذا الأمر املنايف لل�سنن الطبيعية ف�إن هاته الن�سوة مبزاحمتهن
ِب َ
للرجال �صار بع�ضهن عالة على اجلمعية ال يجدن ما ي�شتغلن به ولو متادى احلال
على هذا املنوال لن�ش�أ منه خلل اجتماعي عظيم ال�ش�أن» .هذا موجز ما كتبه ذلك
الأ�ستاذ ومنه يت�ضح للقارئ اللبيب وجوب احلذر من متهيد ال�سبل �أمام الن�ساء
لتعاطي �أ�شغال الرجال بالو�سائل العادلة الكافلة لراحة اجلن�سني ولي�س ذلك
بالعزيز علينا لو وقف بع�ضنا نف�سه كما هو حا�صل يف �أوروبا على در�س دقائق علم
االجتماع و�إر�شاد احلكومات ملا يرونه �أ�ضمن حلفظ �أجزاء الهيئة االجتماعية .اهـ.
�إذا تقرر ذلك وعلم �أن املر�أة �أ�ضعف من الرجل و�أن الرجل راعيها و�أن
خم�صو�صا حمدو ًدا ال ي�صح �أن تتعداه فكيف يطلب منا �أن ن�سوي
لها عم ًال
ً
ي�سو اهلل بينهما ونخالف حكمته؟ �ألي�س اهلل هو الذي جعل حظ
بني من مل ّ
الرجل مثل حظ الأنثيني؟ �ألي�س هو كذلك الذي جعل �شهادة الرجل الواحد
تعدل �شهادة امر�أتني؟ وليت �شعري ماذا يقول ال�شرقي امل�سلم بعد �أن يتدبر
�أقوال علماء العمران �سالفي الذكر؛ �أي�صح �أن ي�صر على فكره الأول من �ضرورة
احتذاء املر�أة ال�شرقية �شاكلة املر�أة الغربية �أم يلزمه �أن يتخذ هذه الأقوال عربة
ويجعلها و�أمثالها ن�صب عينيه لنتمكن من و�ضع قاعدة حكيمة لرتبية ن�سائنا على
((( َوخامة ال َعاقِبة� :سوء العاقبة( .م).
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موجبها كي ينتجن النتيجة التي ينتظرها منهن كل حمب لبالده وجامعته امللية.
وديننا فيه واحلمد هلل الكفاية للح�صول على ذلك كما ترى يف الباب الثاين من
خريا حقيقة ورف ًقا فما علينا �إال �أن
هذا الكتاب .و�إذا كنا نريد بالن�ساء امل�سلمات ً
نتبع ما جاء يف كتاب اهلل العزيز ويف �أحاديث نبيه الهادي �إىل الطريق امل�ستقيم
ف�إنهما مع هذا الفرق بني الرجل واملر�أة يف الرتكيب الطبيعي ويف الطبائع واحلقوق
ومع تق�سيم العمل والوظائف بينهما قد حثا على ح�سن معاملة الن�ساء والرفق
خريا((( ب�آيات و�أحاديث م�سطورة يف كتب ال�سنة املعتمدة.
بهن واال�ستي�صاء بهن ً
وكما جعل اهلل �سبحانه وتعاىل حقوقًا للرجل على املر�أة طالب الرجل مبا ال يقل
أي�ضا لتتوفر �أ�سباب ال�سعادة
عن تلك احلقوق بالن�سبة المر�أته كما هو معلوم � ً
والوفاق بينهما.
على �أن من �أن�صف �سلَّم ب�أن املر�أة عند �أغلب امل�سلمني الآن وقبل الآن
هي �صاحبة الأمر والنهي يف بيت زوجها والقول قولها .وكم من رجل ال ميكنه �أن
يكن يف قلبه من
يبدي �أي ر�أي �أو يعمل �أي عمل �إال بعد �أن ي�شاور زوجته و�أن َّ
م�شوراتها ح�سرات وغ�ص�ص((( جلهالته املرتتب عليها طب ًعا جهالتها .ولنختتم هذا
الباب بذكر ما نتج عن حترير املر�أة يف �أوروبا ليتحقق لذي عينني �إن كان يليق بنا
�أن نقتدي بالأوروبيني يف ذلك �أم ال؟
(((	اال�ستي�صاء بهن خ ًريا� :إرادة اخلري لهن وفعله( .م).
((( ُغ َ�ص�ص :جمع ُغ َّ�صة وهي احلزن والغم ال�شديد( .م).
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ما هي نتائج حترير املر�أة يف �أوروبا؟

قال ح�ضرة فريد �أفندي وجدي حتت هذا العنوان :ال نظن �أن املر�أة قا�ست
من �آالم الأَ ْ�سر يف بلد مثل ما قا�سته يف �أوروبا من �أول �أدوارها لغاية القرن ال�سابع
ع�شر .ونحن هنا ال نود �أن نتو�سع يف بيان الفظائع التي كانت تعامل الن�ساء بها
يف تلك البالد الغربية .ولكنا نقول �إجما ًال �إن املر�أة كانت هنالك تعد من �ضمن
العجماوات �سواء ب�سواء .بل رمبا كانوا يكرمون العجماوات �أكرث منهن يف بع�ض
الأحوال .ف�إن �أمامنا الآن من �أخبار القرون الو�سطى �أنهم كانوا ُي َح ِّرمون على املر�أة
�أكل اللحوم ويجربونها على مالزمة امل�آكل النباتية ،كما مينعونها من ال�ضحك
والكالم .ولكننا مل نر من �أخبار تلك القرون �أنهم َح َّرموا على الهرر تناول اللحم
�أو حرموها من اللعب والقفز �أمام من يقتنيها .نعم بلغ �أَ ْ�سر املر�أة يف الغرب �إىل درجة
جدا حتى تطرف كثري منهم وزعموا �أن املر�أة لي�ست من نوع الإن�سان بل
وح�شية ًّ
هي من نوع و�سط بني احليوان والب�شر .و�ألف �أحد علمائهم يف ذلك كتابًا �سماه
«هل للمر�أة نف�س؟» ولكن ملا ترقت املدارك ولطفت الإح�سا�سات �أدرك الرجل
�شدة ه�ضمه حلقوق املر�أة ف�أخذ يف �إطالق العنان لها �شي ًئا ف�شي ًئا و�ساعد على
ذلك ف�شو الإحلاد يف بع�ض الطبقات حتت �آثار التعاليم املادية التي انتزعت منهم
كثريا من الكماالت الإن�سانية فمالت النفو�س �إىل ال�شهوات البهيمية ،وا�ستلزم
ً
تدريجا حتى قمن يف ال�سنني
ذلك التغا�ضي عن تربج الن�ساء فقوي �ش�أنهن ً
الأخرية «حتت حماية الرجل» ي�ؤلفن اجلمعيات للمطالبة بحقوقهن امله�ضومة
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التي تخولهن -على زعمهن -الرتبع يف د�سوت الوزارات وتقلد املراكز ال�سيا�سية
لقيادة ال�ش�ؤون االجتماعية .وليت الأمر وقف عند هذا احلد بل �سرى ف�ساد
الأخالق �إليهن �سريانًا يخجل الكاتب من �سرد وقائعه ال�شائنة وتعداد حوادثه
املخجلة.
�أمل تر �أن املر�أة التي كانت حمر ًما عليها �أكل اللحم �صارت ت�شاطر الرجال
حمجورا عليها غري
يف اجللو�س على املنتديات العمومية؟ �أمل ترها بعد �أن كانت
ً
ال�صالة وطاعة زوجها طاعة عمياء قد �صارت الآن حت�سو بنت احلان((( على ر�ؤو�س
الأ�شهاد حتى ال جتد يف �ساقيها قوة تو�صلها �إىل بيتها الذي فيه �صغارها فتطرح
نف�سها على �أفاريز((( الطرقات وهي �سكرى ال ت�ستطيع حراكًا فيحملها رجال
البولي�س لتبيت يف ال�ضابطة .فقد دل الإح�صاء يف بع�ض البالد املتمدنة على �أن
�سنويا ما يزيد عن الع�شرة �آالف امر�أة ملقاة يف الطريق ثمالً.
البولي�س يجد فيها ًّ
وليتهن وقفن عند هذا احلد املده�ش ف�إن بع�ض املتعلمات منهن قد فقدن ف�ضيلة
احلياء لدرجة �صرن ي�ؤلفن الكتب ينددن فيها بعادة الزواج مدعيات �أنها من �آثار
الوح�شية الأوىل قائالت ما هذه العادة ال�سيئة التي حترم املر�أة من التمتع ب�إبالغ
دائما
عواطفها احلبية م�شتهياتها؟ ما هذه التقاليد التي تربط املر�أة بالرجل ارتباطًا ً
فتجربها على مالزمة رجل قبح يف عينها لر�ؤيتها من هو �أجمل منه؟ ما هذا الرباط
احلديدي الذي مينع املر�أة من �أن تن�صاع لأميال ف�ؤادها ال�سريع التقلب الكثري
(((	تحَ ُْ�سو بنت احلان :ت�شرب اخلمر( .م).
خارجا عن البناء( .م).
((( �أَفَارِيز :مفردها �إفريز وهو ما �أ�شرف من احلائط ً
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الإح�سا�س باالنفعاالت املختلفة؟ كال .يعار على الهيئة االجتماعية �أن تذر هذه
التقاليد القدمية حية للآن ويجب على ربات اجلمال �أن يبذلن و�سعهن للتخل�ص
منها بكل الطرق املمكنة .هذه كلها مقوالت بع�ض املتغاليات من ن�ساء العامل
املتمدن وهذه احلالة قد �أقامت علماء العمران و�أقعدتهم وجعلتهم يتوقعون انهدام
عظمة �أوروبا بيد املر�أة ال�ضعيفة �إذا مل يتو�صلوا �إىل �إيقافها عند حدها.
قال امل�سيو «جان فينو» مدير جملة املجالت يف ف�صل ذكر فيه غلواء الن�ساء
يف احلرية وامل�صائب التي جرتها على املدنية« :نقول بغاية الأ�سف � َّإن املر�أة التي
بوا�سطتها تهذبت �أوروبا �ستكون هي نف�سها هادمة تلك املدنية الزاهرة بيديها.
ب�إزاء هذه ال َّن َزغات((( ف�إن عقالء القوم ال يدرون كيف يوقفون �سري هذا التيار
ال�شديد االندفاع الذي ابتد�أ يجرف �أمامه كل الكماالت الأخالقية التي بنيت
على �أ�سا�سها عظمة العامل املتمدن .قال الكاتب ال�شهري «جول بوا» بعد �سرده
م�ساوئ املر�أة يف بحبوحة احلرية« :وبانتظارنا على هذه احلالة �ستثنينا املر�أة حتت
�سلطة جرائدها و�صناعتها وفل�سفتها التي مل حت�سن ا�ستنتاجها للآن .فرتى �أفكارنا
قد ت�شبعت ب�أخالقها ال�سامة التي تبعث النفو�س �إىل البذخ البالغ حد اجلنون
وال�سفه .فهي ال تفت�أ حتبب �إلينا البطالة وقلة النظام وتربهن لنا على �أنه يجب
على الإن�سان �أن يت�سفل يف �أمياله لكي ي�صل �إىل معايل الأمور» .هذا قول كاتب
من فطاحل كتابهم وما يقوله غريه يف هذا املعنى ال يدخل حتت احل�صر فال لزوم
لال�ستزادة منه يف هذه العجالة .وال يح�سنب القارئ �أن هذا نا�شئ من ح�سد
(((	ال َّن َزغَات :الوقيعة والإف�ساد( .م).
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أي�ضا قد �أدركن هذا الف�ساد
الرجال للن�ساء على ما نلن من حرية ف�إن عقالءهن � ً
ووخامة عاقبته فقمن ين�صحن لأخواتهن باالعتدال والتو�سط يف �أمورهن وال
يت�أخرن عن �إظهار ما يختلج ب�ضمائرهن ملن ي�س�ألهن عن �آرائهن .و�إليك معنى ما
قالته �إحدى العاقالت للم�سيو «جول بوا» بعد ذكرها �أحوال الن�ساء« :هذه احلالة
هي مهواة جن�س من الأجنا�س ونهاية جيل من النا�س مل يفكروا �إال يف �شهواتهم
البهيمية حتى انتهى بهم الأمر �إىل حد الي�أ�س املهلك»� .إىل �أن قالت�« :إن داء
ال�ضجر الع�ضال ينتابنا مع�شر الن�ساء املتربجات جمي ًعا ،و�إن �إذ كانا تدرك �ساعة
هدوها �أنها غري �صاحلة ل�شيء ما� .أرح نف�سك ف�إنا �سنتال�شى بهدوء و�سكينة بدون
مقا�ضاتنا �أمام العدالة و�إن كل ما لنا من جمال ورواء �سي�صري � ًأثرا بعد عني .هذه
�شهادة امر�أة عاقلة على بنات جن�سها ممن يتغالني يف احلرية والرتف .فهل بعد هذا
يجوز لنا �أن نحتذي حذو �أوروبا يف هذا ال�ش�أن اخلطري؟ �ألي�س يجب علينا بعد
هذه امل�شاهدات �أن ندر�س هذه امل�س�ألة جي ًدا ليت�ضح لنا مثار الف�ساد الذي جرته
�أوروبا على نف�سها ومل ت�ستطع �أن ت�صدم تياره مبا لديها من و�سائل وحكمة؟ نعم،
�إن هذا من �أوجب الواجبات علينا .قبل �أن نخطو خطوة واحدة يف �سبيل �إعطاء
املر�أة حقوقها لأن العاقل من يتعظ بغريه» .اهـ
و�إذ قد علمنا ما هي املر�أة وما هي حقيقة وظيفتها و�أنها راعية على بيت
زوجها حافظة لأمواله مربية لأوالده فلنبحث الآن فيما يلزم �أن تكون متخلقة به،
وفيما يلزم �أن تتعلمه لت�ؤدي وظيفتها املطلوبة منها خري ت�أدية فنقول:

الباب الثاين

ما ينبغي أن تكون املرأة متخلقة به .ويدخل يف هذا املبحث
ماهية الرتبية الصحيحة وطرق الوصول إليها

الف�صل الأول
متهيد

من املعلوم املقرر �أنه متى �صح التواد بني الزوجني توفر الهناء ومتت ال�سعادة
وتبودل االحرتام بني جميع �أفراد العائلة و�ساد الوفاق وامتنعت �أ�سباب ال�شقاق
وكان الأمر بينهم �شورى .فما �أح�سن الزوجني املتمتعني يف منزلهما بال�سعادة
والهناء وبح�سن �إدارة املنزل وما �أح�سن الزوج الذي يح�سن �إر�ضاء زوجته
والزوجة التي حت�سن �إر�ضاء زوجها.
ومعرفة �إر�ضاء �أحد الزوجني للآخر ٌّفن دقيق لأنه ي�ستدعي كمال الرتبية
واعتياد كل من الزوج والزوجة على حت�سني �أحوال املنزل امل�شرتك بينهما وتنظيمه
وترتيبه بقدر ما ميكن ومعرفة االعتناء بالو�سائل التي ت�ستدعيها ال�صداقة بني
الزوجني ال�شرتاكهما يف املنفعة العمومية .فروابط الوداد الأكيدة بني الزوجني
يتولد منها ثقة عظيمة يف �أفعالهما و�أقوالهما وجمع قلوب بع�ضهما على بع�ض
فيكون كل منهما قوي الوداد �شريف الف�ؤاد .ف�إذا ح�صل التنا�سل والذرية ت�أكدت
هذه املحبة التي ق�ضت بثبوتها الزوجية واقتدى الأوالد بالوالدين يف املحبة
املتبادلة ويف الأ�شغال املنزلية املوجبة للعمران.
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وكان ن�ساء ال�سلف �إذا خرج الرجل �إىل عمله يقلن له« :اتق اهلل وال تك�سنب
وهم �أحدهم بال�سفر فقال
�إال من حالل ف�إنا ن�صرب على اجلوع وال ن�صرب على النار»َّ .
جريانه لزوجته :مِ َل تر�ضني ب�سفره ومل يدع لك نفقة؟ فقالت :زوجي منذ عرفته،
عرفته �أكَّ ا ًال وما عرفته ر َّزاقًا ويل رب ر ّزاق؛ يذهب الأكال ويبقى الرزاق .هذه
عبارات لو نظرها الإن�سان بعني الإن�صاف لوجدها �صاحلة لأن ت�شرح مبجلدات
تقوم عليها دعائم ال�سيا�سة ونظام امللك.
ت�سليم الكل بوجوب الرتبية

لذلك اهتم كل الأمم برتبية البنني والبنات وتهذيب �أخالقهم .ووجوب
الرتبية �أ�صبح م�سل ًَّما به من العموم ومن البديهيات التي يعرتف بها كل قا�ص
ٍ
ودان .ومع ذلك كرثت املباحثات وا�شتغل العلماء والأفا�ضل يف هذا املو�ضوع ال
لإثبات لزوم ذلك بل لبث الرغبة �أو الرهبة �أو كلتيهما يف النا�س؛ لأن حب اخلري
كافيا يف �سعادة الأمم بل ال بد من العمل هدانا اهلل �إليه.
وحده لي�س ً
ومل يقت�صر الإ�سالم يف ذلك كما يظن خ�صومه الذين ّيدعون �أن ال تربية عند
خ�صو�صا للبنات �إما تعن ًتا لغاية يف النف�س يريدون ق�ضاءها �أو جه ًال منهم
امل�سلمني
ً
خ�صو�صا ما يتعلق منها مبكارم الأخالق و�أحكام املعامالت
ب�أحكام ال�شريعة الغراء
ً
بجميع �أنواعها ،فيغرتون مبا ي�شاهدونه من �سوء الأعمال وف�ساد الأخالق وخرق �سياج
املروءة مبا ت�أباه الإن�سانية ،فيظنون �أن هذه املنكرات مقت�ضى ال�شريعة الغراء و�صريح
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القر�آن الكرمي ،وي�ستنتجون من ذلك �أن الدين الإ�سالمي الذي فيما يظنون هو هذه
بالب َوار((( ،و�أنه عنوان اخلراب و�أبعد الأ�شياء عن
املنكرات �إمنا هو �أمارة الدمار وامل�ؤذن َ
نظام املمالك وعمران البالد �إىل �آخر ما يرمونه به مما هو منه براء.
ولي�س الغريب جهل ه�ؤالء القوم �أو عنادهم �إمنا الأغرب منه ما ن�شاهده
من بع�ض جهالنا الذين يكادون ينكرون البديهيات �إذا قالها القر�آن ويذعنون
للم�ستحيالت متى عزيت �إىل امل�سيو وامل�سرت فالن  ...وهلل يف خلقه �ش�ؤون.
ومن نظر بعني الإن�صاف وجد �أن يف ال�شريعة الإ�سالمية من احلث على
علو الهمم واكت�ساب املعدوم وطلب املعايل والتنزه عن َ�س َف ِا�سف الأمور((( وعن
�أن يكون املرء عالة على النا�س ما ال ي�سعه هذا الكتاب .وكذلك فيها من �آداب
�سنية و�أخالق زكية ت�ضمن �إ�صالح النف�س واجل�سم وح�سن الرتبية والأخالق
ما يكفي لعمار املمالك و�ضمان ال�سعادتني الدنيوية والأخروية .وكان ال�سلف
في�شبون عليها في�أخذها عنهم �أبنا�ؤهم ،وبذا �أ�صبحت الدنيا
ُي َع ِّودون �أبناءهم عليها ّ
لهم ومل ِّ
تول عنهم �إال يوم تولوا عن الدين وحادوا عن مبادئه ومل ي�أمتروا ب�أوامره
ومل ينتهوا بنواهيه .يوم �أهملوا تربية الأوالد الرتبية احلقة .الرتبية التي يقت�ضيها
الدين .الرتبية ال�صحيحة التي تنطبق متام االنطباق على �أحكام القر�آن الكرمي
الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه .يوم دهمتنا املدنية الغربية على
((( َالب َوار :اخل�سارة( .م).
((( َ�س َف ِا�سف الأمور :الأمور التافهة احلقرية( .م).
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فج�أة بعد �أن هبطنا من عظمتنا الأوىل وظللنا قرونًا عديدة تتوزعنا الفنت وتتقا�سمنا
(((
اجتماعيا جعلنا نتخبط يف
دوارا
الإحن ف�أحدث لدينا ذلك االنقالب الفجائي ً
ًّ
�سرينا ون�ضطرب يف �أعمالنا على غري هدى.
يوم دهمتنا املدنية اجلديدة على ما بها من بهجة ظاهرية فظننا �أن ذلك
منتهى ما يدركه الإن�سان من الكمال ،ف�ألقينا �أنف�سنا يف م�ضمار الت�شبه والتقليد
وت�سابقنا يف باحات التكيف مبا توهمناه �أ�صو ًال لذلك الكمال الب�شري فهبطنا �إىل
درجة �أدنى مما كنا فيها و�أي هبوط.
يوم جهلنا �أن الذي جاء به الإ�سالم من الأحوال والأحكام هو الذي
َم َّدن بالد الدنيا على الإطالق ،وانبعثت �أنوار هديه يف �سائر الآفاق �أيام كان
النا�س عاملني ب�أحكامه ،فنبذنا �أ�صوله وانقدنا لأهوائنا و�أهواء غرينا فكان جزا�ؤنا ما
�أ�صبحنا فيه من الف�شل واالختباط .قال ر�سول اهلل �« :أتيتكم ب�شريعة حنيفية
بي�ضاء مل ي�أت بها نبي قبلي ولو كان �أخي مو�سى و�سائر الأنبياء يف زمني مل
ي�سعهم �إال اتباع �شريعتي».
حقيقيا ملجتمعنا فما علينا �إال �أن نبني كما كانت
ف�إذا كنا نريد � ً
إ�صالحا ًّ
�أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا ،ولنعمل على تربية �أبنائنا تربية �صحيحة حقة
حتى ي�أتي يوم نعيد فيه �إذا ا�ستطعنا جمد �آبائنا ونح�صل على ال�سعادة الداخلية
واخلارجية والهناء يف الدارين.
((( الإحن :احلقد وال�ضغينة( .م).
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ذكورا �أو �إنا ًثا حمتاجني للرتبية  -لأنه ال يوجد �أحد
وحيث كان الأطفال ً
ي�سلم ب�أن الرتبية احلا�صلة الآن للذكور كافية وكافلة لتخريج رجال ي�صح �أن يكونوا
أزواجا لن�ساء مرتبيات الرتبية ال�صحيحة التي ندعو �إليها وي�أمر بها الدين ،وال �أن
� ً
ويقومون �أخالق �أبنائهم ويربونهم تلك الرتبية املطلوبة؛ فلذلك
يكونوا �آباء يهذبون ّ
وجب على كل من يرغب يف حت�سني حال البالد ويغار على �أمته وملته ووطنه �أن
ي�سعى جهده يف الو�صول �إىل هذه الغاية .ويا ليت اللجنة �أو اجلمعية التي �أ�شارت �إىل
ت�شكيلها اجلرائد لتحرير املر�أة ال�شرقية تقوم وتت�شكل لتبحث يف �إيجاد �أجنع الطرق
و�أ�سهلها لرتبية البنات والبنني م ًعا الرتبية ال�صحيحة الإ�سالمية .ويا ليتنا جمي ًعا نقوم
من غفلتنا ونهب من رقدتنا بعد �أن �صرنا يف حالة من اجلهالة وف�ساد الأخالق يرثى
لها العدو قبل ال�صديق فنعمل مبا يفر�ضه علينا ديننا ونقوم مبا علينا من الواجبات
لأبنائنا .وال غرو فال�سبب الأ�صلي يف كل هذا البالء ملقى على عواتقنا و َع َواهننا(((،
ونحن م�سئولون �أمام اخلالق  عن تركنا �أبناءنا منذ ن�ش�أتهم �ضحية للتغريات
والتهات((( القولية بدون مراعاة �أي نامو�س
اجلوية والتقلبات الو�سطية والأ�ضاليل رُّ َّ
من نوامي�س الرتبية ال�صحيحة احلقة .ولعمر احلق ماذا عملنا؟ ق�صرنا عن �إيجاد ن�سل
وج�سما! �أطلقنا العنان لأطفالنا وهم بني حجورنا يف الك�سل
�صالح للعمل عق ًال
ً
والرخاء والتنعم والرتف وغريها من العوامل التي تنتزع من النف�س �سلطات املروءة
والنخوة فرتتب على ذلك �أنه انطبع يف جوهر حمنهم تلك املبادئ الفا�سدة ،ومنت
مع منوهم تلك العيوب التي ت�شربوها يف �صغرهم! غفلنا عن كل ما هو يف �صاحلنا.
((( َع َواهنناَ :ج َوارحنا( .م).
التهات :الأباطيل( .م).
((( رُّ َّ

50

تربية املر�أة واحلجاب

50

و�أهملنا تربية �أوالدنا ف�أ�صبحت حالتنا يف التعليم والآداب كما يعلمها الكل وال
وخ�صو�صا امل�سلمني منهم
ينازع فيها �أحد؛ غري مالئمة مل�صلحة الأمة من كل وجه
ً
بعدما �أغفلت احلكومة العناية التي كانت لها قبل ب�أمور الدين! �أ�صبحنا يف حالة
الإمالق واحلقارة؛ ال �إقدام ،ال ن�شاط ،ال ف�ضيلة ،نخبط خبط ع�شواء! �أ�صبحنا
متفانني يف ا�ستهالك �شرفنا وثروتنا وج�سمنا وعقلنا وكل فرد منا ي�شكو لأخيه تقهقره
و�سوء حاله ويلقي تبعة ذلك على غريه وال يدري �أنه �أول النا�س يف �إهمال واجبه
وكثريا ما ترى املُ َت َن ِّور منا ي�صف لك العالج ال�شايف و�ص ًفا جي ًدا ولكنه ال
الأقد�س! ً
يجربه لنف�سه .و�إذا الحظت عليه ذلك �أجابك ل�سان حاله بقول القائل:
فخذبعلميوالتركن�إىلعملي

ينفعك علمي وال ت�ضررك �أوزاري

وما ذلك و�أمي احلق �إال خط�أ حم�ض ف�إن الن�صيحة ال يكون لها ت�أثري حتى
ت�صدر عن حر الطبع نقي ال�صنع بالف�ضائل ب�صري عامل مبا يقول.
حالتنا احلا�ضرة يف التعليم والأدب

عارا �أن تكون �آدابنا على ما بي َّنا وعلى ما جاء بجريدة املقطم الأغر يف
�أما كفانا ً
عددها ال�صادر يف � 9سبتمرب 1899م بعنوان «�آداب الأمة عنوان جمدها» وملا احتوته
هذه املقالة من فوائد جمة يف هذا املو�ضوع ننقلها بلفظها .قالت« :ال نكاد ن�سمع ب�أمة
بلغت ذرى العلياء حتى �أنافت على ال�سماكني((( منز ًال �إال كان الأدب لها رائ ًدا
ونريد بالأدب هنا معناه اللغوي �أي ما يحرتز به عن جميع �أنواع اخلط أ� �أو هو ملكة
(((	�أنافت على ال�سماكني� :أ�شرف على الو�صول لل�سماكني وهما جنمان منريان واملراد علو ال�ش�أن( .م).
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تع�صم من قامت به عما ي�شينه كما َع َّرفه �صاحب املحيط فهو �صوجلان كل مملكة،
وتاج كل رئا�سة ،وفخر كل �أمة ،بل هو الدعامة الكربى يف جناح كل �أمة وتقدمها».
وهذا الكاتب الفرن�سوي ال�شهري املو�سيو �إدمون دميوالن عند ما حاق ب�أمته
من الت�أخر واالنحطاط بالن�سبة �إىل الأمة الإنكليزية جارتها �أعمل فكرته و�أجهد
قريحته حتى وقف على �أ�سباب ذلك الت�أخر فجمعها يف كتاب ون�شره على �أمته
تنبي ًها لها من غفلتها و�إيقاظًا من رقدتها ،وهو الكتاب امل�شهور ب�سر تقدم الإنكليز
الذي ترجمه ح�ضرة العامل الفقيه واملن�شئ البليغ �أحمد بك فتحي .ولقد وجد
هذا الكاتب ال�شهري بعد البحث الدقيق �أن ال�سر يف جناح الأمة الربيطانية هذا
النجاح الذي مل تبلغه �أمة من الأمم اخلالية واحلا�ضرة �آداب �أفرادها وح�سن
«رب الولد يف طريقة
تربيتهم البيتية �إىل �أوالدهم متبعني يف ذلك قول احلكيم ِّ
فمتى �شاخ ال يحيد عنها» ،ويظهر تقدير الأمة الإنكليزية للف�ضيلة واحتقارها
للرذيلة من �سقوط بارنل رئي�س احلزب الإرلندي ال�سقوط الهائل وهو �إذ ذاك
معادل ل�شيخ احلرية املرحوم امل�سرت غالد�ستون يف مكانته .وذلك ال�شتهاره بالزنا
حتى بلغ به الأمر �أن عر�ض على رجال ال�صحافة مائة �ألف جنيه لكيال يذكروا
ا�سمه يف �صحفهم ف�أبت الف�ضيلة التي َر ُّبوا عليها �إال �أن ي�شهروه على �صفحات
ت�شهريا ليكون عربة لغريه وليقوموا بواجب اخلدمة العمومية التي ندبوا
اجلرائد
ً
�أنف�سهم لها ففعلوا وهكذا �سقط .وال يظن القارئ الكرمي �أن ذلك حم�صور بني
أي�ضا.
الطبقة العالية فيهم بل هو قد تناول �أفراد الطبقة الدنيا � ً
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إنكليزيا ركب املركبة الكهربائية وهو ثمل من ال�شرب
و�أذكر �أن
ع�سكريا � ًّ
ًّ
ال تكاد حتمله رجاله وجل�س على املقعد الذي �أمامنا ومل يكد ي�ستقر به اجللو�س
حتى �صعدت �سيدتان مع ولدين لهما �إىل حيث هو جال�س فنه�ض م�سر ًعا
و�أجل�س �أحد الولدين مو�ضعه �إذ مل يكن يف املقعد مت�سع جللو�سهم جمي ًعا وظل
واق ًفا وهو يف �أ�شد التعب حتى بلغت املركبة متنزه العبا�سية.
و�أين ما فعله هذا اجلندي وهو يف حالته تلك مما يفعله بع�ض �أدبائنا الذين �شاركوا
الغواين يف لبا�سهن ،واملخنثني يف �أخالقهم من ارتيادهم الطرقات واملنتديات ،وهم
كل ما ر�أوا �سيدة عار�ضوها يف طريقها و�أ�سمعوها من بذاءة �أقوالهم ما يحمر له وجه
حر خجالً .و�أنكى من ذلك و�أ�شد وقاحة �شرا�ؤهم ال�صور القبيحة و�إبرازها �أمام
كل ٍّ
كل خُم َّدرة((( يلتقون بها فت�أخذ تلك امل�سكينة الرعدة من هذه ال�سفالة وال يزالون
(((
�شرهم ،فيغربوا �إذ ذاك يف
يف �أثرها حتى َت ِلج حانو ًتا �أو تركب مركبة ً
تخل�صا من ِّ
�سرورا مبا �أتوه من ال�شهامة والنبالة.
ال�ضحك مقهقهني وال قهقهة القرود ً
وهناك نوع �آخر من الوقاحة ي�ستعمله بع�ض ركاب العجالت ،وهو �أنهم
كلما ر�أوا �سيدة خارجة يف مركبتها للتنزه �ساروا ِب ِحذَ ائها((( حتى ي�ضطروها �إىل
فرارا من نظراتهم ال�سافلة وهي نهاية يف احلطة وفقد
�إ�سدال �ستار كوة املركبة ً
ال�شرف� .أال يذكر ه�ؤالء الأغرار �أن لهم �أمهات و�أخوات! فكيف �إذا خرجن
((( خُم َّدرة :م�سترتة( .م).
((( َت ِلج :تدخل( .م).
((( ِب ِحذَ ائها :مبوازاتها( .م).
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ونالهن من مثل ذلك ما نال غريهن منهم! ف�إذا مل يكن لهم وازع((( من دين وال
ناه من �أدب فخ�شية �أن الكيل الذي به يكيلون يكال لهم به و�أزيد.
ه�ؤالء غري رجال َو َخط((( ال�شيب ر�أ�سهم جتدهم ع�صارى كل يوم يف حمطة
الكهربائية العمومية يركبون القطار ذهابًا وجيئة ولي�س لهم من �أَ َرب((( يف ركوبه
�سوى لتهتكهم وابواء �سفالتهم لكل امر�أة يجدونها يف القطار وحدها وال رجل معها.
وملا كان ال يرجى من رجال البولي�س �أن يراقبوا �أمثال هذه املنكرات
النهماكهم يف �أ�شغالهم اخل�صو�صية وجب على اجلرائد الوطنية على اختالف
نزعاتها وتباين مذاهبها �أن تتفق على مطالبة احلكومة ب�أن جترب �شركة الرتمواي
على القيام مبا تكفلت به وا�شرتطته على نف�سها من جعل عربات خ�صو�صية
للن�ساء ،ويظهر �أن الفئة التي عار�ضت �سعادة العامل الأ�صويل قا�سم بك �أمني يف
ر�أيه الذي ذكره يف كتابه «حترير املر�أة» عن احتجاب الن�ساء ومتنيه �أن يكن عندنا
مثل ما هن عند الغربيني م�صيبة يف معار�ضتها ما دام عندنا �شبان هذا مبلغهم من
الآداب ،وهم ل�سوء حظ م�صر غري قالئل.
ورمبا �أخذ البع�ض العجب عند قراءتهم خرب ال�صور املغايرة للآداب وعما
و�س َّنت عقابًا
قرارا مبنع بيعها َ
يفعل بها ،لأنهم يتذكرون �أن وزارة الداخلية �أ�صدرت ً
ملن يخالف �أمرها .ولكن ذلك العجب يزول عندما يعرف القارئ الكرمي �أن تنفيذ
((( وازع :زاجر �أو مانع داخلي( .م).
((( َو َخط :ف�شا ال�شيب يف �شعره( .م).
(((	�أَ َربُ :بغية وحاجة( .م).
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هذا القرار موكول �أمره �إىل رجال البولي�س ،وهم كما يعلم اجلمهور ال يعرفون من
واجباتهم «�أو ال يريدون �أن يعرفوا» �سوى معاك�سة باعة الفاكهة �إذا مل ي�ستجلبوا
ر�ضاهم وخمالفة احلوذيني((( �إذا مل َي ْنقدوهم ا ُجل ْعل((( املعلوم وما �سوى ذلك فهو
عندهم رج�س من عمل ال�شيطان يجتنبونه.
وملا كان احلث على الف�ضيلة والنهي عن املنكر من �أخ�ص واجبات
ال�صحف ومن �أَ َجلِّ اخلدمات التي تقدمها للوطن وبنيه �سيما ما يحط ب�ش�أنه
ويحقر �أبناءه يف �أعني الأجانب من مثل الفعال التي مر الكالم عليها؛ فحبذا لو
انت�صارا للف�ضيلة؛ �إذ
�أنها تتفق على �إيجاد طريقة فعالة لكبح جماح ه�ؤالء الأغرار
ً
هم �أجنب �أبنائها و�شيمة �أمثالهم الرب ال العقوق وال�سالم.
مداواة احلالة احلا�ضرة

مما تقدم ينتج �أنه لي�ست تقوم لنا قائمة �إال �إذا �سعينا يف حت�سني الرتبية والتعليم
وجعلناهما مالئمني مل�صلحة الأمة من كل وجه ويجمل بنا �أن نورد هنا كل ما حل�ضرة
�صاحب حترير املر�أة .قال :وقد �آن الوقت على ما �أظن لرتبية نفو�سنا تربية �صحيحة
متينة علمية .تربية تن�شئ رجا ًال �أويل علم و�أ�صالة ر�أي يجمعون بني املعارف والأخالق
والعلم والعمل .تربية تنقذنا من جميع العيوب التي يقذفنا بها الأجنبي يف كل يوم
((( احلوذيني :جمع حوذي وهو �سائق العربة التي جترها اخليل( .م).
((( َي ْنقدوهم ا ُجل ْعل :يعطوهم الأجر( .م).
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وبكل ل�سان ،وكلها ترجع مهما اختلف يف اال�سم �إىل �سبب واحد وهو النق�ص يف
تربية نفو�سنا ،وقد اتفق جميع �أهل النظر يف م�صر على �أن الرتبية هي الدواء الوحيد
لذلك الداء ،وانت�شر هذا الر�أي ال�صائب يف الكتب واجلرائد و�أحاديث املجال�س
حتى �صح �أن يقال �إنه �أ�صبح ر� ًأيا عا ًّما ،وتولد عن ذلك �شعور ب� َّأن م�ستقبل الأمة
تابع لرتبيتها ولكن �أرى همم النا�س موجهة �إىل التعليم وال �أرى �أح ًدا يلتفت �إىل
تربية النفو�س و�أرى �أن احلر�ص على التعليم منح�صر يف تعليم الذكور مع �أن تهذيب
مقدم على تعليم الذكور.
الأخالق ُم َّقدم على التعليم وتعليم البنات َّ
فهذا كالم كله حكم ونوافق عليه ح�ضرة امل�ؤلف جهدنا ،ولكن ال ي�ؤاخذنا
�إذا كنا نخالفه يف �أمر واحد فيه وهو �أننا نعتقد �أن التهذيب واجب للذكور والبنات
م ًعا ال تقدمي للبع�ض على الآخر� ،أو �إذا كان هناك �سبب لتقدمي تهذيب البع�ض
فليبد�أ بالذكور لأننا نرى �أن الرجل املربى املهذب ميكنه �أن يجعل امر�أته على
خلقه ويطبعها بطبعه.
وعلى ذلك تكون تربية البنات تابعة لرتبية الذكور؛ لأن الأب هو امل�سئول
عن حالة عائلته الأخالقية ،كيف ال؟ وهو رئي�سها وراعيها  -والرعية على دين
راعيها  -ومن املقرر �أن �أخالق �أهل كل منزل وعوائدهم مكت�سبة من �أخالق رب
املنزل وعوائده ،ف�إن �أكرث من املوبقات واملالهي و�أنواع ال�شهوات �سرى ذلك يف
بيئته وعائلته وذريته:
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ف�شيمة �أهل البيت كلهم الرق�ص

و�إن ا�ستقام وقام مبا يجب عليه حق القيام تبعته عائلته وذريته وحا�شيته
وهذا �أمر ال يختلف فيه اثنان وي�ؤيده حالنا يف هذه الأيام.
فيا علماء الأمة و�أذكياءها ،ويا ثراتها وعقالءها منكم يطلب تعريف الآباء
واجباتهم ،وذلك ال يكون �إال بفتح املدار�س املعدة لتثقيف عقول الن�ش�أة اجلديدة،
وال يكفي �أن يتعلموا فيها اللغة والريا�ضيات بل يجب �أن يدر�س لهم ذلك العلم
وعمليا فلي�س العلم ال�صحيح بكرثة
علميا ًّ
الأ�سا�سي ،وهو فن الرتبية احلقيقية ًّ
ذكرا
الرواية� ،إمنا العلم باخل�شية على �أ�صول دينية ون�صائح �أدبية وب�أن يهي�أ الطفل ً
كان �أو �أنثى للف�ضائل وبتعريفه واجبات احلياة ووظيفة الإن�سان فيها.
وملالءمة التعليم مل�صلحة الأمة يجب �أن يكون �أ�سا�س التعليم يف املدار�س
الأهلية التي ت�ؤ�س�س اللغة العربية و�أمور الدين و�آدابه التي �أهملت يف املدار�س
الأمريية ،مع امل�شي يف اللغات الأجنبية والعلوم الأخرى بالن�سبة للذكور حذو
تلك املدار�س وبذلك يكون التعليم يف املدار�س الأهلية مطاب ًقا مل�صلحة الأمة من
جميع الوجوه ،وبعد هذا وذاك يجب �أن ينظر �إىل م�ستقبل املتعلمني وها نحن نرى
الوظائف �أ�صبحت �أ�ضيق �أبواب الرزق لهم فالبد من خمرج �آخر ،وهو ال يكون �إال
بالرت�شيح لال�ستقالل يف العمل احلر � ًّأيا كان ،والدنيا جمال ف�سيح لأبنائها العارفني
و�سجن �ضيق للجاهلني .و�إذا وفق اهلل بع�ض �أ�سخياء الأمة لإن�شاء مدار�س �صناعية
كانت لأبنائها منها حياة جديدة ،ولكن النتيجة احلقيقية التي ي�ستلزمها جناح التعليم
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�إمنا تكون �سريعة لو وجدت (�إدارة معارف �أهلية) تقب�ض على �أزمة املدار�س الأهلية
وت�سري بها يف طريق واحد ٍة ت�ضمن لها الغاية التي يطلبها اجلميع .وع�سى �أن ي�أتي يوم
ي�سمع فيه هذا النداء وجتاب فيه الدعوة لها وما ذلك على اهلل بعزيز.
وقد كان بودنا �أن تكون احلكومة م�ساعدة على �إ�صالح �أخالق الأمة ،ولكن
يظهر �أن الأمل يف ذلك قليل مادام احلال كما نرى ،ف�إنه من املقرر الثابت �أن �أغلب
النا�س ال يرتدعون عن غَي((( �أو عن فعل قبيح �إال خوف الوازع القوي �أو العقاب
الدنيوي ،ولذلك نرى النا�س من يوم �أن �أمنوا عقاب احلكومة لهم على خمالفتهم
واجبات ديانتهم قد خلعوا برقع احلياء ف�صنعوا ما �شا�ؤوا وانتهكوا حرمة الأدب
والدين ،ومع ذلك تراهم يتجنبون ارتكاب خمالفة ب�سيطة خ�شية الوقوع حتت طائلة
العقاب الذي �سنته احلكومة لهذه املخالفة .وحيث �إن ما ال يدرك كله ال يرتك جله،
والط�شا�ش خري من العمى كما يقال يف الأمثال ال�سائرة ،فيا ليت كرباءنا و�سراة
علما وعم ًال
�أمتنا و�أفا�ضل علمائنا يتفقون على البحث عن احلكمة �أينما وجدوها ً
ائتمارا بقوله تعاىل :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
لين�شروها بني الأمة ً
ﮝﮞﮟﮠﮊ [�آل عمران ،]104 /وال �شك �أن �سائر الأمة تقلدهم
وتت�شبه بهم يف طلب العلم ال�شرعي والعمل به و�إقامة العدل وال ِق ْ�سطَا�س((( والتخلق
مبكارم الأخالق والرتفع عن �سفا�سف الأمور ،فت�صطبغ �أمتنا امل�صرية ب�صبغة الدين
القومي وي�ستقيم معوج الأخالق وحينئذ ي�سهل وجود املعلمني الأ ْك َفاء وي�صري يف
ا�ستطاعة كل واحد �أن يربي �أوالده ويطبع زوجته بطبعه كما قدمنا.
((( غَي� :ضالل( .م).
((( ِق ْ�سطَ ا�س :عدالة( .م).
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ولعمر احلق لي�س ذلك �صعب النوال على من يرغب يف حت�سني حال
بالده ويوقف نف�سه خلريها وعزها فطرق الو�صول كثرية متي�سرة لكل باحث ولكل
طالب ف�إن احلقيقة بنت البحث وكل من �سار على الدرب و�صل .فقد كفى
(((
عارا على ُم َت َن ِّو ِري هذه
امل�سلمني � ً
إعرا�ضا عن دوائهم و�إِ ْغ َ�ضاء على دائهم ،وكفى ً
الأمة �أن تبقى حقائق دين اهلل خمتبئة يف مطاوي جملداتها وهم مغرورون بزخارف
�أفكار الب�شر مما ي�سمونه بالنظريات الفل�سفية .اللهم �إن امل�سلمني عن �أ�سرار دينهم
ملحجوبون وعن بدائعه لالهون ،فهبهم اللهم مي ًال �إىل تريي�ض نفو�سهم يف حقائق
دينك ال�سرمدي وقانونك الأبدي ،وهب اللهم ب�صائرهم قوة متتعهم من دينهم مبا
متعت به �آباءهم الأقدمني �إنك رحيم بامل�ؤمنني.
ولعمري لي�س يتم لهم ذلك �إال برتبية النفو�س وحفظها من الأمرا�ض
وال �سبيل لذلك �إال بتطهري النفو�س من �أدنا�س الأوهام وتهذيبها باملعلومات
ال�صحيحة وتعويدها على مكارم ال�سجايا وت�صحيح اعتقادها .والإ�سالم تكفل
خريا،
بكل ذلك كما ال نزاع فيه وال مرية فلرنجع �إىل �أحكامه �إن كنا نريد لأنف�سنا ً
حقيقة �إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم.

(((	�إِغ َْ�ضاء� :سكوت( .م).

الف�صل الثاين
الرتبية ال�صحيحة

َع َّرف بع�ضهم الرتبية ب�أنها تنمية �أع�ضاء املولود احل�سية من ابتداء والدته
�إىل بلوغه حد الكرب وتنمية روحه باملعارف الدينية واملعا�شية ،فبهذا انق�سمت
الرتبية ق�سمني :ح�سية وهي تربية اجل�سد ومعنوية وهي تربية الروح ،ومع ذلك
ف� َّإن لتغذية الطفل ثالثة �أنواع من الغذاء خمتلفة املو�ضوع :الأوىل تغذية املرا�ضع
للأطفال بالألبان .الثانية تغذيتهم ب�إر�شاد املر�شد بت�أديبه الأ َّويل للأطفال وتهذيب
�أخالقهم وتعويدهم على التطبع بالطباع احلميدة والآداب والأخالق الفا�ضلة.
الثالثة تغذية عقولهم بتعليم املعارف والكماالت ،وهذه وظيفة الأ�ستاذ املربي
كما �أن ما قبلها وظيفة املر�شد املتويل �أمر ال�صبي .فالن�سبة بني الر�ضاع والرتبية
الأولية والرتبية االنتهائية كالن�سبة بني املر�ضع واملربي املر�شد والأ�ستاذ .فكلما
�أجاد املربي جادت الرتبية.
فالرتبية ب�أنواعها الثالثة و�إن كانت تظهر ببادئ الر�أي �سهلة ب�سيطة ال حتتاج
�إال �إىل عمل ي�سري �إال �أنها يف احلقيقة وعند الت�أمل ت�ستدعي عظيم اهتمام وعناية
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و�سلوك �أ�صول مقررة و�آداب حمررة ،وي�ضاف �إىل ذلك ما يحتاج �إليه املرا�ضع
واملربون والأ�ساتذة من قوة حمبة الأطفال ومعاملتهم معاملة من طب ملن حب.
وقد �أنتج هذا �أن الرتبية فن تنمية الأع�ضاء احل�سية والعقلية وطريقة تهذيب
ذكرا كان �أو �أنثى طبق �أ�صول معلومة ي�ستفيد منها ال�صبي هيئة
النوع الب�شري ً
ثابتة يتبعها ويتخذها عادة وت�صري له د�أبًا و�ش�أنًا وملكة ،فالرتبية املعنوية حينئذ هي
فن ت�شكيل العقول الب�شرية وتكييفها بكيفية ح�سنة م�ألوفة وغايتها �إيجاد ملكة
را�سخة يف ال�صغري حتمله على التخلق بح�سن الأخالق ح�سب الإمكان؛ بحيث
حت�صل من هيئة تربيته الأفعال اجلميلة املحمودة عق ًال و�شر ًعا ب�سهولة وي�سر .ثم
�إن الرتبية ال تفيد ال�صبي الذكاء وال الأملَ ِع َّية((( ف�إن هذه ال�صفات هي يف الأطفال
غريزية طبيعية ،و�إمنا بالرتبية تنمو العقول وتتح�سن الإدراكات والرتبية الأولية
فائدتها �أن يعتاد ال�صبي على �أن ينقاد بطبعه �إىل ما يريده منه م�ؤدبه ويختاره
له مر�شده فغايتها املطاوعة ،وهذا النوع كما يكون يف الإن�سان يكون يف احليوان
برتوي�ضه ومترينه على الإطاعة� .أما تنمية العقل التي هي غذا�ؤه باملعارف املعقولة
املقبولة كتغذية اجل�سم بالطعام فهي خا�صة بالإن�سان ،فالرتبية املعنوية تزيد يف
تنمية عقول الأطفال باملعارف وح�سن الأخالق على التنا�سب من ح�سن �إدارة
املر�شد واملعلم ،فبهذا يقال ملن اكت�سب املعارف اجليدة والأخالق احل�سنة �أنه
ذكورا و�إنا ًثا وانت�شار ذلك فيهم يرتتب عليه
َح َ�سن الرتبيةُ .
وح ْ�سن تربية الآحاد ً
((( الأملَ ِع َّية :النجابة والذكاء املُفرط( .م).
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ح�سن تربية املجتمع الإن�ساين وهو الأمة بتمامها .فالأمة التي ح�سنت تربية
�أبنائها وا�ستعدوا لنفع �أوطانهم هي التي تعد �أمة �سعيدة وملة حميدة .فبح�سن
تربية �أوالدها والو�صول �إىل طريقة �إ�سعادها ال تخ�شى �أن ت�أمتن �أبناءها على �أ�سرار
الوطن ،وال على ما يك�سبها الو�صف احل�سن بخالف �سوء الرتبية �إذا انت�شر يف �أمة
من الأمم ف�إن ف�ساد �أخالق بنيها يف�ضي بها �إىل العدم؛ حيث يف�شو فيهم االنهماك
على اللذات وال�شهوات واالنتهاك للحرمات والتعود على املحرمات كما هي
حالتنا الآن كما �أ�سلفنا القول فال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.
طرق الرتبية
الرتبية األوىل

تربية الولد الأوىل ينبغي �أن تكون يف بيت �أبيه و�أمه ،وهي الرتبية الالئقة
للبيت وكل امر�أة مل تربها �أمها يف �صغرها ال ترغب يف تربية �أوالدها يف كربها.
ومن �سوء الرتبية �أن الأم َت ِكلُ ((( تربية �أوالدها �إىل غريها بدون �أن تالحظ ذلك
بنف�سها ف�إن الأم مبا �أُو ِدع فيها من ال�شفقة والر�أفة على �أوالدها هي �أوىل و�أرفق بالرتبية
ولتعديل مزاج �أبنائها وبناتها .ف�إذا ربت املر�أة �أوالدها �إىل �سن التمييز تربية ح�سنة �أو
معنوية انتع�ش يف �أذهان الأبناء اعتدال املزاج واالت�صاف مبكارم الأخالق وتهذيبها
و�سلوك الرفق واللني التي هي من �صفات التمدن .ومن هنا وجب �أن تكون الأم
((( َت ِكلُ ُ :ت�سلِّم و ُتفو�ض( .م).
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متحلية بهذه ال�صفات لت�صلح �أن تربي على ح�سبها �أوالدها عاملة بكيفية االعتناء
بالطفل وكيفية تغذيته عارفة طباع طفلها وعوائده ويح�سن � ًأي�ضا �أن تكون الأم هي
التي تر�ضع ابنها ،فللر�ضاع ت�أثري ظاهر يف الأوالد فقد قال « الر�ضاع يغري الطباع»،
وقال« :ال ت�سرت�ضعوا احلمقى ف�إن اللنب يعدي ويروي» ومعناه �أن املر�ضع �إذا �أر�ضعت
غال ًما نزعت �إليه �أخالقها في�شبهها .وعند عدم متكن الأم تختار املر�ضعة العاقلة
ظاهرا وباط ًنا معتدلة املزاج عظيمة الثديني.
�صحيحة احلوا�س ً
ُح ِك َي عن الإمام �أبي املعايل عبد امللك ال�شهري ب�إمام احلرمني �أعلم املت�أخرين
من �أ�صحاب ال�شافعي  على الإطالق ،وهو الذي انتهت �إليه رئا�سة العلماء نحو
ثالثني �سنة ،ولأجله بنى نظام امللك املدر�سة النظامية بني�سابور وتوىل بها اخلطابة
علما وعم ًال �أن والده كان يتعي�ش من ن�سخ الكتب فاجتمع
وكان �آية من �آيات اهلل ً
له ثمن جارية ومل يزل يطعمها من ك�سب يده حتى حملت ب�إمام احلرمني وو�ضعته
ف�أو�صاها �أن ال متكن �أح ًدا من �إر�ضاعه ،ثم دخل عليها يو ًما وهي مري�ضة وال�صبي
يبكي وقد �شاغلته امر�أة من جريانهم بثديها فامت�ص منه قلي ًال ف�شق ذلك على �أبيه
ف�أخذه ونك�س ر�أ�سه وم�سح على بطنه و�أدخل �إ�صبعه يف فيه حتى �أفرغ جميع ما
امت�صه وال�صبي يف خالل ذلك قد كربت نف�سه َت ْز َهق((( و�أبوه يقول« :موته خري من
ف�ساد �أخالقه» فكان الإمام �إذا حلقته َفترْ َ ة((( يف جمل�س املناظرة يقول« :هذا من بقايا
تلك الر�ضعة»� .أفرتى والد هذا الإمام فعل غري ما يوجبه عليه القر�آن الكرمي حيث
يقول :ﮋﯞﯟﯠﯡﮊ [التحرمي.]6 /
((( َت ْز َهق نف�سه :تخرج روحه وميوت( .م).
((( َفترْ َ ة� :ضعف( .م).
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الرتبية الثانية

وبعد ذلك تكون تربية الأوالد موافقة �أحوال الأمة وطريقة �إدارتها و�أحكامها
لينتق�ش يف �أفئدة ال�صبيان الإح�سا�س والأ�صول احل�سنة اجلارية يف �أوطانهم .مث ًال
�إذا كانت طبيعة البلد املولود فيها الإن�سان ع�سكرية مائلة للحرب وال�ضرب تكون
أي�ضا مائلة ملحبة
تربية الأوالد الذكور تابعة لها �أ�صو ًال وفرو ًعا وتكون تربية البنات � ً
ال�شجعان والأبطال وفحول الرجال لي�شجعن الأبناء كما هو منقول وم�سطور عن
ن�ساء العرب يف اجلاهلية ويف �صدر الإ�سالم ،كما روي عن اخلن�ساء بنت عمرو
ال�سلمية �أنها ح�ضرت حرب القاد�سية ومعها بنوها �أربعة رجال فقالت لهم من
�أول الليل« :يا َب ِن ّي واهلل الذي ال �إله غريه �إنكم لبنو رجل واحد و�إنكم بنو امر�أة
واحدة ما خنت �أباكم ،وال ف�ضحت خالكم ،وال هجنت ح�سبكم ،وال غريت
ن�سبكم ،و�أنتم تعلمون قول اهلل تعاىل:ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [�آل عمران ]200 /ف�إذا �أ�صبحتم �إن
�شاء اهلل فاغدوا �إىل قتال عدوكم م�ستب�صرين وباهلل على �أعدائكم م�ستن�صرين،
ف�إذا ر�أيتم احلرب قد �شمرت عن �ساقها و�أ�ضرمت لظى على �سياجها فتيمموا
َوطي�سها((( وجالدوا رئي�سها عند اخرتام خمي�سها((( تظفروا بالغنى والكرامة يف
دار اخللود واملقامة» .فلما �أ�ضاء لهم ال�صبح باكروا مراكزهم و�شنوا الإغارة وقاتلوا
حتى ا�ست�شهدوا جمي ًعا فبلغها اخلرب فقالت« :احلمد هلل الذي �شرفني بقتلهم
و�أرجو من ربي �أن يجمعني بهم يف م�ستقر رحمته».
((( َوطي�س احلرب� :شدتها وا�ضطرام �أمرها( .م).
((( اخرتام خمي�سها :عندما ُت ْه ِل ُك ُهم وتفنيهم احلرب( .م)
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و�إذا كانت اململكة زراعية �أو جتارية �أو بحرية وما �أ�شبه ذلك كان مدار الرتبية
ال�صحيحة للأوالد على ذلك.
ولقد دلت التجاريب وبرهنت امل�شاهدات على �أن الأمة التي تتقدم فيها
الرتبية بح�سب مقت�ضيات �أحوالها يتقدم فيها � ًأي�ضا التقدم والتمدن على وجه تكون
به �أه ًال للح�صول على حريتها بخالف الأمة القا�صرة الرتبية ف�إن متدنها يت�أخر بقدر
ت�أخر تربيتها .قال بع�ض احلكماء�« :إن �سمحتم يل بتح�سني الرتبية �ألزمت نف�سي
لكم ب�إ�صالح �أحوال العامل ب�أ�سره» .فالرتبية هي �أ�سا�س االنتفاع ب�أبناء الوطن،
ولذلك يجب تعويد الأطفال ال�سيما �أبناء الأمراء والأكابر والأغنياء من ال�صغر
على ترك الكِبرْ والإعجاب وحمبة النف�س ،وتكليفهم با�ستعمال الرفق واللني
والتلطف مع غريهم حتى ال يتجارى �أحد من عوام النا�س وخوا�صهم على لومهم
على �أفعالهم و�أطوارهم وحركاتهم فيلزم حمو ذلك من الأطفال يف حال �صغرهم
ب�أن يعتني مربي الذكور والإناث ب�أن يطفئ من قلوبهم نار حبهم لأنف�سهم وحرارة
حر�صهم على جلب كل �شيء خلا�صيتهم ف� َّإن حبهم للنف�س بهذه الدرجة �إمنا هو عني
البغ�ض لها؛ لأنه يجلب لهم بغ�ض من عداهم من الإخوان .وكيف ينال ال�سعادة
من خ�ص نف�سه باملحبة ومل يجعل لأخيه قدر حبه .ويف احلديث ال�شريف« :ال ي�ؤمن
�أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه» ،وهذا احلديث من �أعظم �آداب الدين
و�أ�س�سه .وكذلك يلزم تعويد الأطفال على العقائد الدينية التي ت�أمر باملعروف وتنهى
عن الفح�شاء واملنكر فيعظمون الف�ضيلة يف �أعينهم ليحبوها ويتم�سكوا بها ويحطون
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بالرذيلة ليفروا منها وي�ستقبحوها ،ويعودونهم على النظافة والرتتيب واالقت�صاد،
ويح�ضونهم على مكارم الأخالق قليلها وجليلها ب�أن يح�سنوا لهم ال�صدق والوفاء
والأمانة والعفة وال�صيانة و�شرف النف�س وتوقري الكبري واحرتام ال�صغري ،واجتناب
الهزل و�إ�ساءة الأدب والفح�ش يف القول والفعل ،وبر الوالدين واالنقياد لأمرهما
بال�سمع والطاعة والدعاء لهما وتقبيل �أيديهما عند الدخول �إليهما؛ لرت�سخ كل هذه
ال�صفات والف�ضائل يف �أنف�سهم وتنتق�ش يف قلوبهم فلن ين�سوها بعد ذلك مادام املرء
�شب عليه .ومن املعلوم �أن كل ما ي�صدر عن الأطفال يف كربهم
ي�شيب على ما َّ
إظهارا
من خدم جليلة و�صناعات جميلة وم�ساع خريية ومنافع اجتماعية لي�س �إال � ً
للمبادئ التي انطبقت يف ذهنهم من تعاليمهم املنزلية حالة صِ� َغرِهم ومما تلقوه من
مر�شدهم فنمت مع منوهم .ف�إن كانت هذه التعاليم لي�ست م�ؤ�س�سة على قاعدة علمية
�صحيحة كانت �سبب تعا�سة كربى قل �أن يخل�ص منها الطفل �أو يقاومها بالدرا�سات
الثانوية بعد منو جمموع قواه اجل�سمية والعقلية .ومع تعويدهم على ذلك ينبغي �أن
يقبح يف نظر الأوالد بالفعل وبالقول كل ما ي�ضاد هذه ال�صفات ب�أن ميثلوا لهم حالة
اخلداع املنافق احل�سود َ
الكنود((( املُ َرائي((( يف دينه ودنياه �أ�شنع متثيل ف�إن
الكذّ اب ّ
الكذب وحده ر�أ�س كل مذموم وجماع كل ف�ضيحة .ويلزم تقوية �صفة احلياء يف
الأوالد وهم �صغار في�شبون وي�شيبون عليها ،فقد ورد عنه � أنه قال�« :إن �شر النا�س
عند اهلل من خافه النا�س اتقاء فح�شه» .وروى البخاري عن ابن م�سعود قال« :قال
((( َ
الكنود :من َي ُع ُّد امل�صائب وين�سى النعم( .م).
((( امل َُرائي :من ُيظهر خالف باطنه( .م).
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ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم � -إن ما �أدرك النا�س من كالم النبوة الأوىل �إذا
مل ت�ستح فا�صنع ما �شئت ».ف�إذا ارتفع احلياء �صنعت النف�س ما تهوى ،ولذلك نكرر
�أنه يجب على من يربي البنات ويتعهد �ش�ؤونهن �أن يرتكهن على حيائهن الذي هو
زينتهن فال مت�سه الرتبية مبحو وال تخفيف و�أن ال يجتهد �أحد يف �إلهام ال�شجاعة لهن.
وكذلك ما ا�شتملن عليه عادة من اخلوف والوجل مما ينبغي حموه من الذكور فال
ب�أ�س ب�إبقائه يف الن�ساء ف�إنهن غري خملوقات لأن َي ُح ْزن �شجاعة الرجال كما قدمنا.
وكان �أهل �سبارطة يربون �أوالدهم على طرف اململكة ،وكانوا يعودونهم على
عدم اخلوف من ظالم الليل وعلى عدم الك�آبة والت�شكي �إال حلاجة الزمة ،وكانوا �إذا
بلغ الطفل �سبع �سنني �أمروا املعلم �أن يعلمه التعود على الأ�شغال والتجلد وامل�شاق
واملبادرة يف الطاعة ،وكان املعلمون ي�سوون بني �سائر الأوالد يف التعليم باملكاتب
العمومية بال متييز لأحد منهم بتعليم �شيء وتقدميه على �آخر بل يعلمون الكل مع
بع�ضهم بطريقة واحدة؛ لأنهم م�ستوون يف القيام بواجبات اململكة .وكانوا يجعلون
رئي�سا على من عداه ممن مل تظهر له جنابة فيحكم الأجنب
من ظهرت جنابته يف التعليم ً
فيمن عداه منهم مبالحظة ال�شيوخ لريد ال�شيوخ من �أخط�أ يف حكمه منهم �إىل
ال�صواب ويجب ت�أديبه على ذلك مبا يليق بخطئه من العقاب .وكانت طريقة تعليم
الأوالد التفاهم والتخاطب عندهم هي �أن الآباء كانوا �إذا اجتمعوا على مائدة عمومية
يح�ضرون معهم �أوالدهم ليغتنموا فائدة حماورة تلك املجال�س ،وكانوا ي�س�ألونهم عن
بع�ض �أ�شياء مهمة فيقولون للواحد منهم :ما ر�أيك يف هذا ال�شيء �أو يف هذا الرجل
ويحملونهم على رد اجلواب ب�سرعة مع االخت�صار و�أدب الكالم.
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وكان هذا هو ال�سبب الأعظم يف كرثة فحول الرجال وكرباء الأبطال يف بالد
اليونان ،وكذلك يف مدينة «�أثينة» كانوا يعتنون بتعليم الأوالد لعلمهم �أن بقاء عز
اململكة �إمنا يكون بذلك ،ويحثون على اال�ستقالل باحلرف وال�صنائع وكل من يثبت
عليه من �أهايل املدينة �أنه مل يتعاط حرفه و�صنعة واتهم بذلك ثالث مرات ف�إنه
يف�ضح على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،كما كان يف�ضح كل ولد ي�سرف يف �أمواله �أو يحرم �أبويه
من القوت �إال �إذا كانا مل يعلماه �صنعة ف�إنه كان ال عقاب عليه بذلك.
وكان من �أحكام هذه املدينة �أنه ال يجب على املر�أة �أن تتجهز لزوجها عند
االبتناء بها ب�أكرث من ثالثة �أثواب و�أمتعة قليلة الثمن خوفًا على �أهلها من الفقر،
و�أن من اجتمع بغري زوجته وعا�شرها �أو خالط الن�ساء املتربجات ال يكون من �أرباب
م�شورة املدينة؛ لأنه ال ي�ؤمتن على م�صلحة الأهايل ،و�أن من �سكر من �أرباب م�شورة
املدينة فعقابه القتل .فبهذا �صارت تربية عموم اليونان كاملة فا�ضلة يف �أغلب الأزمان.
�سببا يف رفعتهم
ذلك كان حال الرتبية عند الأقوام الذين خلوا وكانت ً
وعزتهم ومنعتهم ،فقل يل ب�أبيك هل �أتت ب�شيء �أعظم مما يدعو �إليه القر�آن ال�شريف
وال�شريعة ال�سمحاء؟ �أيوجد �أمة �أح�سن ممن تهذبت �أخالق �أبنائها على ما وردت
به تلك ال�شريعة الغراء؟ كال  -اللهم كال .هذا وجميع هذه التعاليم والتدريبات
التي �أ�شرنا �إليها هي امل�سماة بالدرو�س الأولية للطفل والتي يجب تلقينها له �سواء
ذكرا �أو �أنثى بوا�سطة الأمهات والآباء والأقارب والأ�صدقاء املر�شدين الذين
كان ً
هم �أ�ساتذة هذه املدار�س املنزلية .هذه الدرو�س هي الأ�سا�س الأقوم واملبد�أ املحكم

68

تربية املر�أة واحلجاب

68

درو�سا �أعلى وبدون هذا
للرتبية والوا�سطة الوحيدة جلعل الطفل ًّ
م�ستعدا لأن يتلقى ً
الأ�سا�س ال ميكن التح�صل على الثمرة املق�صودة من الطفل الالزمة لذاته وع�شريته؛
لأنه بدونه ال يكون تهذيبه فيما بعد ممك ًنا ،بل تكون كل التعاليم التي تلقى �إليه
�صورية ال ت�ؤثر على وجدانه ب�شيء مهما �أجهد النف�س يف تعديلها؛ لأن الطبع يغلب
التطبع .وال جدال يف �أن �إهمالنا هذه الرتبية الأولية هو ال�سبب الأ�صلي يف َت َق ْه ُقرنا(((.
مربيا
ويلزمنا �أن ننوه هنا �أن ال تربية ت�صلح �إال �إذا كان القائم بها مر�ش ًدا كان �أو ً
معلما متخل ًقا بالأخالق التي يراد تطبيع الأوالد عليها
من �أهل و�أقارب ومرا�ضع �أو ً
حتى يكونوا قدوة ح�سنة لهم بهم يقتدون وعلى منوالهم ين�سجون .وبخالف ذلك
ال ميكن وال ي�ؤمل �أن حت�صل فائدة �إذ القدوة ال�سيئة ت�ؤثر ت�أثريها على النفو�س وت�سيء
�أخالق الأوالد منذ �صغرهم في�شبون على ذلك ويف�سدون .وهناك الطامة الكربى
حيث ال يفيد دواء ويعظم الداء .ومن هذا عرفنا ما يجب على الأم �أن تكون مت�صفة
به من الأخالق لتح�سن تربية �أوالدها ،ف�إن الأم �إن مل َت َتذَ َّرع((( هي � ًأي�ضا ب�أ�صول
الرتبية ومل تتحلَّ مبكارم الأخالق ي�شب طفلها عدمي املنفعة �ساقط املنزلة ويعي�ش
طول عمره ككرة يلعب بها من هو �أقوى منه وميوت غري م�أ�سوف عليه .ولي�س من
ينكر �أنه و�إن كان الأب هو �صاحب الت�أثري املهم والأويل يف الرتبية ،ف�إن الأم كذلك
هي احلجر الأ�سا�سي للعائلة ففي �إمكانها �أن ت�ضم �أفرادها �أو ُت َ�ش ِّتتهم وذلك تب ًعا
لأميالها التي اكت�سبتها من معلوماتها �أثناء �صغرها.
((( َت َق ْه ُقرنا :تخلفنا ورجوعنا( .م).
((( َت َتذَ َّرع :ت�ستند وتتو�سل( .م).
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الرتبية الثالثة

التعليم :ال �أظن �أنه يوجد �أحد يكره �أن حت�سن حالة بيته وال �أن ال ي�ساعد
ويعني على ما يوجب هذا التح�سني .ولكن كل من ي�شاهد ما نحن عليه من
الآداب وكيفية التعليم الناق�ص الغري مالئم مل�صلحة الأمة الذي يتعلمه البنون
والبنات الآن ،ف�إنه وال �شك يف�ضل اجلهالة التامة على ذلك التعليم ال�صوري
الكثرية م�ضاره املعدوم املنافع.
ف�إذا تهذبت �أخالق الأوالد بالآداب ال�صحيحة كما قدمنا فلي�س من يقول
بعدم تعليم البنت ما ي�ساعدها على زيادة حت�سني حال بيتها وتو�سيع نطاق معارفها
فيما يتعلق بواجباتها من مواد العلم الأموي حتى ت�صري كمعلمة �صحية وعملية من
غري �إخراجها عن وظيفتها؛ حيث �إنها �ست�صري �أ ًّما والأم هي احلجر الأ�سا�سي للعائلة
كما قدمنا .والدين مل مينع مطل ًقا من ذلك فح�سبنا قول النبي « :طلب العلم
فري�ضة على كل م�سلم وم�سلمة» .وقد كان يف زمنه  من يعلم القراءة والكتابة من
الن�ساء للن�ساء.
فالتعليم الذي ال ب�أ�س من �أن ي�شرتك البنات باال�شتغال فيه واالنتفاع به
متى �آن�س الإن�سان منهن ر�ش ًدا وا�ستعدا ًدا له هو عبارة عن تعليم القراءة والكتابة
يف �ضمن تعليم القر�آن ال�شريف و�أمور الدين  -لتعرف البنت ما يجب عليها
وما يجب لها من احلقوق والواجبات  -ومبادئ احل�ساب والهند�سة واجلغرافية
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وخمت�صر تاريخ بالدهن ،ف�إن هذا مما يزيدهن �أدبًا وعق ًال وي�صلحن به مل�شاركة
الرجل يف الكالم والر�أي فيعظمن يف قلوبهم ويعظم مقامهن لديهم.
ويجدر بنا �أن ننبه هنا بوجه عام ب�أنه ينبغي للمر�شد �أو املعلم �أن يرغب الأوالد
يف التح�صيل ويدلهم على مكانته ،وي�صرف عنهم الهموم ال�شاغلة لهم ويهون عليهم
م�ؤنته ،ويذاكرهم مبا ح�صله من الفوائد والغرائب ،وين�صحهم يف الدين فبذلك تتطهر
قلوبهم ويزكو علمهم ،ويجب عليه � ًأي�ضا �أن ي�أذن يف بع�ض الأوقات للأوالد باللعب
لعبا جمي ًال غري متعب لهم لي�سرتيحوا من كلفة الأدب .وهذه الريا�ضة تروح
ويكون ً
النف�س ،وحترك احلرارة الغريزية ،وحتفظ ال�صحة ،وتنفي الك�سل ،وتطرد البالدة،
وتبعث الن�شاط وتزكي النف�س ف�إن النف�س متل من الد�ؤوب يف اجلد وترتاح �إىل
بع�ض املباح من اللهو ،قال نبينا  حلنظلة�« :ساعة و�ساعة» .وقال علي «َ :ر ّوحوا
القلوب((( ف�إنها متل كما متل الأبدان» .وقال � ًأي�ضا�« :سلوا هذه النفو�س �ساعة بعد
�ساعة ف�إنها ت�صد�أ كما ي�صد أ� احلديد» .وكان  يقول« :يا بالل روحنا».
وينبغي �أن يكون لن�ساء هذه الأع�صر يف ِخ ْد َم ِت ِه ّن ملنزلهن اقتداء بن�ساء
النبي  ،ف�إن ن�ساء النبي كن ي�سعني على عيالهن ،ويخدمن زوجهن ،وميتهن
�أنف�سهن .ولذلك يلزم �أن يتعلمن �شي ًئا من فن تدبري املنزل ومن مبادئ القوانني
ال�صحية وما يلزم الن�ساء من اخلياطة والتطريز والطبخ� .إلخ .قال النبي  لأم
�سلمة�« :إذا �أدت املر�أة فري�ضة ربها و�أطاعت بعلها وحركت املغزل كانت ك�أنها
((( َر ّوحوا القلوب� :أنع�شوها وطيبوها( .م).
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ُت َ�س ِّبح ،وما دام املغزل يف يدها كانت ك�أنها ت�صلي جماعة ،و�إذا طبخت القدر
لأجل �أطفالها ت�ساقطت ذنوبها».
هذا ما ميكن تعليمه لهن و�أظن �أن فيه الكفاية للقيام بوظيفتهن �أح�سن
قيام وهذه الرتبية هي املنا�سبة لوظيفتهن ،ف�إننا لو �أخذنا بن ًتا وعلمناها القراءة
والكتابة والعقائد والآداب الدينية والعبادات ،وطرفًا من قانون ال�صحة وكيفية
تدبري املنزل وتربية الأوالد والأ�شغال اليدوية �إلخ .ثم ق�صرناها يف بيتها فيكون
منزلها هو املدر�سة الثانوية لهذا التعليم االبتدائي جتري تطبيق ما تعلمته بالعمل
فيه؛ لأن وظيفتها التي بيناها تقت�ضي جميع هذه املعارف كما ال ينكره �أحد،
وبذلك ال تن�سى ما تعلمته وال تتغري �أخالقها .وما الفائدة من تعليمها ما تن�ساه
وال ميكنها �أن متار�سه وال �أن تعمل به يف منزلها خلروجه عن حدود وظيفتها؟ على
�أن ال �شيء مينع املر�أة من التو�سع يف العلوم واملعارف �إذا وجدت عندها قابلية من
نف�سها وكان وقتها ي�سمح لها به .كما �أن ال �شيء مينعها عند اقت�ضاء احلاجة من �أن
تتعاطى من الأعمال بع�ض ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها.
ومما يلزم تعويدهن عليه وت�أديبهن على تركه ال�صالة وال�صوم و�أنواع العبادات
ناق�صا وال فائدة منه ما دام يكون غري
التي ي�أمر بها الدين �إذ بخالفها يكون العلم ً
مقرون بالعمل .ف�إذا ربينا البنت النا�شئة على هذه املبادئ وحليناها بهذه الكماالت
ومنعناها من االبتذال وقوينا فيها ف�ضيلة احلياء باالحتجاب الذي به متام الرتبية كما
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�سرتى �أمكنها �أن تنفع وتفيد وا�ستطاعت �أن تن�صح والدتها التي مل ي�سبق لها درا�سة
وقامت بوظيفتها �أح�سن قيام وامتنعت �أ�سباب ال�شكاية والبالء.
�أما ما يذهب �إليه بع�ضنا من وجوب تعليم املر�أة امل�سلمة على الطريقة الأوربية
واتخاذ حالة املر�أة الغربية مثا ًال لذلك فمما يزيد �أحوالنا ف�سا ًدا ولي�س ذلك لكون
طبيعتنا م�ضادة لطبيعة الغربي ،وال لأننا نحب �أن نبقى على جهالتنا ولكن لأن
علماء العمران يف العاملني القدمي واجلديد (يف �أوروبا و�أمرييكا) يرفعون عقريتهم كل
يوم منذرين قومهم  -كما علمنا مما اقتطفناه ومما �سنورده يف الف�صل الآتي من �أقوال
بع�ضهم  -ب�سوء العاقبة من غلواء الن�ساء يف احلرية وخروجهن عن الدائرة التي �أراد
اهلل �أن ي�شغلنها ،وما على ال�شرقي الذي يعترب �أن املر�أة الأوربية والأمريكية ملكان
املدنية على �أر�ض احلرية �إال �أن يقر�أ ما قاله وما يقوله علماء بالدهما
نزال من �سماء َّ
عنهما حتى تن�ش�أ لديه فكر ٌة عامة على وظيفة املر�أة وم�ستقبلها والعاقل من اعترب
واتعظ بغريه .قال العالمة جول �سيمون :كان النا�س يف �سنة 1848م ي�شكون من
عدم االعتناء بتهذيب الن�ساء وتربيتهن ولكنهم بالعك�س ي�شكون اليوم من �أن ذلك
التهذيب قد بلغ حد الإفراط .نعم ال ن�شك �أنا خرجنا من تفريط �إىل �إفراط هائل.
فلنتق اهلل يف �أنف�سنا و�أهلينا ولنقلد بروية وتدبري واهلل تعاىل �أعظم م�سئول يف توفيق
الأمور و�إ�صالح احلال.

الف�صل الثالث
احلجاب

العفة والأمانة واحلياء

كل من ت�أمل يف �أحكام ال�شرع ال�شريف ومبادئه وجدها حتث على الف�ضائل
ومكارم الأخالق ،وتنهى عن الرذائل ،ومن �ضمن ما حت�ض عليه العفة التي هي �أمانة
كل من الزوجني ل�صاحبه ،وهي ف�ضيلة دقيقة تفيد �أن ال ي�صدر من �أحد الزوجني
ما يخد�ش �صداقته للآخر ،وهي لذلك ينبغي �أن يحر�ص عليها ولو كانت عزيزة
وقل من ات�صف بها يف �أعلى درجات كمالها فهي ع�صمة معنوية وهي �أ�سا�س روابط
اجلمعية الب�شرية؛ لأن عقد الزواج مبجرد انتهائه رابط �أحد الطرفني بالآخر وم�شروط
فيه الأمانة �ضم ًنا على الوجه الذي ق�ضته احلكمة الإلهية ،فتق�صري �أحد الزوجني يف
ت�أدية حقوق الزوجية يعد م�ضا ًّدا للأمانة الواجبة على كل من الزوجني على حد
�سواء .وبالنظر للعرف يقت�ضي �أن تكون الأمانة يف املر�أة �أوكد و�إن كانا م�شرتكني
فيها ،و�سبب ذلك �أن جميع الأمم على اختالف َم�شا ِربها ونحلها((( قد اتفقت على
�أن تطالب املر�أة بال�صيانة والعفة و�سلوك �سبيل احلياء �أكرث مما تطالب به الرجل.
((( َم�شارِبها ونحلها :م�شاربها :ميولها و�أهوا�ؤها ،نحلها :مذاهبها وعقائدها( .م).
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قال  -عليه ال�صالة وال�سالم« :احلياء ح�سن ولكنه من الن�ساء �أح�سن» .ويف احلديث
عنه �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل �إذا �أراد �أن يهلك عب ًدا نزع منه احلياء» ،وقال �صلى
اهلل عليه و�سلم�« :إن لكل دين خل ًقا وخلق هذا الدين احلياء» وقال � ًأي�ضا � -صلوات
اهلل عليه�« :إن اهلل يحب ا َحل ِي َّي احلليم ويبغ�ض الفاجر البذي» .فلذلك وجب �أن
تتعود البنت من �صغرها على احلياء والتخلق بهذا اخللق الذي اختاره اهلل 
لدينه القومي  -كما قدمنا؛ لأن املر�أة متى خلعت ثوب احلياء فك�أنها تنازلت عن
�سلوك �سبيل العفاف وال�صون؛ حيث �إن خلع ثوب احلياء منها عالمة قوية على
نية خد�ش الأمانة التي يرتتب عليها من العواقب الوخيمة ما ال نهاية له .ف�إن اهلل
 اقت�ضت حكمته الربانية و�ضع الن�سل يف بطون الأمهات فال يباح للن�ساء هتك
حرمة هذا الن�سب ف�إذا تخلت املر�أة عن الع�صمة رمبا د�ست يف العائلة ما لي�س منها.
وناهيك مبا يرتتب على ذلك من امل�ضار والف�ساد .ف�أوجب العقل والنقل وال�شرع
والطبع على الزوجني يف كل مكان ويف كل زمان �أن يعي�شا على الأمانة التامة كما
يقت�ضيه عقد الزواج؛ فلذلك وجب �أن يتم�سك كل منهما مع غاية الدقة واالنتباه
بهذه الف�ضيلة التي يرتتب عليها �صون الن�سب فتمتنع الو�ساو�س وال�شكوك والريبة
يف طهارة الأن�ساب التي حفظها من �ضروريات الدين وامللك والعمران كما هو معلوم
للعموم وال يختلف فيه اثنان.
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احلجاب �أعظم قائد للعفة

فنظرا ملا تقدم ولكون الغرية من الإميان وما من امرئ ال يغار �إال َم ْنكو�س
ً
القلب((( كما روي عن النبي  اهتم كل الأمم مبا يدفع االرتياب ويريح القلب والف�ؤاد
من الو�ساو�س والأوهام ،ومل يكن ديننا القومي باملق�صر يف تبيني �أجنع دواء لهذه الأدواء
ف�أمر باحلجاب مبعنييه((( ومت�سك به امل�سلمون يف كل ع�صورهم وبلدانهم؛ لأنه الطريق
املغني عن الغرية ،ومما يوجب زيادة ائتالف املر�أة ب�أهلها وي�ؤكد ارتباطها بزوجها و�أمنه
عليها ور�ضاها بحاله ،كيف ال وهو بال �شك �أح�سن و�أفيد ما جرب الأقوام من طرق
االحرتا�س لل�صون والعفة والء راحة النف�س من ال�شكوك واالرتياب ،فلقد دلت
التجاريب على �أن ال نطاق عفة يفيد وال تربية تقوى على �صد تيار القوة ال�شهوانية
الغريزية يف الإن�سان وال على رد جماحها عند الثوران مهما بلغ تهذيب املر�أة ف�إن كرثة
علومها ت�صل �إىل حد التلطف والتحايل على �أداء الغر�ض ب�صورة ال تنكر عليها  -متى
تهي�أت لذلك الأ�سباب  -ال �إىل مغالبة الفطريات والغرائز(((.
((( َم ْنكو�س القلب :الذي عاد لل�ضالل بعد الهداية( .م).
((( جاء يف كتاب «�صناجة الطرب يف تقدمات العرب» ت�أليف نوفل �أفندي بن نعمة اهلل جرج�س نوفل الطرابل�سي
ما ي�أتي لدى كالمه على الع�شق يف الأعراب« :ال يخفى ب�أن �أ�صل دواعي الع�شق يف البادية هو لكون ن�ساء
العرب يف اجلاهلية مل يتربقعن �أ�صالً؛ لأن لب�س الرباقع للن�ساء هو �أمر حادث يف ن�ساء احل�ضر �أوجبته ال�شريعة
الإ�سالمية منذ �أنزلت �آية احلجاب ،ومن ثم �أمرت بعدم متكن الرجال من ر�ؤية الن�ساء».
((( جاء يف جرنال فرن�سا الر�سمي من �سنوات �أن عدد الزناة يف فرن�سا من الرجال واحد و�سبعون يف املائة .والبد
و�أن يكون العدد قد ازداد لتقدم الف�ساد .وجاء يف تاريخ مو�سهيم كيف �أن كثريين ممن بلغوا يف جمرد الرتبية
�أق�صاها ويف املعارف منتهاها من �أعيان الرجال والن�ساء ا�ستع�صى جموح نفو�سهم ال�شهوية عن االنقياد ملقت�ضى
الرتبية وهوى بها �إىل احل�ضي�ض فيما تنزه الأ�سماع عن ذكره فلرياجعه من �أراد.
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قال ح�ضرة �أحمد زكي بك �سكرتري ثاين جمل�س النظار يف كتابه ال�سفر �إىل
امل�ؤمتر بعد �أن �أورد �شواهد عديدة على ما يقول�« :إن املر�أة بعد كل تهذيب �أراها
�ضعيفة ميالة �أكرث من الرجل لداعي ال�شهوات والتفاين يف املالذ .فالواجب �أن
تكون لهن احلرية كامللح يف الطعام .ف�إن التعليم لي�س بقادر �أن ينزع منهن هذه
الأميال و�إن نزع منهن اخلرافات التي َي ْب ُث ْث َنها يف عقول الأطفال.
أي�ضا بعد �أن �أورد نق ًال عن بع�ض العلماء الأملانيني الفرق الفاح�ش
وقال � ً
بني خيانة املر�أة الغربية واملر�أة ال�شرقية لزوجها يف عر�ضه« :ف�إذا �سلمنا بهذا
احل�ساب الذي ا�ستنتجه ذلك الأملاين((( ر�أينا �أن يف التحجب وفيما يقرب منه
فائدة عظيمة يف �صيانة الأعرا�ض» .ويف الواقع فلي�س من ينكر �أن اجتماع الن�ساء
خ�صو�صا بلبا�س الزينة الذي ي�ستحيل �أن تخرج �أو
والرجال يف مكان واحد -
ً
غرام كهربائي ال يقطعه �إال الو�صال؛ ف�إن الإن�سان
تختلط املر�أة بدونه  -يحدث تيار ٍ
لي�س يف �سعته مغالبة �شهواته بالوازع العقلي وال بالوازع الديني �إذا �أبيح االبتذال
((( جاء يف تقومي ترويح النفو�س  Calendrier amusantاملكتوب باللغة الفرن�ساوية عن �سنة 1893م ما خال�صته
�أن العالمة الأملاين ك�سترن � Koestnerأحد �أ�ساتذة ليب�سيك و�صاحب الت�صانيف العديدة امل�شهورة ن�شر كتابًا
فيه �أبحاث علمية دقيقة م�ستوفاة تكلم فيه على حركة ازدياد املواليد ونق�صها يف البلدان املختلفة م�ستن ًدا على
الأرقام وقد �أدته ملحوظاته وح�ساباته �إىل �إثبات النتائج الآتية بح�سب التعديل املتو�سط وهي:
	�أن املر�أة الأملانية تخون زوجها يف عر�ضه  7مرات والبلجيكية �ست مرات و�أربعة �أخما�س مرة «بح�سب التعديل
املتو�سط» والإنكليزية خم�س مرات والنم�ساوية �أربع مرات ون�صف مرة والهوالندية �أربع مرات وال�سويدية �أو
الدانيمركية مرتني والطليانية مرة وخم�سة �أ�سدا�س املرة والفرن�ساوية مرة واحدة والإ�سبانية �سبعة �أثمان املرة
والربتغالية واليونانية خم�سة �أ�سدا�س املرة .وال�صربية والب�شناقية والتي من اجلبل الأ�سود والبلغارية ثلثي مرة.
والرتكية «ويعنون بهذه اللفظة امل�سلمة وغري امل�سلمة من ال�شرقيات» ع�شر املرة الواحدة .اهـ .من كتاب ال�سفر
�إىل امل�ؤمتر.
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كما اعرتف بذلك كثريون وذهبت �أقوال بع�ضهم جمرى الأمثال .وناهيك باملثل
الأملاين القائل« :يلزم �أن حتفظ البنت و�سط الأربعة �أناجيل �أو و�سط �أربعة جدران»
�إ�شارة �إىل �أن ال �شيء يفيدها �سوى احلجاب ال�ستحالة العمل بال�شق الأول.
لذلك حافظ امل�سلمون على احلجاب كما قلنا وحذروا من تركه؛ فكان
ال�صحابة  ي�سدون املنافذ والثقوب التي يف اجلدران لئال يطلع منها الن�ساء
على الرجال �أو الرجال على الن�ساء .ور�أى معاذ امر�أته تطلع يف ُ
الك َّوة((( ف�ضربها.
وكان علي  -كرم اهلل وجهه  -يقول :اكفف �أب�صارهن باحلجاب ف�إن �شدة احلجاب
خري لهن من االرتياب .ولي�س خروجهن ب�أ�ضر من دخول من ال يوثق به عليهن
ف�إن ا�ستطعت �أن ال يعرفن غريك فافعل .و�س�أل ر�سول اهلل  ابنته فاطمة عليها
ال�سالم�« :أي �شيء خري للمر�أة؟» .فقالت�« :أن ال ترى رج ًال وال يراها رجل»،
�أي من الأجانب ف�ضمها �إليه وقال« :ذرية بع�ضها من بع�ض» .وقال احل�سن :
«ال تدعوا ن�ساءكم فيزاحمن ال ُعلوج((( يف الأ�سواق ،قبح اهلل تعاىل من ال يغار».
وقال عمر �« :أعروا الن�ساء يلزمن احلجاب»� .إ�شارة �إىل �أنهن ال يرغنب اخلروج
يف الهيئة الرثة .ولقد بلغ حر�ص ال�صحابة على ت�شديد احلجاب �إىل �أن اجتهد
بع�ضهم يف منع الن�ساء حتى من اخلروج �إىل امل�ساجد ف�أتوا حي ًال حببت الن�ساء
يف القعود يف منازلهن .يدل على ذلك ما روي عن عمر وعن الزبري بن العوام -
ر�ضي اهلل عنهما  -ف�إنهما ملا �شق عليهما خروج زوجتيهما �إىل امل�سجد لل�صالة ومل
((( ُ
الك َّوة :نافذة للتهوية والإ�ضاءة( .م).
((( ال ُعلوج :جمع ِعلْج وهو الرجل اجلاف ال�شديد الغليظ( .م).
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يكن يف ا�ستطاعتهما منعهما عن ذلك حلديث «�إذا ا�ست�أذنت امر�أة �أحدكم �إىل
امل�سجد فال مينعها» فتعر�ض كل منهما لزوجته ليلة يف ظهر امل�سجد وهي ال تراه
و�ضربها على عجيزتها فرجعت امر�أة عمر قائلة« :نعم ما ر�أيت فقد ف�سد الزمان»،
وقالت عاتكة امر�أة الزبري ملا قعدت عن اخلروج و�س�ألها زوجها �أال تخرجني يا
عاتكة« :كنا نخرج �إذ النا�س نا�س وما بهم من با�س و�أما الآن فال».
فهل بعد هذا دليل و�إثبات على �أن احلجاب دافع �أوهام وارتياب و�شكوك
وح�صن ح�صني للعفة وال�صيانة ،وهل بعد ذلك دليل و�إثبات على �أن ال�صحابة
كانوا يحجبون ن�ساءهم و�أن النبي  كان ي�ستح�سن ذلك ويعجب به ،و�سنورد
طرفًا من �أحاديثه ال�شريفة يف هذا املعنى .فهال يكون لنا �أ�سوة ح�سنة بهم جمي ًعا
وهم هداة الأنام؟ �ألي�ست هذه �سنة مثلى يجب �أن ن�سري عليها ما دام يف الدنيا
رجال ون�ساء؟
احلجاب �شرعي ي�أمر به الدين

�إذا تقرر ذلك وعلمنا �أن احلجاب من لوازم العفة والأمانة وال�صون ،و�أن
ال�صحابة كانوا متم�سكني به ويتفانون يف ت�شديده؛ لأنه �أ�صل من �أ�صول الأدب،
ولأن املحافظة على العر�ض من �أهم �أركان مكارم الأخالق التي بعث النبي 
لتتميمها ،وثبت �أن احلجاب �أح�صن ح�صن لهذه املحافظة وجب �أن يكون القر�آن
الكرمي وال�سنة ال�شريفة حاثني عليه �آمرين به .ولو كان القر�آن وال�سنة مل ي�أمرا
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باحلجاب ملا مت�سك به ال�صحابة ور�ضوا مبخالفتها ،وملا �أقر الر�سول  على هذه
املخالفة لأمر اهلل ،بل ملا ح�ض على ا�ستعماله احلجاب مبعنييه وهما الق�صر يف
البيت و�سرت الوجه كما �سرتى .فلنورد �إذًا بع�ض الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث
النبوية الواردة يف هذا ال�ش�أن ولننظر �أ�أمر اهلل باحلجاب وحث عليه ر�سوله �أم ال؟
فنقول:
قال ح�ضرة �صاحب كتاب «حترير املر�أة»:
ن�صو�صا تق�ضي باحلجاب على ما هو معروف
«لو �أن يف ال�شريعة الإ�سالمية ً
علي اجتناب البحث فيه ،وملا كتبت حرفًا
الآن عند بع�ض امل�سلمني لوجب ّ
يخالف تلك الن�صو�ص مهما كانت م�ضرة يف ظاهر الأمر؛ لأن الأوامر الإلهية
يجب الإذعان لها بدون بحث وال مناق�شة .لكننا ال جند ًّن�صا يف ال�شريعة يوجب
احلجاب على هذه الطريقة املعهودة .و�إمنا هي عادة عر�ضت عليهم من خمالطة
بع�ض الأمم فا�ستح�سنوها و�أخذوا بها وبالغوا فيها و�ألب�سوها لبا�س الدين ك�سائر
العادات ال�ضارة التي متكنت يف النا�س با�سم الدين والدين براء منها .ولذلك ال
نرى مان ًعا من البحث فيها بل نرى من الواجب �أن نلم بها ونبني حكم ال�شريعة
يف �ش�أنها وحاجة النا�س �إىل تغيريها» .اهـ.
ن�صو�صا
ونحن ال نالم �إذا كنا نخالفه يف هذا الفكر وقلنا �إن يف ال�شريعة ً
تق�ضي باحلجاب ال�شرعي ونعني به �سرت البدن ب�أكمله ومالزمة املر�أة خدرها �إال
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ل�ضرورة� .أما احلجاب احلايل فال �شك �أنه بدعة مل ي�أمر بها دين ومل يقل بها �شرع
ولذلك ال نرى مان ًعا من البحث يف تلك الن�صو�ص:
جاء يف الكتاب العزيز:

ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ .ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﮊ [النور.]31 - 30/

هذه �آية جمعت ف�أوعت �إذ �أمرت الرجل واملر�أة م ًعا بغ�ض النظر وحفظ
العر�ض و�أمرت الن�ساء زيادة على ذلك ب�أن ال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها �أي
من الزينة؛ لأين ل�ست �أدري ما الداعية للتكلف يف الت�أويل والقول كما قال ح�ضرة
�صاحب حترير املر�أة من �أن ال�شريعة �أباحت يف هذه الآية �أن تظهر املر�أة بع�ض �أع�ضاء
ظاهرا ال يحتاج لهذا التع�سف.
من ج�سمها �أمام الأجنبي عنها مادام املعنى ً
ولقد حلت لنا هذا الإ�شكال ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها ،وناهيك
بال�سيدة عائ�شة ف�إنها هي التي قال يف �ش�أنها النبي  كما يعرتف به ح�ضرة
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�صاحب كتاب حترير املر�أة نف�سه «خذوا ن�صف دينكم عن هذه احلمرياء(((» فقد
�سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت« :هي الكحل واخل�ضاب»� .أفلي�س هذا القول هو
الف�صل واحلا�سم لكل نزاع يف هذا املو�ضوع؟
و�إال فما معنى �أن متنع املر�أة من �إبداء زينتها ويرخ�ص لها بك�شف الوجه؟
و�إذا مل يكن الوجه هو عني الفتنة و�أعظم زينة يجب عدم �إبدائها فما هي �إذًا
الزينة التي �أ�شار �إليها القر�آن الكرمي؟ جاء يف البحر« :والأقرب دخول ا ِخل ْل َقة يف
الزينة .و�أي زينة �أح�سن من اخللقة املعتدلة».
ومل يختلف �أحد من ال�صحابة يف ذلك وال يف �أن املق�صود من هذه الآية
منع ك�شف الوجه بح�ضرة الأجانب بدليل ا�ستعمالهم احلجاب وحثهم على
ت�شديده كما �أ�سلفنا وبدليل فهم الآية على هذا الوجه كما �سرتى:
روي عن مي�سون الكالبية �أن معاوية دخل عليها  -لأنه كان زوجها  -ومعه
خ�صي فتقنعت منه .فقال هو خ�صي ،فقالت« :يا معاوية �أترى �أن املُ ْثلَة((( به حتلل
مباحا ما تقنعت وما عدته حرا ًما حرمه
ما حرم اهلل تعاىل؟» .فلو كان ك�شف الوجه ً
اهلل .بل وملا اعتذر لها معاوية ب�أنه خ�صي �أي داخل يف ظنه يف �ضمن �أويل الإربة
الذين قد يباح التك�شف بح�ضرتهم وملا �أقرها على ما فعلت((( وكان عمر يقول:
((( احلمرياء :لقب املراد به ال�سيدة عائ�شة  -ر�ضى اهلل عنها  -ويعنى البي�ضاء( .م).
((( املُ ْثلَة :عقوبة بقطع جزء من اجل�سم مثل الأنف �أو الأذن( .م).
((( كان العرب ال يعرفون خ�صاية الإن�سان �أ�صالً .وكان ذلك �شائ ًعا يف الروم فلم يرد يف ال�شرع ن�ص يف ا�ستعمال
اخل�صيان اال�ستعمال الذي كان عليه بع�ض العائالت الكبرية لعهد غري بعيد� ،إمنا كان �أمر ا�ستعمال اخل�صيان=
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القناع للحرائر .ومينع الإماء من الت�شبه بهن يف ذلك .و�أخرج �أبو داود والن�سائي
عن عائ�شة �أنها قالت�« :أوم�أت امر�أة من وراء �سرت بيدها كتابًا �إىل ر�سول اهلل 
فقب�ض  يده فقال :ما �أدري �أيد رجل �أم يد امر�أة؟ فقالت :بل يد امر�أة فقال:
لو كنت امر�أة لغريت �أظفارك» يعني باحلناء .فهال ي�ؤخذ من هذا �أن الن�ساء كن
علي« :اكفف �أب�صارهن
يتربقعن وكن يت�سرتن حتى على النبي؟ وهال قول ّ
باحلجاب» �أعظم دليل على �أن املراد بغ�ض الأب�صار لزوم احلجاب؟
وهل يفهم لذلك معنى �سوى �أن جميع ال�صحابة كانوا فاهمني �أن
الن�ساء م�أمورات بالتقنع و�أنهم كانوا حري�صني على تنفيذ ذلك الأمر؟ �ألي�س �إذا
�أَ ْ�ش َكل((( �أمر يرجع �إىل القر�آن وال�سنة �أو الإجماع؟ وهذا هو القر�آن �أمر باحلجاب
بهذه الآية ومبا �سرتى من الآيات .وهذه هي ال�سنة حاثة عليه كما ر�أيت وكما
�سرتى .و�إجماع ال�صحابة متفق عليه كما ر�أيت .و�إذا نظرنا �إىل العادة التي كانت
جارية وقت نزول هذه الآية لوجدنا ح�ضرة حمرر املر�أة نف�سه يقول�« :إن االنتقاب
قيا�سا على غري �أويل الإربة الذين �أباح اهلل يف الآية ال�سابقة �إبداء الزينة �أمامهم.
= من الأمور االجتهادية ً
اجتهاديا.
مذهبا
ًّ
والإربة هي حاجة الرجال �إىل الن�ساء .وكان معاوية يف عهد خالفته �أول من ر�أى هذا وجعله ً
خ�صيا فقالت
خ�صيا و�أراد �أن يدخله على بع�ض ن�سائه كما تقدم امتنعت من ذلك فاحتج بكونه ًّ
فلما اقتنى ًّ
له �إن املثلة به مل حتل منه ما حرم اهلل .ومل ير غريه من �أهل االجتهاد جواز ذلك فكان ا�ستعمال النا�س
للخ�صيان تقلي ًدا ملذهب معاوية الذي هو من ال�شرعيات االجتهادية دون الن�صية .ولقد ترتب على ذلك من
الآثار املذمومة ما لو اطلع عليه معاوية لكان ع�ساه �أن يحكم بتحرميه :ولي�س ما نتج من ا�ستعمال الأغاوات
�سببا للحط من الدين ،فهو بدعة دخلت بالدنا كغريها من البدع ومل تكن من عوائد امل�سلمني ال�سابقة وال
ً
الالحقة ومل يرد بها �شرع فال ين�سب �إىل ال�شرع ما خرج عن حدوده وال ي�صح �أن ين�سب �إىل الدين ما حدث
بالبدعة.
(((	� ْأ�ش َكل :التب�س وا�شتبه( .م).
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وا ّل َت ْربقُع((( هما من العادات القدمية ال�سابقة على الإ�سالم والباقية بعده» فما
هو وجه الإ�شكال �إذًا؟ هل قال �أئمة الدين وعلماء امل�سلمني مبا يخالف ذلك
الإجماع وبك�شف الوجه واليدين مطل ًقا كما يدعون عليهم؟ �أين الدليل على
هذا القول وهاكم الأئمة كلهم تابعون لقول اهلل العظيم و�سنة نبيه الكرمي ومل يقل
�أحد منهم برفع احلجاب؟ غاية ما قالوه جواز ك�شف الوجه والكفني �إذا حلت
�ضرورة تبيح ذلك املحظور و�أمنت الفتنة .فيا بعد هذا القول مما يتقولون عليهم!
ولزيادة الإي�ضاح نقول �إنه مل يختلف كذلك �أحد من ال�صحابة يف �أن املراد
من قوله تعاىل :ﮋﮚﮛﮜﮝﮊ [النور ]31 /لي�س هو �إال الزينة بدليل �أنهم
مل ي�س�ألوا عائ�شة �إال عن الزينة الظاهرة ،ولو كان الأمر بخالف ذلك وكان الق�صد
ا�ستثناء بع�ض �أع�ضاء كما يزعمون ل�س�ألوها عن الأع�ضاء التي ال تدخل حتت
حكم عدم الإبداء.
ﮋﮗ ﮘ

وجاء يف تف�سري روح املعاين للعالمة ال�شيخ الألو�سي:
ﮙﮚﮛﮜﮝﮊ �أي �إال ما جرت العادة واجلبلة((( ،على ظهوره والأ�صل
فيه الظهور كاخلامت وال َف ْت َخة((( والكحل وا ِخل�ضاب((( فال م�ؤاخذة يف �إبدائه للأجانب
والدملج((( والقالدة واخللخال
و�إمنا امل�ؤاخذة يف �إبداء ما خفي من الزينة كال�سوار ْ
(((
(((
(((
(((
(((

االنتقاب وا ّل َت ْربقُع :االنتقاب� :شد النقاب على الوجه .والتربقع :تغطية الوجه بالربقع وهو النقاب( .م).
اجلبلة :ا ِخللْقة.
ال َف ْت َخة :خامت يكون يف اليد �أو الرجل( .م).
ا ِخل�ضاب :احلناء( .م).
الدملج :ال�سوار امل�ستوي( .م).
ْ
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والإكليل والو�شاح والقرط .وذكر الزين دون مواقعها للمبالغة يف الأمر بالت�سرت؛ لأن
هذه الزين واقعة على موا�ضع من اجل�سد ال يحل النظر �إليها �إال ملن ا�ستثني يف الآية
بعد ،وقال ابن املنري وهو مالكي م�شهور« :الزينة على حقيقتها وما ي�أتي �إن �شاء اهلل
تعاىل من قوله  :ﮋﯲﯳﯴﮊ الآية ،يحقق �أن �إبداء الزينة مق�صود
بالنهي .و� ًأي�ضا لو كان املراد من الزينة موقعها للزم �أن يحل للأجانب النظر �إىل ما ظهر
من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل :لأن كل بدن احلرة عورة ال يحل لغري الزوج
واملحرم النظر �إىل �شيء منها �إال ل�ضرورة كاملعاجلة وحتمل ال�شهادة».
وروى الطرباين واحلاكم و�صححه ابن املنذر وجمع �آخرون عن ابن م�سعود
�أن «ما ظهر» الثياب واجللباب ويف رواية االقت�صار على الثياب ،وعليها اقت�صر
الإمام �أحمد .وقد جاء �إطالق الزينة عليها يف قوله تعاىل:ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ [الأعراف ]31 /على ما يف البحر .وروي عن ابن عبا�س �أن ما ظهر
الكحل واخلامت والقرط والقالدة .وعن احل�سن �أنه اخلامت وال�سوار وقال ابن بحر:
«الزينة تقع على حما�سن اخللق التي فعلها اهلل تعاىل وعلى ما يتزين به من ف�ضل
لبا�س واملراد يف الآية النهي عن �إبداء ذلك ملن لي�س مبحرم وا�ستثني ما مل ميكن
�إخفا�ؤه يف بع�ض الأوقات» ،وقال بع�ض املف�سرين�« :إن قوله تعاىل :ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ �أي من غري �إظهار ب�أن ك�شفته ريح �أو ل�ضرورة».
هذا وهل ميكن باختالط الرجال مع الن�ساء وك�شف وجوههن غ�ض ب�صر
الرجل عن املر�أة وبالعك�س كما هو �صريح هذه الآية ال�شريفة؟ �ألي�ست مبادئ ميل
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الإن�سان �إىل ال�شهوات �إمنا هي االجتماع .وامليل لل�شيء ال يكون �إال بعد ر�ؤيته،
والر�ؤية كما �أجمع العقالء �سبب التعلق والفتنة؟ �ألي�س وجوب الغ�ض امل�أمور به يف
هذه الآية يوجب حرمة االختالط ال�ستحالة االختالط مع غ�ض النظر؟ �أما تدل
هذه الآية على طلب املبالغة يف االحتياط يف �أمر الن�ساء وعلى �أن الأحوط لهن
لزوم البيت الذي هو حمل �شغلهن والتباعد عن الرجال وعدم اختالطهن بهم
لعدم ال�ضرورة لذلك وتباعدهن عن احل�ضور يف املجتمعات والهيئات؟ �أمل تدل
التجاريب على �أنه متى ت�أثرت العني بنقل ال�صورة و�صلت احلركة اال�ستح�سانية �إىل
املخ يف �أ�سرع وقت وهو يردها �إىل الأع�ضاء هيا ًما وثورة غرام؟ جاء يف بع�ض الآثار:
�أن النظر �سهم م�سموم من �سهام �إبلي�س .وقال الألو�سي يف تف�سري قوله تعاىل ﮋﮆ
ﮇﮈﮊ�« :أي �أطهر من َد َن�س ِّالر َيبة( )1و�أنفع من حيث الدين والدنيا ف�إن النظر بريد
الزنا وفيه من امل�ضار الدينية والدنيوية ما ال يخفى» قال ال�شاعر:
واملرء ما دام ذا عني يقلبها
ي�سر ُم ْق َلته( )2ما �ساء ُم ْه َجته

()3

يف�أعنيالعنيموقوفعلىاخلطر
مرحبا بانتفاع جاء بال�ضرر
ال
ً

ول�سنا نتكلف �إيراد دليل على ذلك �أعظم مما ذكر يف �أ�سباب نزول هذه
الآية ف�إن �سبب الواقعة التي ترتب عليها نزولها كان الفتنة من النظر �إىل حما�سن
((َ (1دنَ�س ال ِّري َبة :قبيح الظن والتهمة( .م).
((ُ (2م ْق َلته :عينه( .م).
((ُ (3م ْه َجته :روحه ونف�سه( .م).
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امر�أة يف الطريق فافتنت الرجل واختبل((( يف فكره وعقله و�سريه حتى اختبط يف
حائط وهو ال يدري ماذا يفعل وال يعي((( و�سال دمه كما ترى.
علي  -كرم اهلل وجهه  -قال« :مر رجل على عهد
�أخرج ابن مردويه عن ٍّ
ر�سول اهلل  يف طريق من طرقات املدينة فنظر �إىل امر�أة ونظرت �إليه فو�سو�س
لهما ال�شيطان �أنه مل ينظر �أحدهما للآخر �إال �إعجابًا به ،فبينما الرجل مي�شي �إىل
جنب حائط وهو ينظر �إليها �إذ ا�ستقبله احلائط ف�شق �أنفه ،فقال :واهلل ال �أغ�سل
الدم حتى �آتي ر�سول اهلل  ف�أخربه �أمري .ف�أتاه فق�ص عليه ق�صته فقال له
النبي  :هذا عقوبة ذنبك .و�أنزل اهلل تعاىل هذه الآية» .ف�أمر الرجال بغ�ض
الأب�صار وبحفظ فروجهم ،و�أمر الن�ساء بذلك وب�شيء �آخر �أزيد منه؛ وهو �سرت
الزينة واملحا�سن وعدم �إبدائها حتى ال يعود �أحد يفتنت بهن .ومن هذا لزم �سرت
وجه املر�أة؛ لأنه داعية الفتنة كما قدمنا.
ولو كان املراد من هذه الآية �إظهار بع�ض �أع�ضاء وهي الوجه والكفان بدون
قيد وال ل�ضرورة فبم نف�سر قوله تعاىل:ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭽﭾ ﭿﮊ [النور ]60 /جاء يف تف�سري روح املعاين�« :أي �أن
((( اختبل :فَ�سد عقله( .م).
((( ال يعي :ال يدرك وال يعرف( .م).
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ا�ستعفافهن خري لهن من الو�ضع لبعده من التهمة فلكل �ساقطة القطة» .وجاء فيه
� ًأي�ضا �أن املراد :بثيابهن الثياب الظاهرة كاجللباب والرداء والقناع الذي فوق اخلمار(((.
فهذه �آية دلت على وجوب ال�سرت واالحتجاب على َ
الك َواعب((( ،و�أباحت
(((
خريا لهن
للقواعد �أن يرفعن قناعهن �إن �أردن و�إن يكن الت�سرت وعدم رفع ذلك ً
و�أ�سلم و�أبعد للتهمة.
على �أنه �إذا كان وجههن و�أيديهن مك�شوفة من الأ�صل فماذا ميكن �أن
يباح لهن �أزيد من ذلك؟ هل ميكن �أن يقال �إن اهلل �أمرهن ب�إبداء باقي بدنهن
وج�سمهن؟ اللهم �إن هذا ت�ضليل ومغالطة ال ير�ضيانك!
وحر�صا على احلجاب وح ًّثا على وجوبه وت�شديده قال اهلل تعاىل:
هذا
ً

ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﮊ [الأحزاب]53/
تطهريا من اخلواطر ال�شيطانية التي تخطر للرجال يف �أمر الن�ساء والن�ساء
�أي �أكرث ً
(((	�أخرج ابن املنذر عن ميمون بن بهرام �أنه قال يف م�صحف �أبي بن كعب وم�صحف ابن م�سعود« :فلي�س
عليهن جناح �أن ي�ضعن جالبيبهن» .و�أخرج ابن �أبي حامت عن ابن م�سعود وابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما -
�أنهما كانا يقر�آن كذلك ولعله لذلك اقت�صر البع�ض يف تف�سري الثياب على اجللباب.
((( َ
الك َواعب :ال�شابات ال�صغريات الالتي بد�أت تظهر عليهن عالمات الأنوثة( .م).
((( ال َق َواعد :الن�ساء العجائز الالتي قعدن عن طلب الزواج( .م).
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يف �أمر الرجال ملا يرتتب على الر�ؤية من التعلق والفتنة كما �أ�سلفنا القول .وقال
أي�ضا :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
� ً
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﮊ [الأحزاب ،]33 - 32 /فهذه �آيات تفيد جميعها �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
�أمر باحلجاب مبعانيه كلها ،و�إنها و�إن كان املخاطب بها ن�ساء النبي لكن املق�صود منها
بال �شك �أمر ن�ساء امل�ؤمنني كلهن بهذا احلكم تب ًعا لهن .لأنها �إمنا ت�أمر ب�آداب والأدب
مطلوب للجميع .قال ابن كثري يف تف�سري هذه الآيات« :هذه �آداب �أمر اهلل بها ن�ساء
النبي  ون�ساء الأمة تبع لهن يف ذلك» ،وال �شك �أن هذا من باب اخل�صو�ص الذي
يق�صد منه العموم وهي قاعدة �أ�صولية اتفق عليها فحول علماء الأ�صول فقالوا�« :إن
العربة يف �آي الكتاب و�أخبار ال�سنة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب».
وال ُي ْع َت ُّد((( بقول من يقول �إن هذه الآيات خا�صة بن�ساء النبي وال تنطبق
على غريهن بدليل قوله تعاىل :ﮋﭣﭤﭥﭦﮊ �إذ ملاذا ال نقول �إن
احلجاب كان معروفًا م�ستعم ًال عند جميع ن�ساء امل�سلمني كما ثبت مما قدمنا ومل
يكن غري حمتجب �إال ن�ساء النبي  لأنهن معتربات �أمهات امل�ؤمنني بقوله تعاىل:
ﮋﯞﯟﯠﮊ وال موجب للأم �أن حتتجب على ابنها فظنن �أنهن لذلك غري
داخالت يف حكم ذلك املنع واالحتجاب .ف�أراد اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يبني لهن �أن
احلجاب واجب عليهن � ًأي�ضا؛ لأنهن ل�سن ك�أحد من الن�ساء يف الثواب والعقاب
بل ي�ضاعف لهن كل من ذلك لعلو مقامهن ومكانتهن ،قال اهلل تعاىل :ﮋﯫ
((( ال ُي ْع َت ُّد :ال يدخل يف دائرة احل�سبان( .م).
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ .ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﮊ [الأحزاب ،]31 - 30 /قال يف ذلك ابن عبا�س « :يريد لي�س
علي وثوابكن
ق َْد ُر َّ
كُن عندي مثل قدر غريكن من الن�ساء ال�صاحلات� ،أننت �أكرم َّ
لدي �إن اتقينت اهلل ف�أطعنه ف�إن الأكرم عند اهلل الأتقى».
�أعظم َّ
ولعمري لي�س يف ذلك �شيء من الغرابة� ،ألي�س العمل الواحد يعمله
�شخ�ص فيعاقب عليه عقوبة خفيفة ويعمله الآخر في�ضاعف عقابه؟ �ألي�س من
�أ�صول الت�شريع �أن التعذير يختلف باختالف درجات الإن�سان؟ �ألي�س البع�ض
ي�ضرب بالع�صا والبع�ض تكفيه الإ�شارة؟ و�إال فما معنى � َّأن ن�ساء النبي املعتربات
كما قلنا �أمهات امل�ؤمنني فال يجوز النظر �إليهن وال التطلع لهن ي�ؤمرن باالحتجاب
عن �أوالدهن وغريهن ممن يطمع فيهن ال ي�ؤمرن به؟
ولو �أ�ضفنا �إىل ما تقدم �إيراده من الأحاديث و�أخبار ال�صحابة و�أقوالهم قول
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها« :رحم اهلل ن�ساء الأن�صار مل يكن احلجاب مينعهن �أن يتفقهن
يف الدين» لزال كل �شك وارتفع كل التبا�س وعلمنا �أن جميع الن�ساء كن م�أمورات
باحلجاب عامالت به .وهذا ما ي�ستفاد � ًأي�ضا من �أ�سباب نزول �آية احلجاب� ،أخرج
البخاري وابن جرير وابن مردويه عن �أن�س  قال« :قال عمر بن اخلطاب :
يا ر�سول اهلل يدخل عليك البار والفاجر فلو �أمرت �أمهات امل�ؤمنني باحلجاب .ف�أنزل
اهلل تعاىل �آية احلجاب .و�أخرج ابن جرير عن عائ�شة�« :أن �أزواج النبي  -عليه
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ال�صالة وال�سالم  -كن يخرجن بالليل �إذا برزن �إىل المَ َنا صِ� ع((( وهو �صعيد �أفيح وكان
انتظارا
عمر بن اخلطاب  يقول للنبي :احجب ن�ساءك فلم يكن ر�سول اهلل يفعل ً
لأمر ربه ،و�إال فهو كان �أ�شد غرية كما تدل على ذلك �أحاديثه ال�شريفة  -فخرجت
�سودة بنت زمعة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -ليلة من الليايل ع�شاء ،وكانت امر�أة طويلة
حر�صا
فناداها عمر  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -ب�صوته الأعلى :قد عرفناك يا �سودة ً
على �أن ينزل احلجاب ف�أنزل اهلل تعاىل �آية احلجاب .ويف جممع البيان للطربي�« :أن
جماه ًدا روى عن عائ�شة �أنها كانت ت�أكل مع ر�سول اهلل َ ح ْ�س ًيا((( يف ْقعب((( فمر
عمر فدعاه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ف�أكل ف�أ�صابت �إ�صبعه �إ�صبع عائ�شة فقال :لو
�أُطاع فيكن ما ر�أتكن عني .فنزلت �آية احلجاب».
�سببا لنزوله .ومنه ي�ستفاد �أن احلجاب
وال يبعد �أن يكون جمموع ما ذكر ً
واجبا على ن�ساء امل�ؤمنني ومل يكن ينق�ص �إال �أن حتجب ن�ساء النبي.
كان معهو ًدا ً
و�إال فلماذا كان حر�ص عمر لهذا احلد بخ�صو�ص �أمهات امل�ؤمنني وترك ن�سائه وباقي
خ�صو�صا و�شدة غريته م�شهورة معلومة؟
الن�ساء؟ �أما كان الأوىل به �أن يبد�أ بنف�سه
ً
ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ضال على ذلك ف�إن يف قوله تعاىل:
وف� ً
ﭽﮊ [الأحزاب� ]33 /إ�شارة لطيفة �إىل �أن هذه العادة  -عادة التربج وهو الظهور
((( المَ َنا�صِ ع :املوا�ضع التي ُخ ِّ�ص َ�صت للخالء وق�ضاء احلاجة( .م).
((( َح ْ�س ًياَ :م َرقًا( .م).
((( ْقعب :قدح �ضخم غليظ مقعر( .م).
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وعدم الت�سرت � -إمنا كانت عادة اجلاهلية الأوىل التي ال �شرع لها واندثرت بزوال تلك
الع�صور  -ع�صور اجلاهلية والهمجية والتوح�ش  -فلم يعد يليق الرجوع �إليها يف زمن
التمدن احلقيقي وقد بزغ نور الإ�سالم .ولو كان املق�صود احتجاب ن�ساء النبي فقط
باقيا وملا �صح �أن يقال عنه :ﮋﭻﭼﭽﮊ
دون باقي الن�ساء لكان التربج ً
بل كان الأقرب �أن يقال« :وال تربجن تربج باقي الن�ساء لأنكن ل�سنت ك�أحد منهن».
هذا وقوله تعاىل:

ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﮊ [ا لأحزاب ]59 /قد �أزال كل التبا�س �إن كان هناك وجه
متمم ا للحكم ب�سرت املر �أة جميع بدنها وتعميم هذا
لاللتبا�س وجاء ً
ونهار ا.
احلكم على جميع الن�ساء يف جميع ا لأوقات لي ًال ً
ويف الواقع �ألي�س معنى ذلك �أن ن�ساء امل�ؤمنني عامة �أمرن ب�أن يغطني وجوههن
التي يعرفن بها؟ و�أي �شيء ُْي َعرف الإن�سان به غري وجهه؟ قال عمر « :القناع
للحرائر لكيال ي�ؤذين» ،وقال ال�سدي يف �أ�سباب النزول« :كانت املدينة �ضيقة
املنازل وكان الن�ساء �إذا كان الليل خرجن فق�ضني احلاجة وكان ف َُّ�ساقُ املدينة
يخرجون ف�إذا ر�أوا املر�أة عليها قناع قالوا هذه حرة فرتكوها و�إذا ر�أوا املر�أة بغري
قناع قالوا هذه �أَ َمة فكانوا يراودونها ف�أنزل اهلل تعاىل هذه الآية»� .أال يفهم من ذلك
نهارا و�أن بع�ضهن كن يخرجن بدونه يف
�أن القناع كان م�ستعم ًال لدى اخلروج ً
جنح الظالم لق�ضاء حاجتهن ظ ًّنا منهن �أن لهن من ظالم الليل وحلكته حجابًا
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�آخر يغنيهن عنه فخاب ظنهن وتطاول الأ�شرار عليهن ف�شدد اهلل تعاىل يف الأمر
نهارا ملا يف
بالت�سرت وب�أن ال يرفعن احلجاب متى برزن من خدورهن لي ًال كان �أو ً
ذلك من زيادة ال�صون واحلر�ص على الآداب.
ولقد اتفق �أغلب املف�سرين على �أن املراد من ذلك وجوب �سرت املر�أة ر�أ�سها
ووجهها وجميع بدنها بحيث ال يظهر منها �إال عي ًنا واحدة وقيل عيناها .قال ابن
عبا�س يف ذلك�« :أمر ن�ساء امل�ؤمنني �أن يغطني ر�ؤو�سهن ووجوههن باجلالبيب
�إال عي ًنا واحدة» .وقال �أبو حيان�« :أي ذلك �أوىل �أن يعرفن لت�سرتهن بالعفة
فال يتعر�ض لهن �أحد وال يلقني مبا يكرهن؛ لأن املر�أة �إذا كانت يف غاية الت�سرت
واالن�ضمام مل يقدم عليها �أحد بخالف املتربجة ف�إنه مطموع فيها» .وعن �أم �سلمة
قالت« :ملا نزلت هذه الآية ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ وخرج ن�ساء الأن�صار
ك�أن على ر�ؤو�سهن الغربان من ال�سكينة وعليهن �ألب�سة �سود يلب�سنها».
والأحاديث ال�شريفة على وجوب احلجاب مبعنييه كثرية منها ما تقدم ومنها
ما ي�أتي� :أخرج �أبو داود والرتمذي و�صححه والن�سائي والبيهقي يف �سننه عن
�أم �سلمة�« :أنها بينما كانت هي وميمونة عند ر�سول اهلل � أقبل ابن �أم كلثوم
فدخل  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فقال ر�سول اهلل  :احتجبا منه ،فقالت �أم
�سلمة :يا ر�سول اهلل هو �أعمى ال يب�صر ،فقال� :أفعمياوان �أنتما؟ �أل�ستما تب�صرانه؟»
وا�ستدل به من قال بحرمة نظر املر�أة �إىل �شيء من الرجل الأجنبي مطل ًقا.
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و�أخرج الرتمذي والبزار عن ابن م�سعود عن النبي  قال�« :إن املر�أة
عورة ف�إذا خرجت من بيتها ا�ست�شرفها ال�شيطان و�أقرب ما تكون من رحمة ربها
وهي يف قعر بيتها» ،و�أخرج البزار عن �أن�س قال« :جئن الن�ساء �إىل ر�سول اهلل 
فقلن يا ر�سول اهلل ذهبت الرجال بالف�ضل واجلهاد يف �سبيل اهلل فهل لنا من عمل
ندرك به ف�ضل املجاهدين؟ فقال  -عليه ال�صالة وال�سالم :من قعدت منكن يف
بيتها ف�إنها تدرك عمل املجاهدين يف �سبيل اهلل تعاىل».
على �أن ال�شرع قد �صرح للن�ساء باخلروج يف �أحوال خم�صو�صة عند ال�ضرورة
كخروجهن للم�سجد واحلج وزيارة الوالدين وعيادة املر�ضى وتعزية الأقارب وغري
طوافات يف
خراجات والَّجات َّ
ذلك ب�شروط مذكورة يف حملها .واملراد �أن ال يكن َّ
الطرق والأ�سواق وبيوت النا�س بدون �ضرورة وال حاجة وبيتهن �أوىل بهن و�أحوج
لهن .وهذا ال ينايف خروجهن ملا فيه م�صلحة دينية وال �أن يخرجن حلاجتهن
مع الت�سرت وعدم االبتذال بر�ضا �أزواجهن و�إن يكن القعود �أ�سلم .قال  -عليه
ال�صالة وال�سالم« :لي�س للن�ساء ن�صيب يف اخلروج �إال م�ضطرة» ،وقالت عائ�شة:
«لو علم النبي  ما �أحدثت الن�ساء بعده ملنعهن من اخلروج» ف�إذا كان هذا حال
الن�ساء يف ذلك الوقت فكيف حالهن اليوم الذي كرثت فيه املفا�سد بف�ضل
احلرية الوا�سعة واالبتذال وال رادع من حاكم وال من دين؟
والأحاديث كثرية على �أن �صالة املر�أة يف بيتها خري من �صالتها يف امل�سجد
خ�صو�صا
مبالغة يف �سرتها وعلى �أن الأجدر بها مالزمة البيوت وعدم اخلروج منها
ً
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والرجل متكفل بقوتها وم�صروفها .وكذلك ال�شرع �أباح للمر�أة االختالط مع
حمارمها وهم غري قليلني وحرم عليها االختالط مع �أجنبي واخللوة به .روى
البخاري عن ابن عبا�س  -ر�ضوان اهلل عليهما  -قال« :قال ر�سول اهلل  ال
يخلون رجل بامر�أة �إال مع ذي حمرم» ،وقال« :والذي نف�سي بيده ما خال رجلٌ
متلطخا بطني وحماة
بامر�أ ٍة �إ َّال دخل ال�شيطان بينهما .ولأن يزحم رجلٌ
خنزيرا ً
ً
خري له من �أن يزحم منكبيه منكب امر�أة ال حتل له».
دفع اعرتا�ضات

يقول ح�ضرة حمرر املر�أة �إن يف كتاب الرو�ض يف املذهب ال�شافعي نظر
الوجه والكعبني عند �أمن الفتنة من الرجل للمر�أة وعك�سه جائز وهو قول مرجوح
كما يظهر مما ي�أتي:
جاء يف الزواجر يف مذهب ال�شافعي« :الوجه والكفان ظهرهما وبطنهما
�إىل الكوعني عورة يف النظر من املر�أة ولو �أمة على الأ�صح و�إن كانا لي�سا عورة من
احلرة يف ال�صالة».
أي�ضا« :حرمة �سائر ما انف�صل من املر�أة لأن ر�ؤية البع�ض
وذكر يف الزواجر � ً
أي�ضا بل قالَ :ح َّرم �أئمتنا النظر
رمبا جر �إىل ر�ؤية الكل فكان الالئق حرمة نظره � ً
لقالمة ظفر املر�أة املنف�صلة ولو من يدها».
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وجاء يف تف�سري روح املعاين ما ي�أتي:
«وذهب بع�ض ال�شافعية �إىل حل النظر �إىل الوجه والكف �إن �أمنت الفتنة
ولي�س مبعول عليه عندهم .وف�سر بع�ض �أجلتهم «ما ظهر» بالوجه والكفني بعد �أن
�ساق الآية دلي ًال على �أن عورة احلرة ما �سواهما وعلل حرمة نظرهما مبظنة الفتنة
فدل ذلك على �أنه لي�س كل ما يحرم نظره عورة ،و�أنت تعلم �أن �إباحة �إبداء الوجه
والكفني ح�سبما تقت�ضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر �إليهما مطل ًقا يف غاية
البعد فت�أمل».
وجاء يف املنهج ما ملخ�صه �أنه يحرم نظر نحو فحل ولو مراه ًقا �شي ًئا من
كبرية �أجنبية ولو �أمة و�أمن الفتنة �إال حلاجة مع �أمن الفتنة.
ول�سنا ندري ملاذا �أخذ ح�ضرة �صاحب حترير املر�أة بالقول املرجوح من
مذهب ال�شافعي وترك القول الراجح الذي عليه املعول عندهم .بل وملاذا ن�سب
�إىل ابن عابدين �إباحة ك�شف الوجه والكفني �أمام الأجنبي مطل ًقا بال قيد مع �أن
ما ذكره ابن عابدين يفيد الإباحة عند ال�ضرورات ومع �أمن الفتنة والكل م�سلم
ب�أن ال�ضرورات تبيح املحظورات(((.
ملخ�صا:
((( جاء يف كتاب اجللي�س الأني�س يف التحذير عما يف حترير املر�أة من التلبي�س يف هذا اخل�صو�ص ما ي�أتي ً
هذه (�أي العبارة التي جاءت بكتاب حترير املر�أة عن ابن عابدين) لي�ست عبارة ابن عابدين و�إمنا هي عبارة
�شرح التنوير ف�إن هذه العبارة التي نقلها ال تعلق لها مبا نحن فيه وال م�سا�س لها باملو�ضوع ف�إنها متعلقة بال�صالة
و�شروطها واملو�ضوع �سرت املر�أة عن الأجانب .نعم ما ذكره من قوله ومتنع ال�شابة من ك�شف الوجه وكتب عليه
ابن عابدين �أي تنهى عنه له م�سا�س مبا نحن فيه لكنه �شاهد عليه ال له .ولو �أن�صف لنقل من الدر وحا�شية ابن
عابدين ما ينا�سب املو�ضوع املذكور يف باب احلظر والإباحة .وعبارة الدر هناك :وينظر من الأجنبية ولو كافرة
�إىل وجهها وكفيها فقط لل�ضرورة ،قيل والقدم والذراع �إذا �أجرت نف�سها للخبز.
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وكذلك ما جاء يف �شرح الدليل ملذهب احلنابلة يفيد �أن نظر الرجل البالغ
ولو حمبوبًا ل�شيء ما من احلرة التي ُت ْ�ش َتهى ال يجوز �إال ل�ضرورة .ويدح�ض ما
قاله ح�ضرة حمرر املر�أة من �أن حكم ك�شف الوجه والكفني معروف كذلك عند
املالكية واحلنابلة .وكذلك ما نقله ح�ضرته عن الزيلعي فهو يف حق ال�صالة.
وك�أين مبن يقول بجواز النظر لوجه املر�أة عند �أمن الفتنة ق�ضى بتحرمي ذلك
خ�صو�صا يف
على الإطالق يف قالب الإباحة؛ لأنه علق ذلك على �أمر م�ستحيل
ً
هذه الأيام  -مهما كابر ن�صراء االبتذال و�أح�سنوا الظن يف �أحوال هذا الزمان -
وهو �أمن الفتنة .فلي�س من ينكر �أن الر�ؤية �سبب التعلق و�أن للإن�سان النظرة
الأوىل ولي�س له الثانية ،يدل على ذلك �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل لكل من الرجل
واملر�أة بغ�ض الب�صر اجتنابًا ملا يرتتب على النظر من الفتنة فمن حام حول احلمى
�أو�شك �أن يقع فيه.
و�أما �س�ؤاله« :ملاذا اخت�ص الن�ساء باالحتجاب والتربقع مِ َ
ول مل تتربقع
أي�ضا لأن من ت�أمل
الرجال لأن كليهما م�أمور بغ�ض الأب�صار؟» .فهو قول مردود � ً
لهذه الآية ال�شريفة وجدها كما �أ�سلفنا القول تطالب الرجال ب�أمرين :هما غ�ض
الب�صر وحفظ الفرج ،وتطالب الن�ساء بذلك كله وب�أمر ثالث هو عدم �إبداء الزينة
واملحا�سن ب�سرتها باحلجاب والربقع كما قدمنا .وهذا �أمر انفردن هن به ومل ي�شرتك
معهن فيه الرجال ومن ذلك يعلم ال�سر يف �أن الن�ساء كلفن باحلجاب والتربقع
دون الرجال وهلل يف �أموره حكم.
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وزيادة على ذلك ف�إنه ملا كان لكل من الزوجني وظيفة خم�صو�صة  -كما
قدمنا  -وكانت وظيفة الرجل خارج بيته لل�سعي على معا�شه ومعا�ش �أهله
ولعمار الدنيا بنمو الفالحة والتجارة وال�صناعة �إلخ ،ووظيفة املر�أة منزلية داخل
�ضررا ممن الأ�صل يف
البيت وخروجها ا�ستثناء ل�ضرورة فتكليفها بالتربقع �أقل ً
ضال على �أن �أغلب الفتنة من
خلقته مبقت�ضى احلكمة الإلهية وجوده خارج بيته .ف� ً
الن�ساء لأنه قد اقت�ضت حكمة اهلل تعاىل �أن خلق الن�ساء والرجال من نف�س واحدة
لي�سكن بع�ضهم �إىل بع�ض ،ومع ذلك جعل الن�ساء ر�أ�س ال�شهوات يف قوله تعاىل:
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮊ�[       آل عمران]14 /؛ وذلك لتقدم
الن�ساء يف قلوب الرجال على جميعها .وكانت عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها -
تقول« :من �شقوتنا �أن اهلل تعاىل قدمنا حني ذكر ال�شهوات» .وروى البخاري عن
�أ�سامة بن زيد قال« :قال ر�سول اهلل  :ما تركت فتنة بعدي �أ�ضر على الرجال من
الن�ساء».
يقول ن�صراء االبتذال� :إن يف االختالط فوائد ومزايا و�إنه مبجرد تعليم
البنت ما هي العفة ومزاياها تتعفف وي�ؤمن عليها من االختالط واخلروج والدخول
فنقول :هاتوا برهانكم �إن كنتم �صادقني ف�إن النف�س ميالة بالطبع �إىل ال�شهوات
�صد تيار هوى الإن�سان و�شهواته �إذا
�أ�شد امليل وال علم وال تربية تقوى على ّ
تهي�أت �أ�سبابه كما دلت عليه ال�شواهد العديدة ،فاحتجاب الن�ساء كما ت�ستدعيه
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وظيفتهن مما يجعل الرتبية ت�ؤثر ت�أثريها احل�سن وهو �أحفظ حلرمتهن و�أ�سلم ل�شرف
الرجل ملا يف الإطالق من الذهاب بعفتهن كما دلت عليه امل�شاهدات وكما
ي�ستفاد من �أقوال علماء التمدن احلايل.
وال �شك �أن ال�سبب يف �إفراط بع�ض الن�ساء املتمدنات وخروجهن عن
حدودهن الطبيعية و�سوء نتيجة الرتبية عندهن هو اختالطهن بالرجال وعدم
مقررا عندهن قبل هذا الغلو الذي وقعن فيه
احتجابهن� .إذ لو كان احلجاب ً
أثريا ح�س ًنا  -كما قلنا ،وملا انتهت بهن �إىل هذه احلالة
لأثرت فيهن الرتبية ت� ً
التي ال ي�ستح�سنها عاقل؛ فهذه بع�ض ن�ساء ال�شرق الفالحات الالتي يجتمعن
بالرجال اجتما ًعا ما �صدفة �أو لغر�ض �صحيح ملا مل تبح لهم حمادثة ال�شبان
ومغازلة الغلمان ،وخما�صرة الفتيان ،ندر فيهن ترك العفة لعدم توفر الدواعي.
فالعفيفة يف ن�ساء الغرب مع هذا االختالط الكلي حكيمة قاهرة لفطرتها دائمة
احلرب بني لذتها و�شرفها.
وزد على ذلك ما يرتتب على االختالط من امل�ضار التي رمبا جرت �إىل
خراب البيت وت�شتيت العائلة ،ف�إن املر�أة �إذا كانت تنظر لغري زوجها يف جميع
الأوقات وتطلع على معائ�ش النا�س مع اختالف احلاالت ف�إن ذلك قد يحرك عندها
ال�شهوات ويجدد لها لوازم رمبا �أوقعت بينها وبني زوجها املنازعات واملخا�صمات
في�ؤول الأمر �إىل الفرقة وخراب البيت .وكذلك ال يعود من االختالط �سوى
ت�ضررها بزوجها �أو ت�ضرر زوجها بها؛ لأنه لو فر�ض �أن زوجها فقري �أو متقدم يف
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ال�سن واجتمعت مبن هو �أغنى منه �أو �أ�صغر َلبطَ َرت معي�شة زوجها((( وكرهت
الإقامة معه ،وكذلك الزوج رمبا عر�ضت له خواطر نف�سية باجتماعها على �أغنى
منه �أو �أ�صغر في�ؤول الأمر كذلك �إىل الفرقة وخراب املنزل .وكما �أن الرجل ال
ت�سمح نف�سه بر�ؤية غريه حلرمه فكذلك املر�أة ال ت�سمح نف�سها بر�ؤية غريها لزوجها
�إذ الن�ساء �أ�شد غرية من الرجال كما هو معلوم .كل هذه �أمور م�ؤيدة بالتجاريب
ال�صادقة وبامل�شاهدات احل�سية ولي�س بعد احل�س دليل .ول�سنا نظن �أن �أح ًدا ممن
يخالطون العائالت غري املحتجبات ينكر ذلك.
يقول ح�ضرة حمرر املر�أة �إن الربقع والنقاب غري معروفني يف الإ�سالم ،وهذا
قول يدفعه ما جاء يف نف�س كتاب حترير املر�أة من �أن النبي  نهى املحرمة عن
لب�س القفازين والنقاب .وهل لذلك معنى �سوى �أن النقاب كان موجو ًدا ومعروفًا
فنهاهن
وواجبا ،وكان الن�ساء ي�ستعملنه حتى يف وقت الإحرام
َّ
و�أنه كان معمو ًال به ً
النبي  عن ذلك يف هذه احلالة فقط؟ يدل على ا�ستعمال الن�ساء �إياه ما تقدم
من الأخبار والأقوال وقول عمر  جلارية ر�آها مقنعة�« :ألقي القناع ال تت�شبهي
باحلرائر» ،وقوله لأخرى« :يا ُل َك َعاء((( �أتت�شبهني باحلرائر» ،وقوله« :القناع للحرائر
كيال ي�ؤذين» .و�إذا �سلمنا ب�أن الربقع والنقاب كانا من العوائد القدمية ال�سابقة على
الإ�سالم والباقية بعده كما يقول ح�ضرة �صاحب كتاب حترير املر�أة فكيف �أمكنه
�أن يوفق بني هذا القول وبني ما قاله عند تف�سري قوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ
((( َبطَ َرت معي�شة زوجها :كرهتها ومل ت�شكر ربها عليها( .م).
((( ُل َك َعاء :لئيمة حمقاء( .م).
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�أي ما كان الن�ساء متعودات على �إظهاره وقت نزول الآية وهو الوجه والكفان؟
�ألي�س يف ذلك تناق�ض ال يخفى؟
يقول ح�ضرة حمرر املر�أة �إن بع�ض الأئمة قال بجواز ك�شف الوجه يف
�أحوال كالتعليم ولأداء ال�شهادة وللطبيب �إلخ� .ألي�ست هذه هي �أحوال ال�ضرورة
التي علق عليها الأئمة جواز رفع احلجاب؟ �أمل يجارنا ح�ضرته بهذا القول وي�سلم
معنا من حيث ال يق�صد بوجوب احلجاب وب�أنه الأ�صل يف ال�شرع؟ �ألي�س معنى
«اجلواز» �أن الأ�صل عدم اجلواز؟
�أما ما قيل عن علم عائ�شة فهو حجة على قائله؛ لأنها كانت حمتجبة
حجابًا تا ًّما بالإجماع واحلجاب مل مينعها من �أن تكون بال�صفة التي قالها ح�ضرته،
وكذلك كان كل الن�ساء امل�سلمات الالتي نبغن وبلغن درجة من العلم واملعارف
والكمال ال ينكرها �أحد .فكن ُي َع ِّل ْمن الرجال ويحادثنهم من وراء حجاب ،و�إن
وافرا من �أعمالهم
افتخر بع�ض كتاب وعلماء �أوروبا بن�سائهم وجعلوا لهن ً
ن�صيبا ً
فاقتهن يف ذلك ن�ساء م�سلمات حمتجبات.
فلكم ّ
فاحلجاب مل مينع ولن مينع مطل ًقا من حت�صيل العلم ال�صحيح النافع وال
تدري�سه ملن يردن .قالت عائ�شة« :رحم اهلل ن�ساء الأن�صار مل يكن احلجاب مينعهن
�أن يتفقهن يف الدين».
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و�إذا قيل �إن احلجاب هو املانع من التعليم ومن الرتقي و�إنه الباعث على
كثريا من رجالنا
اجلهالة فكيف ميكننا �أن نوفق بني هذا القول وبني ما نرى عليه ً
أي�ضا
من اجلهالة العمياء واالنحطاط الأدبي الذي ما بعده انحطاط .هل ه�ؤالء � ً
�سبب جهلهم احلجاب؟ وهل �أفنى ثرواتهم و�أ�ضاع �شرفهم احلجاب؟
ولو قيل ب�أن بع�ض �سيدات م�سلمات يف �صدر الإ�سالم خرجن ليتعلمن �أو
ليعلمن فلي�س معنى ذلك �أنهن تركن احلجاب مبعنييه وخرجن مك�شوفات الوجه
إنهن تركن �أحد �شقيه وحافظن على الآخر.
بل الذي ميكن �أن يقال � َّ
ضال
أجنبي ف� ً
و�أما ما هو من�سوب �إىل عمر من �أنه دعى زوجته للأكل مع � ٍّ
عن كونه غري ثابت ف�إن لنا من غرية عمر  حتى على ن�ساء غريه ،ومن �أدب
زوجته �أم كلثوم بنت فاطمة ِب ْ�ضع((( الر�سول ومن �سريه يف بيته على ما يوافق
احلجاب التام وحر�صه عليه ما يدفع �صحة هذه الرواية.
وكذلك ما روي عن عائ�شة من «�أن �أ�سماء بنت �أبي بكر دخلت على النبي 
وعليها ثياب رقاق ف�أعر�ض عنها وقال :يا �أ�سماء �إن املر�أة �إذا بلغت املحي�ض ال ي�صلح
�أن يرى منها �إال هذا وهذا و�أ�شار �إىل وجهه وكفيه» ،فيكفينا لإثبات �ضعفه �إيراد ما
جاء بكتاب ُح ْ�سن الأ�سوة نف�سه عن هذا القول من �أنه رواه �أبو داود وقال«:هذا
مر�سل خالد بن دريك وهو مل يدرك عائ�شة!» فكيف �إذًا نتخذه ق�ضية م�سلمة بعد
((( ِب ْ�ضع :هي يف قرابتها كاجلزء منه( .م).
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خ�صو�صا مع ما هو م�شهور عن �أ�سماء بنت �أبي بكر من �شدة
ذلك ،ون�ست�شهد به
ً
الت�سرت وعدم التربج و�سرت الوجه حتى يف وقت الإحرام؟ قالت فاطمة بنت املنذر:
«كنا نخمر وجوهنا ونحن حمرمات مع �أ�سماء بنت �أبي بكر».
�أما ن�ساء الأرياف عندنا وهن الالتي اتخذهن ح�ضرة �صاحب حترير املر�أة
حجة على خمالفة ال�شرع يف عدم احتجابهن ففيه نظر؛ لأنه لي�س من ينكر �أن
ن�ساء الوجوه والأعيان منهن ال يخرجن من خدورهن و�إذا خرجن تربقعن .و�أما
ن�ساء غريهم من �أهل القرى فعدم احتجاب بع�ضهن ل�ضرورة م�ساعدة �أزواجهن
على اكت�ساب رزقهم وهذه ال�ضرورة مما تبيح املحظور �شر ًعا ،وداخلة يف ما ميكن
(((
ا�ستثناء ب�شرط عدم االبتذال ولو �أن هذه الإعانة لي�ست بالواجبة عليهن
�إباحته
ً
على �أن �أهل القرية الواحدة يعتربون �أنف�سهم ك�أهل بيت واحد وعائلة واحدة،
ولذا ترى الواحدة منهن �إذا �أقبل �أجنبي عن القرية احتجبت بطرف من ثيابها
�أو �أدارت وجهها نحو حائط �إن كانت غري متربقعة ،كما �أن الواحدة منهن جتدها
يف الغالب �إن مل تكن يف مهنة بيتها مرافقة لزوجها �أو �أحد �أقاربها املحارم ولي�س
من يجرتئ على التعر�ض لها ملحافظة اجلميع هناك لعهد قريب على الآداب
(((	�إن ا�شرتاك الن�ساء مع الرجال لل�ضرورة مل حتظره ال�شريعة الغراء ،وله �شواهد كثرية منها �أن زوجة الزبري كانت
تنقل النوى لعلف فر�سه من م�سافة بعيدة ،ولقد لقيها ر�سول اهلل  وهو راكب ف�أراد �أن ينيخ حلملها على
ناقتها ر�أفة عليها وهي حاملة النوى فا�ستحيت من ذلك .وكان من الن�ساء يف عهد النبوة وراء اجلي�ش من
يداوي الكلمى وي�سقي العطا�ش ويجرب الك�سر وي�أ�سو اجلرح .ومنهن من كن ي�شتغلن بالغزل والن�سج واخلياطة
وغري ذلك مما ينا�سبهن �إعانة للرجال .غري �أن ذلك كله ال ي�شرتط فيه االبتذال وعدم احلجاب كما �أن هذه
الإعانة لي�ست بالواجبة عليهن.
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والدين �أكرث من حالة املدن .ومع ذلك فعند فالحي الأرياف عادة هي جلام لعدم
االبتذال ،وهي �إعالن بكارة البنت ليلة زفافها على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ف�إن البنت
متى عرفت �أن ليلة زفافها �سيبقى والدها و�أهلها مطرقي ر�ؤو�سهم وا�ضعي �أيديهم
على قلوبهم حتى يتحققوا من �شرف عر�ضهم وينتظرون بفروغ �صرب �إ�شهار بكارتها
ليفهموا النا�س �أن عر�ضهم حمفوظ ومل مي�س�سه �أدنى ريب ب�سبب املخالطة� ،أظنها
ال تقدم على �أمر مطل ًقا مما يثلم �شرف عائلتها و�أهلها ويحط بقدرهم �أمام اجلمهور
تخل�صا من العار.
يف تلك الليلة املوعودة بل رمبا �أدى �إىل الفتك بها ً
ومع كلٍّ ف�إذا كان الفالحات �أو كل ن�ساء العامل قد تركن احلجاب وابتذلن
هل هذا يحط من �أ�صل الدين؟ كال .فال�شرع �شيء والواقع �شيء �آخر ،وي�سو ُءنا
�أن نذكر هنا �أن الف�ساد الذي �سرى بيننا يف املدن ابتد�أ �أن يدخل ويف�شو يف
الأرياف بف�ضل احلرية وب�سبب االختالط وبعدم غرية الأكابر واحلكام على
الدين فال يبعد �أن ت�صبح حالة ف�ساد الأخالق هناك مماثلة ملا نحن فيه وي�صبح
الأدب والكمال يف خرب كان فال حول وال قوة �إال باهلل.
ولو نظرنا �إىل الفرجن واختالط الن�ساء عندهم بالرجال لر�أينا �أن ال�سبب
الأعظم يف ذلك يف مبد�أ الأمر طبيعة �أر�ضهم وما تلزمهم به حالتهم املعا�شية من
الكد وال َّن َ�صب((( فلزم �أن ت�ساعد الن�ساء الرجال يف حت�صيل العي�ش واالكت�ساب،
فربزن من خدورهن ثم رفعن حجابهن وا�سرت�سلن يف االبتذال وتعودن على
((( ال َّن َ�صب :الإعياء والتعب( .م).
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الإطالق ،وذقن لذة احلرية الوا�سعة فلم يعد ميكن �أح ًدا �أن يعيدهن ملا كن عليه
وال �أن يحجبهن مهما قامت الدالئل احل�سية والعقلية والرباهني ال�ساطعة على
ف�ساد هذا احلال اللهم �إال �إذا كان لهن من �أنف�سهن وازع ،وهذا قليل نادر و�صعب
على النفو�س التي ذاقت طعم الهوى ولذة الإطالق.
وهذا ما نخافه ونخ�شى عقباه لو جربنا ما ي�شري علينا به كتاب حترير املر�أة
فنكون كالغراب الذي حاول �أن يقلد م�شية الطاوو�س فاختبط يف �سريه ون�سي
م�شيته الأ�صلية.
ول�سنا ننكر �أن التفريط الذي بدا منا يف �أمر احلجاب ومبادئ عدم الغرية
التي �سرت فينا رمبا �أدى بنا �إىل متام التك�شف واالبتذال �إن مل نتدارك الأمر
ونتالفاه بعزمية ال تكل وهمة ال تعرف امللل.
�أما االفتخار ب�أن ن�ساء الفرجن ب�أوروبا ي�شتغلن يف التجارة وال�صناعة و ..و..
�إلخ ،فال حمل له ولي�س هو يف احلقيقة ونف�س الأمر �إال م�ضرة من م�ضار االختالط
لأنه ملا كرث االختالط وزاد االبتذال عدل كثري من الرجال عن الزواج اكتفاء
(((
مبن يجتمعون عليهن؛ فكرث الزنا و�أوالد الزنا الذين ي�سمونهم �أوال ًدا طبيعيني
(((	�أح�صي عدد الذين يولدون يف ممالك �أوروبا من غري زواج �شرعي فوجد عددهم من كل �ألف مولود كما ي�أتي:
�أيرالندا  .26رو�سيا  .28هوالندا � .32إنكلرتا � .48إيطاليا  .74فرن�سا � .82إ�سكتلندا � .82أ�سوج  .100بافاريا
 .140النم�سا ( .146املقتطف).
وهذا العدد ملن حتقق جميئهم بال �أب �شرعي ورمبا كان فيمن ين�سبون �إىل الآباء بحكم املعا�شرة وهم �أدعياء يف
الواقع ما يزيد على هذه الأعداد ولكن للت�سرت بالأزواج مل يعدوا.
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يعي�شون بال �أب وال مرب وال مال ي�سد عوزهم فيلتزمون �أن يبحثوا على
عي�شهم ب�أدنى الدنايا وبكل احليل فكرث املت�شردون وبليت البالد باال�شرتاكيني
والإعداميني وغريهم .والن�ساء منهم �أ�صبحن يفرطن يف كل مرتخ�ص وغال
التما�سا للرزق وي�ستخدمن يف �أماكن جتارية وي�شتغلن يف كل ما يرينه
لديهن
ً
مهرا رمبا يح�صلن به على رجل ،ولو �أن الواحدة
ً
جالبا لهن رزقًا ليتقوتن وليجمعن ً
زوجا يكفيها �أظنها تلزم بيته وتوفر عليها هذه الأتعاب.
منهن وجدت ً
انظر �إىل بع�ض الفرجنيات تر الواحدة تزيد يف العمر عن الأربعني واخلم�سني
�سنة وهي ال تزال بدون زواج؛ لأنها ال تقدر على املهر ولأَن الرجال م�شغولون
عنها بغريها ،فت�ضطرها احلالة �إىل �أن ت�شتغل وتكد وتتعب لت�أكل ولتجمع املهر.
ول�ست �أفهم مطل ًقا �أ�سباب االنتقاد على ق�صر املر�أة امل�سلمة يف بيتها ومنعها من
االختالط بغري حمرم لها وها بع�ض ن�ساء الفرجن العاقالت العظيمات ي�أنفن من
عوائد بالدهن؛ فهن ال ي�ستقبلن �أح ًدا �إال يف �أوقات خم�صو�صة وال ي�سمحن
مبقابلتهن �إال لرجال خم�صو�صني قد ال يزيدون عمن يجوز للمر�أة امل�سلمة �أن
تقابلهم وجتتمع بهم من املحارم� .ألي�س ذلك رجو ًعا من عقالء الفرجن وا�ستح�سانًا
لبع�ض عوائدنا التي يقبحونها لنا؟ �ألي�س ذلك لكون تلك العادة عندهم  -عادة
االختالط واالبتذال َ -ي ِئن((( منها عقال�ؤهم؟
((( َي ِئن :يت�أوه �أملًا و�شكوى متوا�صلة( .م).
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هذا ولقد وافق على ذلك كثري من علماء الفرجن وا�ستح�سنوا احلجاب
ودونوا ذلك يف كتبهم وقالوا� :إن املر�أة ال يلزمها �أن تفارق منزلها وال �أن جتتمع
برجل ،وناهيك باملثل الأملاين الذي �سبق �إيراده وهو« :يجب �أن حتفظ البنت بني
الأربعة �أناجيل �أو بني �أربعة جدران» .نقول ذلك ولو غ�ضب بع�ض �أن�صار التبذل
بيننا الذين يريدون �أن نت�شبه مبا يعده املتمدنون �أنف�سهم ف�سا ًدا .ول�ست �أقول
�إن ذلك منهم ل�سوء ق�صد بل لعدم التدقيق يف البحث ف�إنهم لو دققوا البحث
والتنقيب لقالوا غري ما قالوه ولعدلوا عما �إليه هم الآن ذاهبون.
احلجاب احلايل وما يتهددنا به

علمنا مما تقدم ما نحن عليه من اجلهالة و�سوء احلال وف�ساد الأخالق الذي
جر ف�ساد العائالت .وما �أ�سرع �سريان الف�ساد يف �شرايني العباد! �أ�صبح كتاب
اهلل بني �أيدينا وما من عامل به! �أ�صبح احلق ينادينا ب�أننا قد خنا �أنف�سنا و�أهلينا
وبالدنا وما من �سامع! �أ�صبحنا نفتخر بتعلم اللغات وق�شور من بع�ض العلوم ،وما
علمنا �أن تعلّم ذلك �شيء والتطبع باملبادئ ال�شريفة الثابتة �شيء �آخر ال يوجده
يف الأبناء �إال حكمة الآباء والرتبية ال�صحيحة التي قد جهلناها جهلنا ما علينا من
الواجبات لأنف�سنا ولأهلينا� ،أ�صبحنا ال هم لنا �إال �أن نفتخر بتقليد الفرجن تقلي ًدا
�أعمى يف كل ما فيه �ضررنا ويا ليتنا كنا نقلدهم يف ف�ضيلة تفيد وخ�صلة حميدة
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تنفع ف�صرنا ال نتقدم خطوة �إىل املدنية الغربية وال ترتقى حاجياتنا �إال ت�أخرنا
خطوات عما كنا عليه من الف�ضائل.
ولقد نال الن�ساء ن�صيبهن من هذا التفريط يف �أمور الدين فخففن احلجاب
طوافات يف ال�شوارع واملنتزهات متربجات
وبرزن من خدورهن و�صرن والَّجات َّ
متزينات يبدو منهن من الإ�شارات واحلركات يف الطرق ما َي�أنَف((( منه الذوق
ال�سليم .ولعمر احلق ما هذه الأمور التي نراها �إال خمالفة كلها للدين ول�صريح
القر�آن الكرمي القا�ضي بغ�ض الب�صر وبعدم التربج وعدم �إبداء الزينة .ولكن ماذا
نقول والغرية على ال�شرع قد انعدمت �أو كادت ،والف�ضيلة ذهبت وذهب رجالها،
والآداب اندر�ست ومات ذووها؟ و�إال فما معنى �أن يروا �أ�شد املنكرات ب�أعينهم
�أمام حمالت عبادتهم ويف طريقهم ،بل ويف بيوتهم وال يعملون على حموها ،ك�أن
غ�ض الأب�صار الذي �أمروا به هو �صرف النظر وغ�ض الطرف عما هو جار من تلك
البدع واملنكرات! وهلل يف خلقه �ش�ؤون.
وال �شك �أن ال�ضرر الذي �أ�صبحنا فيه ما هو �إال مقدمة �أ�ضرار �أخرى �أ�شد
و�أنكى ما دمنا على غفلتنا هذه م�سرت�سلني وعن �صواحلنا �ساهني.
متعذرا علينا �إ�صالح ما مت ف�ساده فلنحافظ على الأقل
فيا قوم �إن كان
ً
على ما بقي �إن كان هناك بقية .فقد ح�صل الآن من الن�ساء ت�ساهل كبري يف �أمر
عاف وال َيقبل( .م).
((( َي�أ َنفَ :ي ُ
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احلجاب ومل يح�صل لنا من وراء ذلك �إال كرثة الفجور منهن وانتهاكهن حرمة
الآداب وكرثة الف�سوق والف�ساد ،وهذا �أمر ال يخفى على �أحد ويعرتف به ح�ضرة
�صاحب كتاب حترير املر�أة نف�سه؛ حيث قال:
«رمبا يقول قائل �إن ما ن�سمعه اليوم عن كثري من الن�ساء �أكرث مما كنا ن�سمعه
انت�شارا ،بل رمبا كان الف�ساد يف الواقع �أو�سع
�ساب ًقا و�إن الإ�شاعات عن الف�ساد �أ�شد ً
دائرة مما كان عليه قبل ثالثني �سنة مثالً .وال من�ش�أ لذلك �إال رقة احلجاب .فاحلالة
القدمية على ما فيها كانت �أ�صون للأعرا�ض و�أحفظ ل�شرف املر�أة من تلك احلالة
التي طر�أت على الن�ساء .فنجيب عن ذلك ب�أننا ال ننكر �أن بع�ض الطباع الفا�سدة
من الرجال والن�ساء م ًعا وجدت �سبي ًال من تخفيف احلجاب �إىل تعارف بع�ضها
ببع�ض و�إتيان ما متيل �إليه من املنكر ،بل نزيد عليه �أنه لو ا�ستمر تخفيف احلجاب
يتقدم بال�سرعة التي �سار بها �إىل الآن  -والنفو�س على ما هي عليه  -لعمت
انت�شارا» .
البلوى وازداد الف�ساد ً
أي�ضا« :على �أن الربقع والنقاب مما يزيد يف خوف الفتنة؛ لأن هذا
وقال � ً
النقاب الأبي�ض الرقيق الذي تبدو من ورائه املحا�سن وتختفي من خلفه العيوب -
والربقع الذي يختفي حتته طرف الأنف والفم وال�شدقان ،ويظهر منه اجلبني
واحلواجب والعيون واخلدود والأ�صداغ و�صفحات العنق  -هذان ال�ساتران يعدان
يف احلقيقة من الزينة التي حتث رغبة الناظر وحتمله على اكت�شاف قليل خفي بعد
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االفتتان بكثري ظهر .ولو �أن املر�أة كانت مك�شوفة الوجه لكان يف جمموع خلقها ما
يرد يف الغالب الب�صر عنها.
نعم هذا هو الواقع ،ولكن هل هو مقت�ضى ال�شرع؟ حا�شا هلل وكال� .إن
الدين واحلياء والعقل ومكارم الأخالق والأدب كل ذلك بريء من هذا احلجاب
ومن هذا االبتذال ومن هذه احلال .فال�شرع كما علمنا يق�ضي ب�سرت املر�أة وجهها
وبدنها ومالزمتها خدرها �إال ل�ضرورة وب�إذن زوجها .ولكن قد طر�أ علينا بف�ضل
احلرية واالختالط ورقة احلجاب وعدم الرهبة واخل�شية التي كنا نح�سب ح�سابها
من اهلل ومن اخللق ما قد يطر�أ على غرينا من الأمور املخالفة لطبائعنا املخالفة
لديننا و�شرائعنا ف�صار داء فا�ستحكم فينا ،ويتهددنا بتمام الوهن واالنحالل �إن
مل يدركنا اهلل بلطف من عنده ويلهمنا التوفيق وال�سداد يف قولنا وعملنا .ف�إن
من قارن بني بالد ال�شرق قبل ا�ستيطان الأجانب بها وقبل ا�ستيالء بع�ض دول
عظيما وتباي ًنا
�أوروبا على بع�ضها وبني حالتها الراهنة من الآداب العامة ر�أى فرقًا ً
كبريا عما كانت عليه؛ كان امل�سلمون وامل�سيحيون والإ�سرائيليون يف ال�شرق يرون
ً
حترمي الزنا من اجلهة ال�شرعية وقبحه من اجلهة العقلية ويرون �صيانة الأعرا�ض من
الواجبات ،ومع خروج بع�ض ن�ساء الأرياف مك�شوفات الوجوه ف�إنه ما كان يجر�أ
رجل على التعر�ض المر�أة ب�شيء مي�س ال�شرف ولو وقع �شيء من ذلك لهلك يف
احلال ب�إيقاع �أهلها به ورمبا �أوقع به �أجنبي منها.
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وكان النا�س على اختالف �أديانهم يتحا�شون وجود الن�ساء معهم يف املجامع
واختالطهم بهن يف الأفراح وميتنع كل االمتناع دخول امر�أة يف جممع لهو .و�إذا
لعب الهوى بعقل امر�أة تركت بلدها و�إقليمها و�سكنت يف بلد �آخر خوفًا من
فتك �أهلها بها وال ميكنها �أن تنت�سب �إىل �أهلها �أو تخرب با�سمها الأ�صلي بل تغريه
بغي
وتدعي الن�سيبة لغري �أهلها �س ًرتا عليهم وخوفًا من عثورهم بها .وكان ال توجد ٌّ
يف بيت متظاهرة بالبغاء بل تت�سرت بقدر الإمكان خوفًا من علم احلكومة بها ف�إن
احلكومات ال�شرقية كانت حمافظة على الآداب ال�شرعية واحلقوق ال�شخ�صية،
فكانت �إذا عرثت ببغي عاقبتها و�أبعدتها خ�شية �أن ي�سري �ضررها �إىل جاراتها.
ولذلك كانت الأعرا�ض م�صونة والرجال �آمنني على بيوتهم غابوا �أو ح�ضروا
لعدم ا�شتغال �أفكارهم ب�شيء ي�شو�ش عليهم من جهة الن�ساء ،و�إذا �سافر �أحدهم
قريبا �أو�صى جاره على بيته فيتعهد �أهله و�أوالده ويق�ضي حوائجهم
�سفرا بعي ًدا �أو ً
ً
ويغار عليهم غريته على �أهله ويحافظ عليهم حمافظته على بيته وعر�ضه .ورمبا جاور
الرجل �أخاه من ال�صغر �إىل ال�شيخوخة ومل يتفق له �أن رفع ب�صره ل�شباك �أخيه مرة
ضال عن تعر�ضه حلرمه.
ف� ً
وكان الرجال امل�سلمون �أبعد خلق اهلل عن اخلمر والن�ساء ما كانت تذوقها
وال كان الرجال يدخلونها عليهن لعلمهم �أن ما بعد �سكر املر�أة �إال االفت�ضاح
وامليل �إىل البغاء .فلما ح�صل االختالط بيننا وبني الأجانب بتداخلهم يف بالدنا
بالتجارة والتغلب وب�أ�سفارنا يف بالدهم ف�سدت �أخالق الرجال والن�ساء مبا دخل
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من م�سمى املدنية الغربية؛ حيث دخل ال�شرق الكثري من ن�سائهم البغايا وفتحت
جهارا وتعر�ضن لل�شبان والكهول يف الطرقات وتزين ب�أح�سن ما ميكنهن
املحالت ً
وخرجن يعر�ضن �أنف�سهن على املارة يف الطرقات فا�ستلنب عقول ال�شبان ثم جذبن
�ضعفاء العقول ،وما زال الف�ساد يرتقى من �صورة �إىل �أفظع منها حتى ف�سدت
�أخالق كثري من الن�ساء ال�شرقيات ،ف�أخذ ن�ساء ال�شرق َي َت َج َّرْ�أ َن على اخلروج من
جهرا ثم متادين حتى �صارت املر�أة ترتك زوجها
�سرا ثم تظاهرن فخرجن ً
البيوت ًّ
وتفتح لها حم ًّال يف بلده �أو حارته ،وانتهى الأمر ب�شرب الن�ساء اخلمر فزاد التهتك
و�ضاعت �أعرا�ض كثرية وافت�ضحت خمدرات وذهب جمد بيوت عالية بخروج
بع�ض ن�سائها لهذا الأمر ال�شنيع.
ثم ترقى الفجور �إىل �أن �صار الن�ساء يح�ضرن جمال�س اللهو ويذهنب �إىل
التياترات وي�شربن اخلمور وهن بح�ضرة رجالهن .و�صار الرجل ال ي�أمن �أخاه على
زوجته واجلار ال يخاف �إال من جاره ووقعت ال�شبهة على كل مار يف الطريق،
و�أ�صبح �أ�صحاب الأعرا�ض النقية يف حروب �شديدة مبا يقا�سونه من ال�سعي خلف
ال�صيانة واحلفظ واخلوف من االنحدار يف هذا التيار القبيح الذي جرف البيوت
املقفلة على من فيها ،فهدم �أ�سوار �صيانتها وزلزل �أركان عفتها وترك من كان فيها
معر�ضا للف�ساد ،وقد وقف النا�س على �أ�سرار
كالدر يف ال�صدف متبذ ًال بني النا�س ً
بع�ضهم فحدث كلٌّ �صاحبه مبن يعرفها من الن�ساء وما فعل بها من القبيح و�أخذ
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كل ُي�شِ يع ما �سمعه عن امر�أة غريه وهو ال يدري �أن غريه ي�شيع على امر�أته ما هو
�أ�شنع و�أفظع.
وقد تهاونت بع�ض احلكومات ال�شرقية يف هذا الباب تهاون الرا�ضي لهذا
ورخ�ص بع�ضها فيه ب�أمر وعالج البغايا للزناة ب�أطباء من عنده بدعوى
االبتذالّ ،
املحافظة على ال�صحة .هذه �أمور مل تكن معهودة يف ال�شرق قبل ثالثني عا ًما �أي
قبل زيادة االختالط بيننا وبني الأجانب .وال يح�سب ظان �أن ما نراه خا�ص بنا
قا�صر علينا بل يظهر �أن ذلك مق�صود كل دولة �أوربية َحلَّت بال ًدا �شرقية حلل
عروة الدين التي هي العروة الوثقى يف اجلامعة الع�صبية وااللتئام الوطني((( وما
على من عنده �أقل ارتياب فيما و�صلت �إليه حالة الآداب عندنا الآن �إال �أن يت�أمل
((( جاء يف جريدة «الزهرة التون�سية» من كم �سنة حال كالمها على احلكومة الفرن�ساوية ما ي�أتي :ولي�س لها م�أثرة
حميدة تذكر �أو �صنع جميل ي�شكر �سوى تكاثر الفواح�ش والف�ساد والإ�ضرار بالعباد ،فمنذ تغريت الهيئة
البلدية ال�سابقة عظم م�صاب املوم�سات الأوروبيات وتفاقم خطب انت�شارهن بني احلرائر يف معظم ال�شوارع
املعتربة ويف حارات الأهايل والأجانب ،وكرثت �أ�سواق الفجور وا�شتدت وط�أة انت�صابهن بال�شوارع و�أبواب
دكاكينهن وجتاذبهن �أثواب العابرين ،وات�سع خرق اعتدائهن على اجلريان والعبث براحتهم ب�ألوان املنكرات
�آناء الليل و�أطراف النهار وما جلريانهم من ظهري وال ن�صري؛ يقدمون العر�ضحاالت وال يجاوبون وي�شتكون وال
ي�سمعون ،وكيف يرجى الإ�صالح من �إدارة مهملة م�ستبدة معتدية على القوانني ال د�أب لها �إال ا�ستخال�ص
الفرنكني ون�صف معلوم االختبار الطبي من �ساكنات حوانيت م�صدرة بفر�ش ال تبعد ذراعني عن �أبوابها بدون
�أن ت�أخذها يف هذا العار لومة الئمة...وبعد كالم طويل يف الإدارة و�سوء �أعمال الأجانب فيها قالت :وطاملا
كتبنا املقاالت امل�سهبة واال�ستلفاتات املطولة وبينا �سوء احلالة الراهنة وهتك الإدارة البلدية حلرمات النظامات
والعوائد ب�إباحتها للموم�سات ال�سكنى حيث ي�ش�أن و�إحداثها �أ�سواقًا للف�سوق ب�أح�سن مراكزها و�أهم �شوارع
مدينة توفرت فيها حما�سن املدنية وحافظ �أهلها على قوانني احلياء والآداب العامة فلم تكرتث ب�شيء من ذلك
ومل يزدها �إال عنا ًدا وك�أن ل�سان حالها يقول� :إين �أفعل ما �أ�شاء و�أخالف القوانني والعاجز من ال ي�ستبد ..نق ًال
عن بع�ض املجالت.
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يف حوانيت املبيعات وغريها؛ ويف الطرق ويف احتفاالت املوالد و�سواها لينظر ماذا
خ�صو�صا املتعلمني املهذبني ح�سب دعواهم  -ولكن على غري
يفعل الرجال
ً
الدين  -مع الن�ساء والن�ساء مع الرجال ،وليحكم بعد ذلك �إن كان الرجال يعطون
الطريق حقه وهو غ�ض الب�صر وكف الأذى والأمر باملعروف والنهي عن املنكر
كما �أو�صاهم بذلك النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم .و�إن كان الن�ساء ي�ست�أخرن
وال يحققن الطريق ومي�شني بحافاتها كما �أمرهن الر�سول ؟ كال ثم كال .علم
نادرا ويف
اهلل ما كنا ن�سمع قبل تخفيف احلجاب يف م�صر عن فعل الفواح�ش �إال ً
حمالت خم�صو�صة والآن نراه قد تف�شى كالوباء يف كل �شارع ويف كل حارة يف
بيوت ي�سمونها بيو ًتا �سرية ت�أتي �إليها الن�ساء بف�ضل احلرية ورقة احلجاب! وال
يقال �إن ذلك من عدم الرتبية والتعليم لأنه قد دلت امل�شاهدات على �أن الرجال
لهن
املتعلمني قبل اجلاهلني ال يقدرون على كبح جماح �شهواتهم فيو�سو�سون َّ
وي�ستميلونهن وهن ال يقوين على حفظ �أنف�سهن فيملن طوع الهوى رغم التعليم
والرتبية كما �سبق بيانه.
وهذا �أمر ال �شك يف �أن ح�ضرة حمرر املر�أة ي�صادقنا عليه ف�إنه ال يجهل ما
يجري بكثري من ن�ساء الغربيني من الأمور التي ال تر�ضاها عاطفة احلياء ب�سبب
التك�شف لأعني الرجال واالختالط بهم ،وكتابه يف الرد على الدوك داركور
�أعظم �شاهد عليه .و�إننا �إذا نظرنا �إىل حال بع�ض العائالت التي خففت احلجاب
وتعلمت العلوم واللغات وعرفت املو�سيقى والبيانو وتربت الرتبية الغربية التي

114

تربية املر�أة واحلجاب

114

يفخر بها بع�ضنا واختلطت لوجدنا العجب العجاب؛ نرى ابتذا ًال ما بعده ابتذال
ونرى الغرية ال م�سمى لها ونرى العفة عندهم �أ�صبحت كما قال املقطم الأغر
قدرا» ،نرى الرجل ال يبايل مبن
حقريا ال يرعون له حرمة وال يجلون ل�صاحبه ً
«� ًأمرا ً
واجبا من واجبات ال�صحبة
يدخل بيته وال مبن يخرج ،وهم ال يعدون ذلك �إال ً
نا�سني قوله « :ثالثة ال يدخلون اجلنة �أب ًدا :الديوث واملرتجلة من الن�ساء
ومدمن اخلمر .قيل له :ما الديوث؟ فقال :الذي ال يبايل من دخل على �أهله».
وق�صارى القول ف�إن جهلنا قد �أو�صلنا ملا نحن فيه وف�سادنا جر ف�ساد ن�سائنا
و�أبنائنا وفجورنا �أدى �إىل فجورهم ،وترتب عليه رقة احلجاب وتربج الن�ساء واخلروج
والدخول بدون موجب �إال زيادة الف�ساد ،وما دمنا على هذه احلال البد و�أن ن�صري
�إىل رفع احلجاب باملرة؛ لأن الزمن يف تقدم وترقٍّ يف �صنوف االبتذال با�سم احلرية
واملدنية والرتقي العمراين .والتدرج �سنة طبيعية للإن�سان .والبد �أن ينعدم ما
بقي يف دمنا من الغرية على العر�ض وال�شرف �إن مل نعمل على درء هذه املفا�سد
بقدر ا�ستطاعتنا ونرجع �إىل �أحكام ديننا القومي ونتبع �سنة نبيه الهادي �إىل ال�صراط
امل�ستقيم.
هذه هي حالتنا احلا�ضرة وهذا هو امل�ستقبل الذي يتهددنا؛ الن�ساء الآن
أ�ضر بهن وب�أزواجهن وببالدهن� .إطالق يئن
يف �إطالق لي�س بعده �إطالق قد � ّ
منه العموم .حرية وا�سعة تركت بع�ضهن ي�ست�سهلن كل بذاء وفجور .كل ذلك
ح�صل ب�سبب جهلنا وعدم اهتمامنا ب�أمورنا وا�ست�سالمنا لعوائد غرينا .ولعمر احلق
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ما امللوم غرينا ف�إن الأجانب عند اختالطهم بنا مل ي�شرتطوا علينا التخلي عن بع�ض
�أ�صول ديننا والتنازل عن عوائدنا ،و�إمنا كان ذلك بتهاون الرجال يف خروج الن�ساء
والتو�سع لهن يف املجامع و�أماكن املالهي ،وابتذال الرجال يف ال�سكر وال�سهر يف
البريات واخلمارات وبيوت العاهرات ،وتركهم ن�ساءهم يتقلنب على جمر االنتظار
حتى وقع املالل وجر �إىل اخلبل واخللل ثم �إىل تكاثر العلل والتعود على الزلل
و�أ�صبحت الطرقات ممتلئة باملوم�سات يف �صور احلرائر وفتحت القهاوي لرق�ص
ال�شرقيات بني �أهلهن والأجانب ،وا�سود وجه املجد مبا ي�سفه �أحالم ال�شرقيني
ويلحقهم بالقرود يف التقليد الأعمى!
وبد ًال من �أن يقوم من بيننا من يدعو �إىل احلث على مداواة هذا الداء
بالرتبية الإ�سالمية احلقة وتقييد تلك احلرية نرى الأمر قد انعك�س وقام بع�ضنا -
أ�شخا�صا معلومني .كال ،بل كالمنا عمومي -
ول�سنا نعني بالبع�ض ً
�شخ�صا معي ًنا �أو � ً
يدعو �إىل التو�سع فيها با�سم ال�شفقة واملرحمة ويطلب حترير املر�أة من الظلم الذي
هي فيه برفع احلجاب وباالختالط .على �أن الرجل  -وهو �أ�صل كل هذا البالء -
هو �أوىل بالتحرير من اجلهالة ومن الف�ساد الذي �أ�صبح فيه .و�إذا دعى ذلك
البع�ض �إىل تربية اختار تلك الرتبية الغربية التي �أوردنا حكم بع�ض الأوربيني
�أنف�سهم عليها فال لزوم للإعادة.
وال لوم على الفرجن �إذا حاولوا الو�صول �إىل غاية لهم �إمنا اللوم كله على
بع�ض امل�صريني املفتونني يف تقليد الغربي؛ ف�إنهم يو�سعون تقاليدهم القدمية
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وتقبيحا بال حق وال رغبة يف حت�سني حال يف �أغلب الأحيان ولكن
كلها ذ ًّما
ً
تزل ًفا للأجنبي القوي .فه�ؤالء د�أبهم �أن يثريوا خواطر الأجانب على �إخوانهم
يف الوطنية .واملتمدنون منهم على ا�صطالحهم يكرهون من هو من جن�سهم �إن
مل يتبع خطتهم .مع �أنهم لو تدبروا لوجدوا �أن ما يعزى �إىل الإفرجن من العوائد
امل�ستح�سنة والف�ضائل لي�س كله من مبتكراتهم ،بل قد �أخذوا عن ال�شرقيني
وامل�سلمني كل ف�ضيلة ات�صفوا بها  -كما هو �ش�أن من يريد الإ�صالح احلقيقي -
وتركوا لهم رذائلهم كاحلمزة مث ًال كانت كما قال بع�ضهم ن�صرانية ف�أ�سلمت.
فيا للعجب انظر �إىل الطرقات وال�شوارع واملنتزهات وحمالت املوبقات
ترها ملأى بالن�ساء ،والبيوت �أ�صبحت خالية خاوية و�أ�شغال املنزل مهملة وتربية
الأوالد انعدمت وفقدت ،ومع ذلك ندعي �أن الن�ساء حمبو�سات م�سجونات
مهينات فيجب حتريرهن!
و�إذا اعرت�ض معرت�ض على ذلك الكالم فما جزا�ؤه �إال ال�سخرية واال�ستهزاء
طورا باجلهالة وعدم الفهم ،وتارة بحب البقاء
ممن تكفلوا بهذه الدعوة يرمونه ً
على قدمي العوائد وعدم تتبعه لرتقيات الع�صر واملدنية الغربية ويقولون دعوه ف�إنه
«�أنتيكة» وال يفيد معه كالم وال يفهم فوائد االختالط ملا ي�ستلزمه من ت�شارك
اجلن�سني يف الر�أي وحتاورهما فيما يعود على الهيئة االجتماعية بالفالح والنجاح
و�شغلهما معظم �أحاديثهما فيما يرفع �ش�أن الوطن والدين!

117

الف�صل الثالث-احلجاب

117

هذا قول يجرح كل ذي �إح�سا�س �شريف وي�سو ُءنا �أن نراه ي�صدر من
لي�س ّنوا لها ولأهلها ُ�س ّنة
بع�ض متنوري هذه الأمة الذين ربتهم البالد لينفعوها ال ُ
�سيئة يتبعهم وزرها �إىل يوم الدين .ولو �س�ألناهم �أين تلك الأمم التي ماتت فيها
ال�شهوات البهيمية ف�صار الن�ساء فيها ال يرثن يف الرجال غري عواطف الإخال�ص
و�إح�سا�سات ال�شرف وحمبة النوع غ�ضبوا وقالوا� :إن ذلك موجود ولكنكم ال
تفهمون!
�أما نحن فال نتكلف الرد عليهم بل نثبت عدم وجود هذا الأمر حتى يف
�أرقى البالد مدنية و�أدبًا بل�سان امر�أة ليكون الكالم �أكرث �إفحا ًما ،كتبت «مدام
صال يف جملة
دو�صون بروتون» �إحدى رئي�سات جمعية من جمعيات الن�ساء ف� ً
املجالت (جملد  )17قالت فيه ما معناه« :بينما ترى الرجال من �أهل العلم
وال�صناعة جال�سني على مائدتهم بعد الطعام يتكلمون يف ال�ش�ؤون العمومية مما له
ارتباط برتقية ال�صناعات وتنمية املعلومات تراهم عند دخول امر�أة عليهم يدعون
الأحاديث النافعة وذكر نتائج ال�سياحات العلمية واملكت�شفات الطبيعية وي�أخذون
يف غري ذلك .جتد �أولئك الرجال الذين كانوا قبل �ساعة يف غاية الثبات والرزانة
قد �صاروا خفاف العقول ال يتمالكون �أنف�سهم من التب�سم ،و�أخذوا يبحثون يف
�أفكارهم على تلك العبارات التافهة والتحيات ذات املعاين املتنوعة التي كانت
ت�ستعمل بعينها يف زمن لويز اخلام�س ع�شر» .هذه هي مقابالت الن�ساء بالرجال
يف العامل املتمدن ب�شهادة نف�س املر�أة فلنتق اهلل يف �أنف�سنا ولنعترب ب�أحوال غرينا.
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و�إنا لي�ضحكنا ما يقولونه من �أننا نريد االختالط ولكن مع حظر اخللوة� ،إذ
ما فهمنا كيف ميكن التوفيق بني القول والفعل يف ذلك .هذه نظرية دون العمل
بها َخ ْرط ال َق َتاد((( �إذ كيف تقيد حرية بعد �إطالق؟ وكيف متنع خلوة بعد ت�صريح
باختالط؟ ولو كان ذلك ممك ًنا لوجد بع�ض الفرجن من ال�ضيق الذي �أ�صبحوا فيه
وفرجا.
خمرجا ً
ً
�أنا�شدكم اهلل �أيها املطالبون بتحرير املر�أة هال �شاهدمت حال الن�ساء التي
قدمنا ذكرهن؟ هل الزلتم م�صرين على ر�أيكم من �أن بقاء املر�أة يف حمل �شغلها
وهو بيتها الذي تنتهي وظيفتها عند عتبته �سجن وحب�س لها؟ هل لو ا�شتغلت
املر�أة ب�أ�شغال بيتها �أال يتولد فيها الن�شاط واحلركة فيجري دمها ويتقوى ج�سمها؟
هال تعتقدون �أن �سرت املر�أة جميع بدنها �إذا برزت من خدرها �أحكم للرجال من
خمالفة غ�ض النظر و�أ�صون للن�ساء مما يرتتب على هذه املخالفة من املفا�سد؟
�أما ترون عدم الفائدة من خروجها وبيتها �أوىل بها وحمتاج لها وزوجها متكفل
مب�صروفها ونفقتها وبال�سعي على عياله؟ و�أي �ضرر على الهيئة االجتماعية �إذا
خرجت غري متربجة بدون ابتذال م�ستورة الوجه ول�ضرورة؟ هال كان الأليق
طلب ت�شديد احلجاب واحلث على زيادة االعتكاف يف البيوت والرجوع �إىل
احلجاب ال�شرعي ما دمنا جمي ًعا ُم َ�س ِّلمني ب�أن احلجاب احلايل بدعة م�ضرة مف�سدة
وما دمنا كلنا متفقني على �أن حالتنا الأدبية و�صلت لدرجة ال تطاق؟ �أما تقرون
((( َخ ْرط ال َق َتادَ :م َثلٌ ُي�ضرب لل�شيء ال ُينال �إال مب�شقة عظيمة( .م).
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معنا ب�أن الرجل هو �سبب كل هذه الباليا وامل�صائب؟ �أما هو امل�سئول عن كل
هذه املفا�سد؟ هل العلم والرتبية كافيان ملقاومة امليل النف�ساين �إذا حتكم الدافع
ال�شهواين متى تهي�أت �أ�سبابه؟ �أظن ال .ومن يكابر فما عليه �إال �أن ي�س�أل لي�سمع
و�إذا مل ي�صدق فليجرب .ولكن هل �إذا تربت البنت تلك الرتبية الإ�سالمية
ال�صحيحة التي �أ�شرنا �إليها وتهذبت �أخالقها ولزمت احلجاب الذي به متام تربيتها
هال تنظم بيتها تنظيم غربية؟ هال ت�أنف من خمالطة من هي �أحط منها يف الدرجة
و�أبعد يف الت�صون والعفة وهال تكون �أه ًال لأن تعرف حقوقها وواجباتها؟ �إنا نرى
�أغلب �أنواع التبذير والإ�سراف والتفريط يف العر�ض وعدم الغرية ت�صدر من الطبقة
ون�ساء .فما لهذه الرتبية وهذا التعليم مل يدر�أ
املقال ب�أنها تعلمت وتهذبت رجا ًال ً
هذه املفا�سد؟ �ألي�سا لكونهما جاريني على النمط الغربي الذي يئن منه نف�س
الغربيني كما دلت عليه �أقوال �أعاظم علمائهم؛ ولأن احلجاب قد ُخفف عند
هذه الطبقة حتى كاد �أن ينعدم باملرة ويرتفع متا ًما؛ ولأنهن مل يعدن ي�سمعن «هذا
حرام وهذا حالل»؟ بل وماذا �أفاد االبتذال واالختالط بالبالد الأخرى �سوى
عدول الكثريين عن الزواج وتناق�ص عدد املواليد فيها وعدم االهتمام بال�ش�ؤون
املنزلية وكرثة املت�شردين وزيادة ال�صرف على التزين والتحلي ملا ت�ستلزمه من
النفقات دواعي االختالط واحل�ضور يف االحتفاالت واجلمعيات؛ حيث كل
امر�أة تريد �أن تت�أنق لتحوز الأ�سبقية يف �أعني احلا�ضرين! ويا لها من جناية عظمى
على البالد والعباد؟
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كيف بعد ذلك يقال � َّإن احلجاب غري الزم و�إنه مل يجعل ال للتعبد وال
للأدب ،مع �أن ح�ضرة حمرر املر�أة نف�سه قال يف مبد�أ كالمه على احلجاب ما ي�أتي
باحلرف الواحد« :رمبا يتوهم ناظر �أنني �أرى الآن رفع احلجاب باملرة .لكن احلقيقة
صال من �أ�صول الأدب
غري ذلك .ف�إنني ال �أزال �أدافع عن احلجاب و�أعتربه �أ� ً
التي يلزم التم�سك بها .غري �أنني �أطلب �أن يكون منطب ًقا على ما جاء يف ال�شريعة
الإ�سالمية».
صال من �أ�صول الأدب فكيف ال يكون
و�إذا كان ح�ضرته يعترب احلجاب �أ� ً
ال�شرع �أمر به .هل ترك الدين �شي ًئا من �أ�صول الأدب مل ي�أمر به ويحث عليه؟
و�إذا كان ال�شرع مل ين�ص عليه �ألي�ست حالتنا احلا�ضرة ت�ستدعي التم�سك به ،بل
و�إيجاده �إن مل يكن موجو ًدا اللهم �إال �إذا كان ما نراه ال يعد عند ذلك البع�ض
فجورا؟ و�إن �صح �أن بع�ض الأئمة قال بجواز التك�شف مطل ًقا كما
ف�سا ًدا وال ً
يقولون  -على �أن الأمر بالعك�س  -فلماذا ن�أخذ بقوله ونرتك ر�أي الأغلبية املوافقة
مل�صلحة الأمة ولأ�صول الأدب ،وها نحن نرى بع�ض علمائنا يطلبون عدم التقيد
مبذهب دون مذهب يف باقي امل�سائل ال�شرعية؟
ول�سنا هنا نطلب �إال تنفيذ ما جاء يف هذه العبارة« :احلجاب �أ�صل من
�أ�صول الأدب فيلزم التم�سك به� .إال �أن املطلوب �أن يكون منطب ًقا على ما جاء
يف ال�شرع» .وال�شرع ق�ضى كما قد علمنا ب�أن احلجاب مبعنييه واجب وي�أمر به
فخرا �أن جعله اهلل تعاىل من �أح�سن ما تو�صف به امر�أة فقال:
الدين وح�سبه ً
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ﮋﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ [الرحمن ]72/ووردت به ال�سنة وحث عليه
النبي  فال ي�سوغ ملتويل الأحكام وال لأحد غريه من باب �أوىل �أن يحكم
يف التحليل والتحرمي مبا يالئم مزاجه مما يخالف الأو�ضاع ال�شرعية وال عربة
باال�ستكراه النف�ساين واال�ستح�سان الطبيعي والأخذ بالر�أي من غري دليل
�شرعي .قال �أبو حنيفة النعمان �« :إياكم والأخذ يف دين اهلل بالر�أي وعليكم
باتباع ال�سنة فمن خرج عنها �ضل وغوى».
نتيجة ما تقدم

ثبت مما قدمنا �أن احلجاب احلايل غري �شرعي ،و�أن الن�ساء ل�سن الآن
حمتجبات بل هن يف احلقيقة متربجات مف�سدات ،و�أن النقاب ال�شرعي ي�شرتط
فيه �أن ال تبدو منه �إال العني الواحدة �أو العينان كما قرره املف�سرون وكما كان
ال�صحابة �سائرين عليه .و�أن الأ�صل يف املر�أة احتجابها وعدم ابتذالها فالالزم
الرجوع �إىل ال�شرع �إذا �أمكن �أو عند عدم �إمكان الو�صول �إىل ذلك يلزم  -على
الأقل  -عدم املغالطة والتمحك يف ال�شرع والدين لإعالء فكر يخالفهما �أو �إظهار
ر�أي يناق�ض ما �أمر اهلل واهلل الهادي ل�سواء ال�سبيل.
و�إنه لي�سرنا �أن نرى معظم الر�أي العام م�ستهج ًنا مطالب ن�صراء االبتذال
فقد قر�أنا يف جريدة م�صر الغراء �أنه قد ورد �إىل ح�ضرة حمرر املر�أة خم�سة و�سبعون
كتابًا يهنئه فيها �أ�صحابها على طرق هذا الباب وعلى ذهابه هذا املذهب ،ولكن
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لي�س من بني ه�ؤالء املهنئني �سوى ثالثة م�سلمني! والباقي ممن يف�ضلون طب ًعا
مقدورا عليه واحتجاب املبتذالت
م�ساواتنا لهم يف هذا الأمر ما دام االبتذال ً
�ضربًا من املحال.
وهذا الذي نراه من �إخواننا امل�سلمني يقوي فينا الأمل يف حت�سني احلال �إذا
وطدنا النف�س على العمل وال�سعي يف �إ�صالح نفو�سنا وتقومي ما اعوج منا.
فعلى من يهمهم حفظ الأعرا�ض و�صون ال�شرف مما يخد�شه �أن يقدموا
للحكومة اجلليلة بطلب ال�سعي يف منع هذا االبتذال ويف �إعمال حاجز بني
املوم�سات والأحرار ،وتنقية ال�شوارع والدروب من تلك البيوت التي جلبت
ال�ضرر على كثري من النا�س وبزيادة االهتمام ب�أمر الآداب العامة .ولئن قيل �إن
احلرية تق�ضي بعدم تعر�ض �أحد لأحد يف �أموره اخلا�صة قلنا� :إن احلرية عبارة
عن املطالبة باحلقوق والوقوف عند احلدود وهذا الذي ن�سمع به ونراه رجوع �إىل
البهيمية وخروج عن حد الإن�سانية ،ولئن كان ذلك �سائ ًغا يف بع�ض بالد �أوروبا
ف�إن لكل �أمة عادات وروابط دينية �أو بيتية ،وهذه الإباحة ال تنا�سب �أخالق
امل�سلمني وال قواعدهم الدينية وال عاداتهم والقانون احلق هو احلافظ حلقوق الأمة
من غري �أن يجني �أو يغري باجلناية عليها مبا يبيحه من الأحوال املحظورة .و�إننا
ن�سمع �أنهم ال يريدون منا �إال �أن نطرق باب املدنية ،وهذا الذي نراه هو الهمجية
بل احليوانية ال�صرفة؛ لأنه �إما �أن نقول عن زوجة الرجل �شرعية ال يجوز تعدي
نظاميا ،وعلى كال الأمرين يلزم
الغري عليها �أو قانونية عند من يعترب الزواج قانونًا ًّ
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�أخذ الطرق الالزمة حلفظها وعدم ابتذالها واتهامها ح�ضر الزوج �أو غاب .وهو
مبفرده ال ميكنه ذلك ف�إنه فرد يف جمتمع �أمة عظيمة فيبقى الأمر منوطًا بالقائمني
برعاية الأمم و�صيانة �أعرا�ضهم .ثم �إننا نقول �إن وا�ضعي القوانني غري مع�صومني
من اخلط�أ ف�إمنا هي �أفكار فرد �أو �أفراد دونت بح�سب ا�ستح�سانهم فهي قابلة للنق�ض
والإبرام((( �إذا رفعت ال�شكوى منها للقاب�ضني على �أزمة الأمم ونبهوا �إىل �أوجه
النق�ص فيها .وها نحن نرى كل يوم والة الأمور يدخلون التعديالت يف اللوايح
والقوانني ح�سب ما يرونه �أزيد مالءمة و�أوفق مل�صلحة البالد.
فرنجو �أن يحال بيننا وبني تلك الأمور التي نراها بني ظهرانينا من ًعا
(((
و�سدا لهذا الباب
وحر�صا على العوائد الإ�سالمية ًّ
لل َع ْيث يف الأعرا�ض النقية ً
الذي ما فتح بني قوم �إال تركهم فو�ضى ال يحفظ لهم ن�سب وال يعرف لهم ح�سب.
فليعقد �أهل ال�شرف عزائمهم على �أنهم ال يغم�ض لهم جفن حتى تطهر املدن
كثريا من طاهرات الذيل عفيفات الطباع ،و�إال
من هذه النجا�سات التي لوثت ً
فما ناب اليوم هذا �سينوب ذاك غ ًدا ،والآن يتكلم فالن يف بيت �أخيه و�سيتكلم
الغري يف بيته ،فالبدار البدار يا ذوي الغرية وجدوا يف هذا الطلب العدل احلق قبل
تفاقم اخلطب وفرقوا بني بيوتكم الطاهرة وبني تلك البيوت اخلبيثة بحدي «هذا
حرام وهذا حالل» وامنعوا هذا االبتذال وقيدوا هذه احلرية واطلبوا الرجوع �إىل
�آداب دينكم القومي.
((( لل َّنق�ض والإبرام :النق�ض :التغيري �أو الإلغاء .والإبرام :ال َقطْ ع ِبه وت�أييده( .م).
((( ال َع ْيث :الإف�ساد( .م).
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و�أعظم قانون ي�ضعه الأزواج حلفظ �أعرا�ضهم �إذا عز �إقفال تلك البيوت
ومنع هذا احلال �أن ي�شددوا يف منع خروج الن�ساء من البيوت ويقفلوا �أبوابهم يف
وجه كل داخلة من غري �أقاربهم و�أ�صهارهم ومن يثقون ب�صيانتهن .و�إال �إن بقي
احلال على ما هي عليه اجنر �أمر التهمة �شي ًئا ف�شي ًئا حتى ال يبقى بيت �إال وللف�سقة
كالم يف �ش�أنه وافرتاء على �أهله .جنانا اهلل مما نخاف .ويجمل بنا �أن نختم هذا الباب
مبا قاله ح�ضرة فريد �أفندي وجدي يف مقالته «نظرة يف حترير املر�أة» بعنوان:
ما هو الأ�صلح يف حالة الن�ساء التحجب �أم االبتذال؟

قال� :إذا مل تثبت فر�ضية التحجب فبالأوىل مل تثبت فر�ضية االبتذال
وعلى هذا يجب علينا �أن نعمل بهذه القاعدة الأ�سا�سية العامة وهي :كل ما زاد
نفعه عن �ضرره وجب �أخذه ،وكل ما زاد �ضرره عن نفعه وجب تركه ،وكل ما
ت�ساوى فيه الطرفان كان لنا اخلرية فيه� .إذا تقرر هذا نقول :ما هي فوائد التبذل
وما هي م�ضاره حتى نحكم بالأخذ به �أو تركه على ح�سب هذه القاعدة املتقدمة؟
نقول :ال نرى يف التبذل �إال فائدة واحدة .وهي �سهولة تعامل الن�ساء مع الرجال
وهذا التعامل ال تظهر فائدته �إال با�شتغال الأوليات ب�أ�شغال الآخرين .وقد �سبق
لنا �أن برهنا على �أن هذا �ضد طبيعة املر�أة ويجب �أن يعد من الأمرا�ض االجتماعية
علميا .ولو اعرت�ض علينا ب�أنه
الالزم ا�ستئ�صالها بالطرق احلكمية كما �أثبتنا ذلك ًّ
قد ي�ستحيل حمو تعامل الن�ساء مع الرجال مهما بذلنا من الو�سائل .نقول :لو
جزءا من ع�شرة من جمموع
�سلمنا بهذا الأمر فلن يبلغ عدد املتعامالت لل�ضرورة ً
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ن�ساء اجلمعية املتمدنة ،وعلى هذا فال يجوز لنا �أن نراعي الأقلية يف �إباحة �شيء
جدا ولو مل يكن
فوائده موهومة وم�ضاره حمققة منظورة� .أما م�ضاره هذه فكثرية ًّ
منها �إال َ�س ْوق ن�سائنا �إىل الدخول يف جميع الأدوار التي دخلتها املر�أة الغربية من
قويا لرجل امل�شرق عن ورود هذا املورد
جراء اختالطها بالرجل لكفى بها واز ًعا ًّ
اخلطر.
ومن الأ�سف �أَ َّنا مع�شر ال�شرقيني اجلاهلني واملتجاهلني عظمة مدنيتنا
الإ�سالمية القدمية التي هي منوذج الكمال الب�شري قد اعتدنا �أن ن�ضرب بالأوروبي
املثل يف كل �شيء .ف�إن دعونا �إىل االحتاد قلنا احتذوا مثال الأوروبي فيه .و�إن
نادينا بلزوم التعا�ضد �أ�شرنا �إىل اقتفاء �أثر الأوربي فيه .و�إن �سعينا يف حت�سني حالة
الن�ساء ا�ستلفتنا الأنظار �إىل املر�أة الأوربية و�ضربنا بها الأمثال .وهذا الأمر منا نعده
من الغلطات الكربى ف�إن مدنية �أوروبا مهما بلغ �ش�أنها يف ال�صناعة ناق�صة من �أوجه
كثرية نق�صانًا ي�ؤذن با�ستحالة ثباتها على تلك احلالة .ول�سنا نقول ذلك من باب
احل�سد ولكن هي احلقيقة الناطقة ملن �أمل ب�أ�صولها وعرف اجتاه جمراها .وقد كتب
الكاتب الرو�سي ال�شهري (تولو �ستووي) مقاالت �ضافية الذيول مثب ًتا فيها �أن كل
�أنواع الوح�شية الأوربية القدمية موجودة للآن يف �أرجاء البالد املتمدنة حتت حماية
العلم ،ولكنها تطورت يف �أطوار �أخر وت�شكلت ب�أ�شكال تغر الب�سطاء وال تخفى
على الألباء .وقد قر�أنا مرة مقالة لكاتب يف �إحدى جرائدهم يقول فيها ما معناه:
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«�إ َّنا مع�شر الأوربيني قد َر َت ْعنا((( يف حيا�ض املدنية ولكنا بغاية الأ�سف مل نكتف
(((
باقتطاف زهورها الن�ضرة وثمارها اجلنية ولكنا خلطنا ذلك مبا فيها من َح َ�سك
وحنظل وغرتنا الأماين حتى بتنا وقد �أ�صبحت مدنيتنا م�شوبة مبا كان يجب �أن
تترب�أ منه ،ولهذا هي قد �آلت �إىل االنهيار على نف�سها وال�سقوط بنا �إىل �أ�سو�أ مما كنا
فيه» .وال ن�شك �أن من �ضمن م�ساوي تلك املدنية هي حالة الن�ساء فيها وقد �أثبتنا
ذلك من �أقوال فطاحل كتابهم وعقالء ن�سائهم مما ال �سبيل للمكابرة فيه .ولو
كان املجال �أو�سع من هذا لأتينا على الإح�صائيات التي ت�شري �إىل املفا�سد العامة
واخلا�صة التي �سببتها املر�أة الغربية بغلوائها يف احلرية.
يقول قائل« :نحن مل ن�شر باالبتذال املطلق ولكنا �أ�شرنا بوجوب ك�شف
الوجه واليدين فقط» .نقول« :قد ثبت �أن التدرج �سنة عامة يف كل �شيء ف�إن
ك�شفت املر�أة وجهها اليوم فمن امل�ؤكد �أنها تتدرج منه �إىل خلع العذار للنهاية
غ ًدا كما فعلت املر�أة الأوربية ورمبا �سبقتها يف التربج بعد حني ق�صري» .يقولون:
«وما العمل �إذا كانت املدنية احلالية تقت�ضي ذلك فهل يجوز لنا �أن نحافظ على
رغما عن مطالب احلياة الع�صرية؟» نقول« :لي�س للمدنية
تقاليدنا القدمية امل�ضرة ً
جمرى واحد ال تتعداه؛ فمن يكلف بدر�س �أ�شكال املدنيات القدمية يجد من
جدا و�أح�سنها ما كان �سهل
التخالف يف �أ�صولها ما يجعله يجزم ب�أن طرقها كثرية ًّ
صال على �سائر مميزات الإن�سانية .ونحن
ال�سلوك غري وعر اخلطط م�أمون العاقبة حا� ً
((( َر َت ْعناَ :تن َّعم َنا( .م).
((( َح َ�سك� :شوك( .م).
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لو قارنا بني املدنية الإ�سالمية الأوىل «التي كان من �أ�صولها احتجاب الن�ساء»
وبني املدنية الأوربية احلالية لوجدنا �أن الأوىل تف�ضل الثانية من حيثيات كثرية:
�أولها �أنها كانت حائزة كل الكماالت الأخالقية ال�صحيحة ويف التاريخ مقنع ممن
أثريا على العقول ف�إنها �صبغت ب�صبغتها يف
كان له قلب .ثانيها �أنها كانت �أكرث ت� ً
مدة ق�صرية �أممًا ظلت �آالفًا من الأعوام حافظة ملا هي فيه بدون �أدنى تدرج وال
�سريا من مدنية �أوروبا ف�إنها �أبلغت ذويها يف مدة
�أقل ترق.ثالثها �أنها كانت �أ�سرع ً
أوجا من العظمة مل تزل �أوروبا مق�صرة عن نوالها فيه من
ع�شرات من ال�سنني � ً
غالب احليثيات ،وال حمل لتف�صيل ذلك هنا ملا ي�ستلزمه من مقاالت �ضافية
الذيول.
بناء على كل هذا يلزمنا �أن نعري مدنيتنا القدمية نظرة لرنى ما هي تلك
ً
الأ�س�س التي قامت عليها ،وما هي تلك القواعد التي ثبتت �أركانها حتى يتحقق
طموحا �إىل املعايل �أن ال�سلم �إليها قد تركناه وراء ظهورنا وهمنا يف تيه البحث
�أكرثنا ً
عن غريه على غري جدوى .فهل من نفو�س كرمية يهزها ذكرى جمدها القدمي فتلتفت
�إىل �أ�صوله لفتة علمية ترى �أنه هو املجد ال�صحيح الذي يجب �أن ت�شد له رواحل
العزائم ،والذي �سيت�ضح للعامل �أجمع يو ًما ما �أنه هو نف�س الكمال الذي ين�شده
الإن�سان ويتلم�سه الوجدان .نعم ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﮊ [ف�صلت ]53 /اهـ.
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هذا وبعد �أن تهي�أ الكتاب للطبع وطبع معظمه قر�أت يف امل�ؤيد الأغر((( مقالة
رائقة املعنى �شائقة املبنى حل�ضرة �صاحب احلجج الدامغة والف�صاحة البالغة فريد
�أفندي وجدي �أَ َل َّمت بجميع �أطراف هذا املو�ضوع بعبارة �سل�سة معقولة ف�إمتا ًما
للفائدة وحفظًا لهذه الدرر والغرر قد ر�أيت �أن �أختم بها كتابي ليكون ختامه
ً
م�سكا �إن �شاء اهلل تعاىل .قال:
ر�أي الطبيعة يف م�س�ألة املر�أة

ن�شرنا بامل�ؤيد ثالث مقاالت يف تهذيب املر�أة ووعدنا يف الأخرية منها ببذل
الو�سع يف متحي�ص حقائق هذه امل�س�ألة املهمة قيا ًما ببع�ض الواجب علينا؛ �إذ �إنها
من �أكرث امل�سائل ارتباطًا بحياتنا االجتماعية وال تكفي فيها جولة قلم �أو لفتة نظر.
وتاريخ املر�أة يف البالد املتمدنة من الأدلة الوا�ضحة على �صدق ما نقول ،ف�إن من
يعاين در�س الأحوال االجتماعية للأمم الغربية وال �سيما من حيث عالقتها باملر�أة
ال ي�سعه �إال الت�سليم ب�أن هذه امل�س�ألة �إن مل تكن �أكرث الأ�شياء ارتباطًا بحياة الأمم
فهي من �أكرثها ارتباطًا بها.
كثريا من الدر�س والت�أين وت�ستلزم
�إن م�س�ألة هذا �ش�أنها من الأهمية تعوز ً
كليا من �سائر �أ�صحاب الأفكار يف الأمة حتى يكون لنا من تزاحم الظنون
اهتما ًما ًّ
عليها جماز ممهد �إىل �سرها احلقيقي .وقد �أوردنا يف مقاالتنا ال�سابقة �أقوال علماء
العمران من القارتني يف هذا املو�ضوع مما يكفي لأن يعرفنا �أن ال�ضالة التي نن�شدها
((( انظر �أعداد امل�ؤيد منرة  2906و 2913و 2914بتواريخ  2و 11و 12نوفمرب 1899م.
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ال يتو�صل �إليها من الطريق التي اتبعتها املر�أة الأوروبية وال الأمرييكية ،و�أن هناك
طري ًقا �آخر �أ�سلم خطة و�آمن عاقبة .ولكن ما هو هذا الطريق وكيف ميكن الو�صول
�إليه؟ �أنعتمد على العرف والعادة يف بحثنا عنه مع علمنا ب�أن عرف اليوم قد ينقلب
نكر الغد ،والعادة امل�ستح�سنة يف هذه ال�سنة قد تكون يف تاليتها الرذيلة امل�ستهجنة؟
�أم نقلد فيه �سوانا على غري هدى وقد �أذاقتنا احلوادث عالقم تقليداتنا الأوىل؟ نعم لو
كان �أمامنا �أمة تدعي �أنها بلغت قمة الكمال يف هذه امل�س�ألة �أو هي على و�شك بلوغه
لوجب علينا االقتداء بها عم ًال بقول �سيد الوجود « احلكمة �ضالة امل�ؤمن يلتقطها
ت�شكيا
حيث وجدها» ،ولكن الأمر بالعك�س فال نرى �أينما وجهنا النظر يف الأمم �إال ً
من احلال وخوفًا من امل�آل� .إذن مل يبق �أمامنا �إال طريق واحد ي�ؤدي بنا �إىل �ضالتنا
املن�شودة من �أ�سلم ال�سبل و�أقومها ،ولي�س ذلك �إال با�ستفتاء نف�س الطبيعة يف هذه
امل�س�ألة ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [يون�س ]101 /ف�إنها ال ت�ضن علينا
باجلواب ال�شايف ما دمنا جناهد يف هذا ال�سبيل ب�إخال�ص و�صدق عزمية ﮋﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮊ [العنكبوت ]69 /ويكون حكمها يف هذا ال�ش�أن غري
قابل للنق�ض وال التحوير كما هو �ش�أن العرف والعادة؛ لأن النا�س فيهما ال ﮋﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﮊ [النجم ]23 /بخالف نوامي�س الكون وقوانينه ف�إنها
ثابتة ال تتغري وال تتبدل ﮋﯻﯼﯽﯾﯿﮊ [الأحزاب ،]62 /وعليه
فنحن �سن�سلك يف بحثنا هذا عني اخلطة التي ي�شري بها القر�آن ال�شريف من در�س
نوامي�س الكون واالعتبار بحوادثها.
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ال جرم � َّأن هذه هي اخلطة املثلى ومن الغريب �أنها مطابقة ملا ا�صطلح
عليه الب�شر بالقرون الأخرية يف الو�صول �إىل احلقائق ال�صحيحة وقد �سموا هذا
النوع من البحث با�سم (بوزيتيفزم) �أي املذهب التجريبي .وقد ر�أينا �أن نقدم
بحثنا ب�إيراد مقدمات حم�سو�سة ال جمال للجدال فيها حتى ن�صل �إىل النتيجة
التي نتلم�سها بكل اطمئنان فريى كل قارئ وقتئذ بطريقة حم�سو�سة �أن ما قررته
ال�شريعة الإ�سالمية هو عني ما ت�صرح به النوامي�س الطبيعية وتقت�ضيه احلالة
الب�شرية و�سنفتتح كل مقدمة بالآية التي تنا�سبها فنقول :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [الن�ساء.]34 /
نحن ملا كنا نعلم �أن �سعي املر�أة يف الغرب وراء نوال ا�ستقاللها املطلق
من �سلطة الرجل هو �سبب كل ذلك الإفراط الذي در�سنا بع�ض �آثاره املحزنة
يف مقاالتنا ال�سابقة ،و�أن هذه النزعة رمبا انتقلت �إىل ال�شرق بطريق العدوى
حتت ت�أثري التعاليم امل�ضرة ر�أينا �أن نقيم احلجة يف مقدمتنا الأوىل على �أن ذلك
اال�ستقالل املزعوم �ضرب من �ضروب امل�ستحيالت الطبيعية ،و�أن ال�ساعي يف
حتقيقه كال�ساعي يف تغيري �أو�ضاع نوامي�س الكون وهو م�سعى ي�ساوره الإخفاق
من كل جانب فنقول:
ج�سما من �سائر احليثيات
�أثبت علم الت�شريح �أن الرجل �أرقى من املر�أة ً
جدا حتى ذهب بع�ضهم �إىل �أن املر�أة احلالية لي�ست �أنثى
وبدرجة حم�سو�سة ًّ
الرجل احلايل بل هي �أنثى كائن �آخر ي�شبهها يف تركيبها و�ضعفها ،و� َّأن ذلك
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الكائن قد انقر�ض مبزاحمة الإن�سان له يف احلياة فتغلب على �أنثاه التي من ن�سلها
املر�أة احلالية .هذا الفر�ض و�إن كان تطرفًا من بع�ض العلماء �إال �أنه يدلنا على
عظم الفرق بني هذين الكائنني كما نبينه تف�صي ًال فنقول� :أثبت العلم بالتجربة
�أن متو�سط طول الرجل يزيد عن متو�سط طول املر�أة باثني ع�شر �سنتيم ًرتا .هذه
الزيادة ت�شاهد عند املتوح�شني كما هي عند املتمدنني وعند الأطفال من كال
أي�ضا .و�أما من جهة ثقل اجل�سم ف�إن متو�سطه عند الرجال  47كيلو،
النوعني � ً
و�أما عند املر�أة فال يزيد عن  42ون�صف .و�أما من حيث املجموع الع�ضلي ف�إنه
عند املر�أة �أقل منه كما ًال عند الرجل بكثري .قال الدكتور(دوفاريني) يف دائرة
حجما و�أ�ضعف منه عند الرجل
املعارف الكبرية عند ذكره هذا املجموع� :إنه �أقل ً
بقدر الثلث وحركاته �أقل �سرعة و�أقل �ضبطًا� .أما القلب وهو مركز القوة احليوية
ف�إنه عند املر�أة �أ�صغر و�أخف مبقدار  60جرا ًما يف املتو�سط� .أما اجلهاز التنف�سي
ف�إنه لدى الرجل �أقوى منه لدى املر�أة فقد ثبت �أن الرجل يحرق يف ال�ساعة
وك�سرا ولذلك
 11جرا ًما ً
تقريبا من الكربون و�أما املر�أة فال حترق منه �إال �ستة ً
فحرارة املر�أة �أقل من حرارة الرجل� .أما احلوا�س اخلم�س فقد �أثبت الأ�ستاذان
«نيكول�س وبيليه» �أنها �أ�ضعف عند املر�أة منها عند الرجل ،فهي ال ت�ستطيع �أن
تدرك رائحة عطر الليمون على بعد خم�صو�ص �إال �إذا كان �ضعف املقدار الذي
يدركه الرجل فيه .و�شوهد باالمتحان �أن املر�أة ال تدرك رائحة حم�ض الربو�سيك
املخفف �إال على ن�سبة � 1/20000أما الرجل فيدركها على ن�سبة .1/100000
�أما حا�سة الذوق وال�سمع ف�إن الرجل �أدق من املر�أة فيها بكثري ويكفيك دلي ًال
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على ذلك �أن �أهل اخلربة يف متييز الطعوم ونقد الأ�صوات وتوفيق نغمات البيانو
كلهم من الرجال كما جاء يف دائرة املعارف الكبرية� .أما حا�سة اللم�س فقد
�شوهد �أن الرجل �أدق من املر�أة فيها .وقد برهن الأ�ستاذان «لومربوزو و�سريجي»
وغريهما ب�أن املر�أة حتتمل الأمل �أكرث من الرجل مما يدل على قلة �إح�سا�سها به.
قال لومربوزو :وهذا من ح�سن حظ النوع الإن�ساين ف�إن املر�أة معر�ضة لكثري من
الآالم كاحلمل والو�ضع وغريهما ولو كانت ح�سا�سة كالرجل ملا ا�ستطاعت حتمل
ذلك كله .
تعر�ضا مل�صائب احلياة من الرجل
يرى مما مر كله �أن املر�أة ب�ضعفها �أكرث ً
و�أ�شد ا�ستهدافًا لأنواع الأمرا�ض منه .قال العالمة «ترو�سيه» يف دائرة معارفه� :إنه
تهيجا من مزاج
بالن�سبة ل�ضعف دم املر�أة ومنو جمموعها الع�صبي نرى مزاجها �أكرث ً
الرجل ،وتركيبها �أقل مقاومة من تركيبه ف�إن ت�أديتها لوظائفها من احلمل والأمومة
والإر�ضاع ي�سبب لديها �أحوا ًال مر�ضية قليلة �أو كثرية اخلطر ،ف�إن اله�سرتيا من
�أمرا�ضها اخلا�صة وهي عر�ضة للخوروز واحلمى النفا�سية وال�سل وال�سرطان وجلملة
عوار�ض حمزنة هي من لوازم جن�سها.
هنا ميكن �أن يقول قائلَّ � :إن ذلك ال�ضعف الت�شريحي الذي �أثبته نتيجة
�ضعف الرجل على حريتها و�إجبارها على مالزمة ما يف�سد �صحتها ،نقول :هب
(((
علميا �أن �سكان
�أن ذلك �صحيح فما �سبب َر َخا َمة �صوتها؟ على �أن من الثابت ًّ
((( َر َخا َمة� :سهولة وليونة( .م).
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البالد احلارة من املتوح�شني يكلفون ن�ساءهم ب�أعمال احلراثة والزراعة وغريهما
من �أول اخللقة �إىل الآن ،ومع ذلك ف�إن تلك الفروق ت�شاهد بعينها بني رجالهم
ون�سائهم .قال الأ�ستاذ «دوفاريني» يف دائرة املعارف الكبريةَّ � .إن هذا الفرق ي�شاهد
عند البتاجونيني «بع�ض متوح�شي �أمريكا» كما ي�شاهد عند البارزيني وعليه فال
�سبيل للجدل يف هذه الق�ضية.
�أما من جهة �أف�ضلية الرجل على املر�أة يف الإدراك فمما ال م�شاحة فيه؛
حيث �أثبتتها الب�سيكولوجيا «علم النف�س» بالتجربة؛ فقد �شوهد �أنه يوجد فارق
ج�سيم بني خمي الرجل واملر�أة مادة و�شكالً .وكل من يعرف �أن املخ هو مركز
الإدراك يعرف تب ًعا لذلك �أن من كان خمه �أرقى كان �إدراكه �أف�ضل� .أثبت العلم
�أن مخ الرجل يزيد عن مخ املر�أة مبقدار  100جرام يف املتو�سط ،وال يعرت�ض علينا
ب�أن ذلك الفرق من�ش�ؤه حجم االختالف بني حجمي اجل�سمني؛ لأنه �شوهد �أن
ن�سبة مخ الرجل �إىل ج�سمه هي كن�سبة � 1/40أما ن�سبة مخ املر�أة �إىل ج�سمها
فكن�سبة  .1/44وفرق بني الن�سبتني .وغري هذا ف�إن مخ املر�أة �أقل ثنيات وتالفيفه
�أقل نظا ًما .وهذه امل�شاهدة يعدها العلماء من �أكرب مميزات اجلن�سني .وكذلك
يوجد اختالف بني املخني يف املادة ال�سنجابية التي هي النقطة املذكورة من املخ؛
جدا .ولكن يف مقابلة
فهي عند الن�ساء �أقل منها عند الرجال بدرجة حم�سو�سة ًّ
تركيبا منها عند الرجل.
ذلك جند مراكز الإح�سا�س والتهيج عند املر�أة �أح�سن ً
قال الأ�ستاذ «دوفاريني» :وهذا مطابق ملميزات اجلن�سني من احليثية النف�سية ف�إن
وتهيجا.
الرجل �أكرث ذكاء و�إدراكًا و�أما املر�أة ف�أكرث انفعا ًال ً
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ال�شك �أن كل هذه االختالفات املخية تدلنا ب�أو�ضح برهان على �أن مركز
الإدراك يف الرجل �أرقى منه يف املر�أة فيكون هو �أف�ضل منها عقالً .وال ميكن
�أن يعرت�ض علينا ب�أن ذلك نتيجة حرمان املر�أة من التهذيب طول تلك القرون
اخلالية ،و�أن مبرور الزمن قد ينمو خمها حتى ي�ساوي مخ الرجل؛ لأن تلك الفروق
ت�شاهد بعينها يف ال�شعوب العريقة ،يف الوح�شية التي ال َحظَّ لكال اجلن�سني فيها
من التعلم ،فلو كان ال�سبب الذي رقى مخ الرجل عن املر�أة هو التعلم فلماذا
ن�شاهد تلك الفروق بنف�سها عندهما وهما على حالة ال�سذاجة الطبيعية الأوىل
التي ال يف�ضل �أحدهما الآخر يف مزية عقلية ما .ولكن ليهد�أ �أن�صار املدنية الغربية
فقد �أثبت القوم �أنهم كلما ازدادوا متدنًا كلما ازداد االختالف بني الرجل واملر�أة،
و�ضوحا
فقد جاء يف دائرة املعارف الكبرية ما ن�صه :االختالف الطبيعي يزداد
ً
بازدياد التمدن؛ بحيث قد �أ�صبح الفرق بني الأبي�ض والبي�ضاء �أكرب بكثري من
الفرق بني الأ�سود وال�سوداء �إلخ.
�إذا تقرر هذا كله وثبت لنا بالرباهني املح�سو�سة �أن الرجل �أف�ضل من املر�أة
ج�سما وعق ًال نقولَّ � :إن طلب م�ساواة اجلن�سني يف �سائر احلقوق هو عبث حم�ض
ً
وال�ساعي يف ت�أ�سي�سها كال�ساعي يف جعل الأر�ض جتذب اجل�سمني املختلفني
يف الوزن بدرجة واحدة وهما مما ال يت�صور ح�صوله ،ولو ح�صل الختل الكون
ولأ�صبح � ًأثرا بعد عني .فلي�ساحمني ح�ضرات ال�سيدات يف خ�شونة مقدمتي
هذه ف�إن الأبحاث العلمية ال حماباة فيها ،ولت�سمحن يل باختتام ما قدمته ب�أنهن
دائما حتت �سلطة الرجال و�سيطرتهم وال عار عليهن من حتمل تلك
�سيبقني ً
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ال�سلطة الطبيعية ،بل يعار عليهن مبا �أتوا من الذكاء �أن ي�سعني يف نبذها ،فذلك
جهد يذهب �أدراج الرياح ،ونحن بعد �أن �أزلنا هذه العقبة َ
الك�ؤُود((( من طريق
بحثنا ندخل يف املو�ضوع على الن�سق الذي توخيناه هنا من ا�ستجواب الطبيعة
جريا على �أمر القر�آن الكرمي واهلل امل�ستعان.
وا�ستفتائها ً
ﮋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﮊ [القمر.]49 /
لكل كائن يف هذا الوجود (كمال) م�سري �إليه بقوة الإرادة الإلهية ليتم
الإبداع الذي قدره ال�صانع جل وعال ملجموع هذا الكون البديع .فلكل �شخ�ص
من �أ�شخا�ص املواليد الثالثة من جماد ونبات وحيوان «كمال» خا�ص به قد
تكفلت العناية الإلهية ب�سوقه �إليه رغم �أنفه� ،إما بوا�سطة النوامي�س الطبيعية كما
يف اجلماد والنبات و�إما بوا�سطة الإلهام الفطري كما يف احليوان� .أما الإن�سان وهو
ذلك الكائن ال�سامي فقد اقت�ضت حكمة البارئ  لغر�ض قد ال يدركه �إال
الرا�سخون يف العلم �أن ال يخلقه مطبو ًعا على عمل خا�ص ،و�إمنا يهبه مقابل ذلك
قوة �إدراكية ت�صلح لأن يتناول �سائر ما يت�صور من املعلومات الغري متناهية من
طرق غري متناهية وبو�سائل ال يح�صرها حد.
ومن يدقق النظر يف �أجزاء هذا الكون البديع يرى �أن اخلالق تقد�ست
�أ�سما�ؤه قد وهب ك ًّال منها خ�صائ�ص يباين بها �سواه لت�سوقه بقواها الكامنة �إىل
((( َ
ال�شاقة ال�صعبة( .م).
الك ُ�ؤودَّ :
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�أداء عمل خا�ص يخالف �سائر �أعمال الأجزاء الأخرى ليتكون من جمموع تلك
املتباينات الكونية هذا الوجود الذي حتار العقول والأب�صار يف جماله وكماله.
على �أننا ال ن�ستطيع �أن ندرك كمال جزء من �أجزائه �إال �إذا علمنا «ماهية الوظيفة»
التي خلق لأجلها فيكون كماله على قدر �إح�سانه القيام بتلك الوظيفة.
ﮋﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [طه .]50 /ق�ضت حكمته
تعاىل �أن يكون �ش�أن الإن�سان يف كل �شيء مباي ًنا ل�ش�ؤون �سائر الأنواع احلية حلكمة
ال يفقه كنهها �إال هو .فبينما ترى ك ًّال من الكائنات قد �سيق رغم �أنفه �إىل �أداء
وظيفته ُوط ِبـع على التزام حدودها ،ترى هذا الإن�سان مل يزل يت�ساءل«�إال من
�أحياه اهلل بالعلم اليقني» ملاذا خلقت ومن �أين �أتيت و�إىل �أين �أذهب؟ ولكن
أبديا يف هذه احلرية فال
ال نظن �أن اخلالق العظيم ق�ضى على الإن�سان بالبقاء � ًّ
بد �أن يكون قد �أحاط وجوده بعوامل تتقا�سم �أحواله و�أطواره حتى ت�ؤديه ولكن
بعد هنا وهنات �إىل الطريق الأقوم وال�صراط امل�ستقيم ﮋﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﮊ [الأنبياء .]37 /ونحن هنا لو �أردنا �أن ندرك �سر تدرج الإن�سان
من البهيمية �إىل الإن�سانية الكاملة جنده يف اكت�شافاته املتوالية لنوامي�س الطبيعة
وعدم معار�ضته ل�سريها وا�ستخدامه قواها ملنافعه اخلا�صة حتى ميكننا �أن نقول �إن
نهاية الكمال املدين الذي �سيدركه الإن�سان يو ًما ما ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﮊ [احلج ]47 /هو اكت�شافه ل�سائر نوامي�س الكون ال�سائدة
على وجوده.
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ولكن يجب علينا هنا �أن ننبه ب�أن الإن�سان لي�س مبفطور على �أن يعمل
مبا يعلم ،فهو كثري املحاولة �شديد املراوغة والتالعب يلوح له اخليال واحلقيقة
يف �أمر ،فيغره الأول بظاهره املُ َم َّوه((( وروائه املزخرف فيميل �إليه وهو عامل مبا
طَرا((( ثم يعود �إىل
ي�سوقه من النتائج الوخيمة عليه على �أمل �أن يق�ضي منه َو ً
احلق عود التائب املنيب ،وقد ي�شكل عليه كال الأمرين �أحيانًا فيختار �أكرثهما
أثريا على هواه ظا ًّنا �أن فيه دواه وهو مثار َج َواه ،ومنبعث بلواه .ولكن الطبيعة
ت� ً
واقفة باملر�صاد تنزل على العابث بنظام مبدعها عقاب ما اجرتحت يداه م�صداقًا
لقول اهلل ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [الزلزلة ]8 /ليفيء النا�س
�إىل ر�شادهم وليتبينوا بت�أثري امل�صائب طريق �إ�سعادهم ﮋﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌﮊ [الروم.]41 /
كل هذه املقدمة ال تعد �شرو ًدا منا عن مو�ضوع البحث فقد اقت�ضاها املقام
كما يلوح لكل مت�أمل ،فلندخل الآن �إىل �سر م�س�ألتنا ،ولكن بعد �أن نرجو القارئ
�أن ي�ستح�ضر يف فكره كل خرافات املتغاليات من الن�ساء يف املطالبة باملراكز
ال�سيا�سية وم�شاركة الرجال يف �إدارة ال�ش�ؤون العمومية ،ويف اال�شتغال ب�سائر
الأعمال ال�صناعية ليطبقه على ما �سنتلوه عليه من وظيفتها الطبيعية لريى �أن
تلك املطالب ي�ستحيل حتققها اللهم �إال �إذا تغري �شكل ج�سمهن وزايلتهن لوازم
جن�سهن فنقول:
((( امل َُم َّوه :الذي خفيت حقيقته( .م).
((( َوط ًَرا :حاجة �أو ُبغية �أو م�أرب( .م).
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ما هي وظيفة املرأة الطبيعية؟

للمر�أة يف احلياة الإن�سانية وظيفة �سامية للغاية وهي حفظ النوع الب�شري
وا�ستدامته ،مما ال يت�أتى للرجل �أن ي�شاركها فيه؛ لأنه يتعلق ب�شكل الرتكيب
اجل�سمي ،الأمر الذي ال ميكن احل�صول عليه بالت�صنع وال التقليد .فمن يكون
على بينة من علم الت�شريح يرى �أن هذين الكائنني اللذين ال يفرتقان يف ظاهرهما
كليا مما ال �سبيل للمقارنة
�إال بفروق �صغرية خمتلفان يف تركيبهما الداخلي اختالفًا ًّ
بينهما .هذه الوظيفة اخلا�صة باملر�أة لها جملة �أدوار تتعاقب عليها ولكل دور منها
لوازم ال تزايلها ،يجب الإملام بها لندرك �أهمية هذه الوظيفة وخطرها .فهي ت�ستلزم
احلمل والو�ضع والإر�ضاع والرتبية .ومن يت�أمل يف مقدمة مقالتنا هذه ويتحقق
�أن لكل كائن وظيفة يتوقف «كماله ال�شخ�صي» على ح�سن �أدائها ،وجب �أن
يت�ساءل معنا عن ماهية حدود وظيفة املر�أة وعن كيفية ح�سن �أدائها لها لنعلم تب ًعا
لهذه البديهة العلمية على �أي �شيء تتوقف �سعادة اجلن�س اللطيف فنقول:
ما هي حدود وظيفة املرأة واختصاصاهتا؟

قلنا � َّإن وظيفة املر�أة ت�ستلزم �أربعة �أدوار حمل وو�ضع و�إر�ضاع وتربية .ولكن
ماذا يفيد هذا الإجمال بالن�سبة لهذه الأحوال الأربع التي و�ضع العلماء يف
ف�ضل عن التعمق
�شرحها قدميًا وحدي ًثا ما ال تكفي عدة �صحف ل�سرد �أ�ساميها اً
فيها؟ فمن يبلغ عني تلك املر�أة احلامل التي حت�شر نف�سها يف زمرة امل�ضربني عن
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العمل ب�أنها �إمنا تعر�ض نف�سها با�ستهدافها ِلل َْو ْكز((( والدفع �إىل �أ�شد الأخطار على
انت�صارا
حياتها وحياة جنينها! ومن يبلغ عني تلك املر�ضع التي ت�صيح وتنفعل
ً
�سما
لر�أيها ال�سيا�سي �أنها بذلك االنفعال النف�سي تف�سد لبنها فت�سقي ولدها منه ًّ
زعافًا رمبا ق�ضى على حياته الق�ضاء املربم! ومن يبلغ عني تلك الأم املحامية التي
تق�ضي طول نهارها يف املدافعة عن جمرم لتخفف ويالت العقاب عنه ،ومعظم
ليلها يف جمع امل�ستندات وتنقيب �شروح ال�شريعة �أنها ب�إهمالها التعمق يف علم
ِ (((
�شريرا ُع ُت ًّال َزن ًيما
الرتبية ت�سيء �آداب ولدها من حيث تظن �أنها حت�سنها ،في�شب ً
ثم ال ت�ستطيع �أن تربئه عند املحاكمة بفنونها اجلدلية! �ألي�ست هذه الأ�شياء كلها
متر ًدا على نوامي�س الطبيعة وع�صيانًا لأحكام مكونها؟
�ألي�ست �إهما ًال من املر�أة ل�ش�ؤون وظيفتها الطبيعية التي يتوقف عليها كمالها
و�سعادتها وا�شتغا ًال مبا ي�ضرها هي وجمتمعها لإبعاده �إياها عن كمالها الذي ال يتم
كمال املجتمع �إال به؟
يقول قائل :وماذا ي�ضرنا لو �أح�سنت املر�أة عملها اخلا�ص بها ثم التفتت �إىل
عمل غريها ف�ساعدته فيه؟ نقول لهذا املعرت�ض ال يف�صل هذه الق�ضية بيننا بحكم
ال يقبل ا�ستئنافًا �إال الطبيعة الب�شرية نف�سها فلنوجه �إليها هذا ال�س�ؤال:
((( ال َْوكْز :الدفع وال�ضرب( .م).
((( ُع ُت ًّال َز ِن ًيماُ :ع ُتل :جاف غليظ ،فاح�ش .زنيم :لئيم له عالمة من عالمات ال�شر متيزه( .م).
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هل ت�ستطيع املر�أة �أن تبلغ الكمال يف وظيفتها اخلا�صة بها مع م�شاركتها للرجل
يف وظيفته اخلارجية؟ �إنا لن�سمع الطبيعة ت�صيح بيننا بل�سان ف�صيح قائلة ك َّال ثم ك َّال
و�إليك التف�صيل� :أما يف مدة الت�سعة �أ�شهر للحمل فال ت�ستطيع املر�أة �إح�سان عمل
من الأعمال مطل ًقا؛ لأن جنينها يف تلك املدة يدخل يف �أدوار خمتلفة ،ولكل دور
منها �آثار تبدو عليها و�أعرا�ض ال تفرتق عن �أعرا�ض الأمرا�ض يف �شيء لأنها نتيجة
أثريا يختلف باختالف طبيعة اجل�سم نف�سه
تفاعالت باطنية ت�ؤثر على جمموع البنية ت� ً
من قوة و�ضعف .ولهذا الدور من �أدوار حياة املر�أة �شرائط �صحية كثرية اكت�شفها
الأطباء من جتاربهم العديدة ،ويجب على احلامل مالحظتها بالدقة وتطبيقها على
�سائر �أطوار احلمل املختلفة لتخرج منه هي وولدها �سليمني ،و�إال فتكون قد عر�ضت
نف�سها لأخطار قد تذهب بحياتها هي وفلذة كبدها دفعة واحدة.
يقول الأطباء :وملا كانت مدة احلمل يف احلقيقة حالة مر�ضية وجب على
�أهل احلامل �أن يعاملوها مبزيد الرعاية مع �إبعادهم عنها كل ما يكدر �أفكارها �أو
يعار�ض مزاجها لت�أثري كل ذلك على �صحتها و�صحة جنينها ،و�أن يحتملوا ما
يبدو منها من حدة اخللق و�شدة االنفعال لأنها تكون مكرهة على ذلك من جراء
اال�ضطراب الع�صبي الذي يالزم تلك احلالة.
�أما دور الو�ضع فهو دور �شديد الهول كثري املخاوف تتعر�ض احلامل فيه
لآالم حادة وتقع بعده يف مر�ض حقيقي و�ضعف �شديد ،وقد �أفرد الأطباء لهذا
كتبا �ضخمة ملأى مبا يجب مراعاته نحو الوالدة من القواعد ال�صحية التي
الدور ً
تكفل جناتها من احلميات الكثرية الأنواع التي تتهددها يف ذلك احلني.
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خطرا من الدورين ال�سابقني بالن�سبة
�أما دور الإر�ضاع فهو و�إن كان �أقل ً
خطرا بالن�سبة للطفل ف�إن له قواعد خم�صو�صة وقانونًا يجب
للأم �إال �إنه �أ�شد ً
مراعاته متام املراعاة؛ لأن �إ�سراف الأم يف �أكلة متبلة رمبا جرت على طفلها نزلة
معدية �أوردته حتفه� ،أو رمبا �أكرثت من �إر�ضاعه بغري تدبري ف�سببت لديه تخمة
قا�صرا على هذا ف�إن
تنكد عليها حياتها وحياة �أهل بيتها �أجمعني .ولي�س الأمر ً
الطفل يحتاج من يوم والدته �إىل يوم فطامه ملالحظة �شروط جمة بالن�سبة لتغذيته
أثريا �سي ًئا .ولو كان يف
وك�سوته وتنظيفه ،لو �أهمل منها واحد �أثر على املولود ت� ً
بالدنا �إح�صائيات كاملة لعلمنا منها �أن �أكرث الأطفال ميوتون من جهل الأمهات
ب�شروط الرتبية الطفلية.
�أما وظيفة الرتبية فهي من �أقد�س الوظائف و�أدعاها للعناية واالهتمام .ف�إن
الطفل عندما يخرج من ذلك العامل الغيبي تكون مر�آة نف�سه خالية من جميع
ال�صور ،مرب�أة من جميع النوائب الأخالقية واملعائب النف�سية ،وقابلة لأن ترت�سم
فيها كل �صورة عر�ضت �إليها على عالتها ،ولكل من هذه ال�صور لوازم و�آثار ت�ؤثر
على وجدان الطفل عندما ي�شب وت�سوقه رغم �أنفه �إىل الوجهة التي تهيئها له .فما
اجلنب وال�شجاعة ،وما الكرم والبخل ،وما الب�شا�شة والعبو�س� ،إىل غري ذلك من
الرذائل والف�ضائل يف الإن�سان �إال �آثار تلك ال�صور التي ارت�سمت يف خمه وهو
خايل الذهن من كل �شيء .ف�إذا كان النا�س قد اعتادوا �أن ينظروا �إىل من ورث
ما ًال ف�أ�ساء الت�صرف فيه بعني الآ�سف املتلهب ،فبالأوىل يجب عليهم �أن ينظروا
بتلك العني �إىل الأم اجلاهلة ب�شرائط تلك الرتبية ،بل �شتان بني كنز يبذر وبني
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أدبيا في�شب �صاحبها رغم �أنفه َج ِا َئحة((( على بني جلدته
نف�س كرمية تقتل قت ًال � ًّ
وم�صيبة على �إخوان ملته� ،أو بالأقل غري نافع لقومه مع �أنه لو كان ممن �أ�سعده حظه
ف�أح�سنت �أمه تربية ملكاته وتنمية مواهبه ل�شب وهو واحد من �أولئك الأفراد
الذين ت�سعد بهم الأمم وترقى بهممهم �إىل �أوج اجلاللة والعظم.
فهل ي�أتي على النا�س زمان يدركون فيه هذه احلقيقة اجلليلة فيلقون على
الأمهات هذه امل�س�ؤولية العظمى؟ وهل ي�أتي عليهم حني يعلمون فيه �أن فن تربية
الأطفال لي�س من الفنون الب�سيطة التي تتعلم يف �شهر �أو �شهرين بل تقت�ضي
�سنني طويلة؛ لأنها تتناول معظم العلوم النف�سية وكيفية تربية امللكات ومعاجلتها
بالطرق احللمية؟ وهل ي�أتي عليهم وقت يعرفون فيه �أن هذه العلوم الت�ساع
موادها وت�شعب �أ�صولها ال تدع حم ًّال ل�سواها من العلوم الأخرى �إال مبا يقيم �أَ َود
ال ِفكْ ر(((وي�صقل مر�آة الب�صرية؟
�إذا �أتى علينا الزمان املنتظر فهل نقول وقتها بلزوم ا�شتغال الن�ساء ب�أ�شغال
الرجال ،وقد �أثبتنا من قول علماء العمران يف مقاالتنا ال�سابقة �أنها ت�سلخهن من
تقوي�ضا؟ ثم هل نذهب �إىل �ضرورة نبذ
�سلخا و ُت َق ِّو�ض((( دعائم �أ�سرهن ً
عائالتهن ً
احلجاب واختالط الن�ساء بالرجال وقد برهنا من �أقوال العلماء من العاملني الأوروبي
((( َج ِا َئحة :م�صيبة( .م).
((( يقيم �أَ َود ال ِفكْ ر :يزيل اعوجاجه وي�صلحه( .م).
((( ُت َق ِّو�ضَ :ت ْه ِدم( .م).
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والأمريكي على �أن ال نتيجة لذلك �إال التهالك على التزين والتربج ،و�أقمنا الأدلة
من قول نف�س املر�أة �أن ذلك االختالط الذي يدعون �أن فيه فوائد للنوعني ال �أثر
له يف ترقية �ش�أن املر�أة لأنهم يق�صرون املقابالت على تبادل التحايا ذوات املعاين
املتنوعة التي كانت ت�ستعمل بعينها يف مدة لويز اخلام�س ع�شر؟ ب�أي �صفة يلزمنا
�أن نَ صِ� ف املر�أة التي ترتك فلذة كبدها يف حجر مر�ضعه �أو مربيته اجلاهلة لتذهب
هي �إىل �أندية ال�سيا�سة لتلقي اخلطب يف ت�أييد وزارة �أو يف تقييد مطالب حزب من
الأحزاب؟ ال �شك يجب علينا �أن ن�صفها باملجرمة اجلانية املتعدية حلدودها ،ويلزم
منعها وا�ستلفاتها مبا ميكن من الو�سائل �إىل ذلك املولود الذي �ألقته القدرة الإلهية �إىل
عو�ضا عن ا�شتغالها مبا ال يتعطل بدونها لأنها بخطبها
عهدتها لتقيم �أود ج�سمه وعقله ً
�إمنا ت�ؤدي وظيفة خطيب وكثري ما هم ،ولكنها ب�إهمالها �ش�أن مولودها ندعه لرتبية
ال�صدف وهي ال تكفي مهما كانت ح�سنة لأن تربز مكنونات الفطرة �أو ت�ستخرج
عجائب القوى النف�سية في�شب كما يجيء ال كما يجب ،مع �أنه كان يف مكنة �أمه �أن
تبث يف روحه روح الكماالت والف�ضائل وحتيط نف�سه ب�سياج من احلكمة متنعه من
مقارفة الرذائل ومداناة املقاذر ،فيكرب رج ًال �صا ًحلا يخدم �أمته خد ًما ترفع جمدها �إىل
ا�سما بني فوا�ضل هذا النوع الإن�ساين ،فريحمها
عنان ال�سماء ويخلد لوالدته الفا�ضلة ً
من يف الأر�ض وي�صلي عليها من يف ال�سماء.
هذه هي (املر�أة الكاملة) املربية املحتجبة بحجاب العفاف وال�صيانة ،حجاب
الكمال والرزانة التي هي يف لزوم بيتها وعدم تربجها كالقلب من اجل�سد حمتجب
بني الأ�ضالع لعدم ا�ستعداده مثلها ملقاومة امل�ؤثرات اخلارجية ،ولكنه احتجاب
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مل مينعه من ت�أدية وظيفته ال�سامية للبدن كله كما مل مينع النا�س من تقديره حق
قدره فهو م�ستودع احلياة ومنظم حركات �سائر الأع�ضاء .وهو املخ�صو�ص بالرعاية
وامللحوظ بكل العناية.
�شعريا لبعد حتققه ،ال�سيما
خياليا ًّ
يقول قائلَّ � :إن كالمك هذا يقرب �أن يكون ًّ
ونحن يف زمن لعبت فيه الأهواء ب�ألباب الرجال و�صار من ال�صعب فيه متييز النق�ص
مغرورا دفعه وهمه �إىل
غارا �أوتي حيل ال�شياطني �أو ً
من الكمال حتى ال جند فيه �إال ًّ
يطَبق فيه العلم على العمل �إال يف ال�صناعة فقط ،و�أما ما
�أ�سفل �سافلني .زمن ال َّ
يخت�ص بتهذيب النف�س وكَبح الأَهواء((( فيقت�صر على تدوينه يف الأ�سفار ال�ضخمة
لبا�سا
ليتلوه من �أراد �أن يفهم معنى علم الأخالق ،فلب�ست الوح�شية والعياذ باهلل ً
من �إ�ستربق ال�صناعة وحتلت من حلي الفنون اجلميلة مبا يغر الب�سيط حتى �إذا قرب
منها �أبرزت له �أنياب الأفاعي وخمالب الأ�سود ال�ضواري((( فمزقته� ،أو يهجر �ضرتها
كليا ويظل �أمام هيكلها راك ًعا �ساج ًدا يعبد هواه حتى يق�ضي اهلل � ًأمرا.
هجرا ًّ
الإن�سانية ً
نقول لهذا القائل :نحن مل نرد �أن نبحث يف عجالتنا هذه عما �إذا كان من
املمكن �أن �أهل املدنية املادية الع�صرية يوفقون بينها وبني مطالب الإن�سانية ،ولكنا
�أردنا فقط �أن نعرف ماهية «املر�أة الكاملة» ،وقد ا�ستجوبنا الطبيعة يف هذا ال�ش�أن
ف�أجابتنا بل�سان نوامي�سها الناطقة ب�أن كمالها ال يت�أتى �إال �إذا عرفت كنه وظيفتها
((( كَبح الأَهواء :ال�سيطرة عليها( .م).
((( ال�ضواري :املفرت�س املُولع ب�أكل اللحوم( .م).
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ومبلغ اخت�صا�صاتها ،وقد �أريناك �أنها اخت�صا�صات خطرية على مالحظتها �سعادة
الب�شر كما �أن على �إهمالها �شقاءه ،وال نظن �أن ما �أوردناه هنا يقبل جد ًال لأنا �إمنا
ا�ستفتينا نوامي�س احلكمة الإلهية ف�أفتتنا ،ومن �أراد جدالها فقد جادلها كثريون
فكبتتهم((( بعدما بكتتهم((( ومل يزل يجادلها النا�س يف كل مكان وهي تقيم
عليهم احلجة بعد احلجة قو ًال وفعالً� .أما قو ًال فبل�سان علمائها ممن ذكرنا بع�ضهم
�ساب ًقا ولو �شئت لأتيناك بهم قبيالً .و�أما فع ًال فبالف�ساد الذي ينت�شر فيهم كلما
جلوا يف جدلها ومتادوا يف حماولتها.
نحن ال نقول �إن املر�أة حا�صلة على حريتها يف �أي �أمة من الأمم بل هي مل
تزل م�ستعبدة �أ�سرية بجهلها يف كل بقعة .ولكنا نقول والرباهني بني �أيدينا �أنها
�أ�شد عبودية يف البالد الغربية منها يف البالد ال�شرقية؛ لأن حريتها لي�ست يف
الم ْع َترك((( الهائل
رفع احلجاب ،والإذن لها باخلو�ض يف معرتك احلياة وهو ذلك ُ
الذي ال ينال الفوز فيه �إال باقتحام املخاطر .وتكبد م�شاق ت�شق املرائر((( .معرتك
ي�أكل القوي فيه ال�ضعيف ،ولي�ست القوة وال�ضعف فيه تتعلق ب�صالبة الع�ضل �أو
أي�ضا مركزها العقل وح�سن الت�صرف بقوى الفكر .ولو
بلينه فقط بل ب�أمور �أخرى � ً
قارنت الرجل واملر�أة من هاتني احليثيتني حلكمت لأول وهلة �أن الغالب لن يكون
(((
(((
(((
(((

كبتتهم :ردتهم بغيظهم و�أهلكتهم و�أذلتهم( .م).
ووبختهم( .م).
بكتتهم� :أ َّنبتهم َّ
امل ُْعترَ ك :مو�ضع التقاتل واملناف�سة( .م).
املرائر :جمع مرارة وهي جزء من اجلهاز اله�ضمي للإن�سان( .م).
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علميا .ف�أي خديعة تخدع
على �أي حال �إال الرجل دون �سواه كما �أثبتنا ذلك ًّ
بها هذه املر�أة ال�ضعيفة �أ�شد من جعلها ترمي «�سالحها الطبيعي» الذي ميكنها �أن
�سالحا �آخر ال حت�سن ا�ستعماله
تنال به مركزها ال�سامي يف هذه احلياة وتتناول ً
�أمام مغالبيها مهما ا�ستب�سلت وا�ستماتت؟
�إذا علمت �أن احلياة حرب َع َوان((( وتنازع يف البقاء فقل يل �أي �سالح يليق
�أن تخرتق به املر�أة امل�سكينة �صفوف هذه الهيجاء((( امل�ستعرة؟ �أجتعل �سالحها
العلم؟ ال�سيا�سة؟ التجارة؟ ال�صناعة؟ الزراعة؟ كل هذه �أ�سلحة ي�ستطيع الرجل
�أن يغلبها بها وال �سبيل للمكابرة� .إذًا هل خلقت املر�أة ليطحنها الرجل بكالكل
الغلبة والقهر كما يرى ذلك يف بالد املدنية؛ حيث جتد �أ�سرابًا من ذلك اجلن�س
اللطيف يق�ضني الليل والنهار يف العمل ال�شاق باملعامل ل�سد رمقهن وك�سوة
�أبدانهن حتى مل ي�سمح لهن ال�شغل �أن يتزوجن ف�صرن كما يقول الأ�ستاذ
جن�سا ثال ًثا من مميزاته �شحوب الوجه وعبو�سه
«فريرو» وغريه ال رجا ًال وال ن�ساء بل ً
ودوام االكتئاب واملاليخوليا؟ وهل من �آثار حرية املر�أة هجرة ال�شابات والعجائز
منهن �إىل البالد ال�شرقية بع�شرات الألوف لي�ؤدين وظيفة خادمات عند ال�شرقيني
�أو حامالت لأطفالهم؟ اللهم �إن كان ذلك التحرير ي�ؤدي املر�أة �إىل هذه احلال
التعي�سة فما �أجدر ن�ساءنا ب�أن يرفعن �أيديهن �إىل ال�سماء داعني اهلل �أن ي�سبغ
عليهن نعم اال�ستعباد ب�أكرث مما هن فيه!
((( حرب َع َوان :قوتل فيها مرة بعد مرة( .م).
((( الهيجاء :احلرب( .م).
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كال مل تخلق املر�أة لت�ستعبد فيجب عليها �أن جتاهد لنوال حريتها .ولكن ب�أي
�سالح؟ ب�سالح وهبه اهلل لها ولي�س من جن�س �سالحنا ولي�س يف ُمكْ َن ِتنا �أن نقابلها
مبثله ولكنها بغاية الأ�سف غافلة عنه وال تفكر فيه ،ولي�س ذلك ال�سالح �إال معرفتها
خطارة وظيفتها و�سمو مقام الهبة التي منحتها والعمل على ح�سن الت�صرف بها.
هذا ال�سالح يجعلها مو�ضوع التجلة واالحرتام وحمل الإجالل والإعظام؛ لأنها
تعترب عندئذ مليكة الزمة الإح�سا�سات و�سلطانة على منازع الطباع فهي �إن �شاءت
جعلت احلكومة ملوكية و�إن �شاءت قلبتها جمهورية و�إن �شاءت عملتها ا�شرتاكية ،وما
ذلك �إال برتبية الأطفال على ح�سب �أميالها و�سوقها �إىل الغاية التي نتمناها فتهابها
احلكومات ويخ�شى �سطوتها امللوك يف عرو�شهم ال�سامقات((( ويعدونها مزعزعة �إن مل
تر�ض عنهم الأمهات .وت�ستطيع وقتها �أن تقتاد الرجل بزمام من حديد لتنتقم منه
(((
على ما اجرتحت يداه يف حقها؛ حيث كان يرتكها تعمل بج�سمها لتنال ُب ْل َغة
تتل ََّمظ((( بها هربًا من �أنياب املوت لوال �أن اخلالق تقد�ست �صفاته قد احتاط لهذا
الأمر فوهبها من رقة الإح�سا�س وال�شفقة املتناهية والعواطف الرقيقة ما ي�ؤهلها ملنزلتها
هذه من ال�سيطرة وقيادة الأميال فهي ال ت�أمر �إال بخري وال تبعث �إال ملرحمة.
�سعيا حثي ًثا ،ولرمت بقول
هذا هو �سالح املر�أة الذي لو علمته ل�سعت �إليه ً
كل من يريد �أن يلفتها عنه عر�ض احلائط والتهمته ب�أنه يح�سد م�ستقبلها ،فرييد
((( عرو�شهم ال�سامقات :املرتفعة العالية( .م).
((( ُب ْل َغة :الكفاف من ال َعي�ش( .م).
((( تتل ََّمظ :تذوق بقي ًة من الطعام( .م).
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أ�سرا ويجعل عي�شها ًّمرا .هل تر�ضى املر�أة عندما تعرف
�أن يوجهها �إىل ما يزيدها � ً
كنه م�ستقبلها هذا �أن ترفع احلجاب؟ كال لأنها تعلم �أن ذلك ي�سوقها �إىل حمجة
التزين والتربج ويبعثها �إىل البذخ ومتابعة الأهواء ،كما �أثبتنا لها ذلك مما ال �سبيل
معه للمكابرة ،وهو �أمر يعطلها بل ي�صدها عن بلوغ �ش�أوها املنتظر .ثم هل متيل لأن
جتاري الرجال يف الأ�شغال؟ كال .لأن ذلك ي�سلخها عن عر�ش ملكها (�أ�سرتها)
�سلخا فال تتو�صل �إىل مركزها امل�ستقبل الذي فيه �سعادتها وحريتها.
ً
�إذًا ماذا تعمل؟ تتعلم كيف تكون �أ ًّما وتدر�س قوانني وظائفها وتد�أب على
مطالعة �أ�سرار الرتبية وعجائبها التي بها ي�صري اجلبان �شجا ًعا ،والبخيل كرميًا،
ملكيا �إلخ .وترتك التربج والتباهي بتعلم
والإمرباطوري
ًّ
جمهوريا ،واال�شرتاكي ًّ
اللغات الأجنبية وال ت�سرف يف الزخارف ف�إن االنهماك على كل ذلك يبعدها عن
تدريجا �إىل ما فيه عبوديتها ورقها .وال يغرها
كمالها الذي فيه �سر جمدها ويجرها ً
ما تراه من انطالق الن�ساء يف غري قومها وال ت�ستنتج من تطوافهن مع �أزواجهن
يف ال�شوارع �أنهن �أقرب منها �إىل ذلك امل�ستقبل ال�سامي .كال فقد جرهن ذلك
االنطالق �إىل طريق غري طريق �سعادتهن وقد �أخذ قومهن يف الت�شكي من
حالتهن وقد نقلنا عنهم كل ذلك تف�صي ًال ومن ا�ستزدنا زدناه تطويالً .تلك هي
املر�أة الكاملة وتلك هي حريتها احلقيقية؛ وذلك هو �سالحها يف معرتك هذه
احلياة فليتخذ ال�شرقيات هذا املثال ن�صب �أعينهن وليعملن على التقرب منه
�شي ًئا ف�شي ًئا حتى ينلن �سعادتهن وينلننا �سعادتنا املرتبطة بهن .واهلل يهدي من
ي�شاء �إىل �سواء ال�سبيل اهـ.

ذيل

كتب بع�ضهم  -املو�سيو ا .م .دي �أفيريينو  -يف جريدة �ألفارد �ألك�سندري
يف عددها ال�صادر يف  15د�سمرب �سنة 1899م مقالة عنوانها «حترير املر�أة» يقول
فيها� :إن ن�ساء امل�سيحيني يف البالد الإ�سالمية كن يحتجنب احتجاب ن�ساء
امل�سلمني لعهد غري بعيد ،ثم نبذن ذلك احلجاب وبرزن من خدورهن واختلطن
عظيما و�أفادهن االختالط فوائد جمة
بالرجال وقلدن الفرجنيات فتقدمن تقد ًما ً
ما كن يح�صلن عليها وهن حمتجبات.
و�إنه ي�صعب عليه �أن يرى ن�ساء امل�سلمني حمرومات من هذه املزايا والفوايد؛
ولذلك يدعو �إىل احلث على رفع حجابهن واختالطهن بالرجال وتخلي�صهن من
هذا ال�سجن الذي هن فيه وهذه احلياة املرة التي تقا�سينها .ويقول� :إنه لي�س
بعدما �أ�صبح عليه الن�ساء امل�سيحيات دليل على نعم االختالط وعلى �ضرورة
االقتداء بهن ،و�أن من يرميهن بغري �صفات العفاف وال�صون والكمال فقد افرتى
�صحيحا ما كنا ن�شاهد هذا التقدم
عليهن وكذب ،و�إال فلو كان ما يرموهن به
ً
واقتدارا يف
ال�سريع والعظيم يف البالد امل�سيحية وهي �أعظم البالد منعة وقوة
ً
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هذه الع�صور باعرتاف اجلميع .كما �أنه ال يعتد بقول من يقول �إن لكل دين خل ًقا
ولكل قوم �آدابًا وطبائع و�إن هذه العوايد ال تالئم �أخالق امل�سلمني وال طباعهم.
أي�ضا بعد �أن قلدوهم يف كل
�إذ ماذا ي�ضر امل�سلمني لو قلدوا الفرجن يف هذا الأمر � ً
�شيء .فقد قلدوهم يف امل�أكل وامللب�س وتعلموا لغاتهم وبنوا بيوتهم على طرازهم
و�سبقوهم حتى يف �شرب اخلمور الذي حترمه ديانتهم!
واختتم الكاتب مقالته بقوله� :إنه مهما كانت مزايا االختالط ورفع احلجاب
عظيمة ويجب حتقيقها للم�سلمات ،ف�إنه ي�شك يف �أن النتيجة تكون ح�سنة بالن�سبة
لهن حتى لو اتبع يف ذلك التدرج مادام الطالق وتعدد الزوجات على ما هما
عليه ومل ت�ضيق دائرتهما ومل يجعال على طريقة ت�ضمن للمر�أة بقاء الزوجية ،ف�إن
املر�أة امل�سيحية مينعها من االبتذال ارتباطها بزوجها� ،أما املر�أة امل�سلمة ف�إذا �أبيح لها
االختالط ورفع احلجاب مع بقاء الطالق وحق التزوج بغريها يف يد الرجل كما
هو الآن لكانت النتيجة �أوخم والعاقبة �أ�سو�أ وال�ضرر �أعظم ،ولأ�صبحت املر�أة كمتاع
ت�صبح يف يد زيد ومت�سي يف حوزة عمرو ،بدون �أن يكون لها بيت حقيقي تنت�سب �إليه
وال وطن �إليه تعزى ،ويكون مثل من دعى �إىل حتريرها كمثل من ميلك منز ًال �آي ًال
لل�سقوط فلما حاول ترميمه تهدم وبقي �صاحبه بال م�أوى وال ملج�أ ،ولذلك يجب
على كل من يريد حت�سني حالة املر�أة امل�سلمة وحتريرها �أن ي�سعى �أو ًال يف ت�ضييق
دائرة الطالق لدرجة �أن يكون كممنوع ،ثم حترير الرجال من نري اجلهالة الذي �أثقل
كاهلهم ورفع الغ�شاوة التي �أعمت �أب�صارهم وب�صائرهم .اهـ.
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هذا ما جاء يف جريدة �ألفار .و�إننا ال نتكلف الرد عليه بغري ما ذكرناه يف هذا
الكتاب .وال نقول �إن عدم الطالق من م�سببات االبتذال وال �أن املر�أة لو وجدت
نف�سها مهددة بالطالق تعمل جهدها يف �إر�ضاء زوجها ،فقط ن�ستلفت الأنظار �إىل
كتاب حديث و�ضعه املو�سيو «البري�سيم» �أحد علماء فرن�سا «الن�ساء املحررات»
 Emancipéesليعلم ن�صراء حترير املر�أة ماذا �أنتج هذا التحرير بالبالد الأروبية ،وماذا
ينتظرها من الأخطار من جراء ف�شو هذا املذهب بل هذا الداء الع�ضال .وهذا
الكتاب وحده كاف للرد على جميع مدعيات ن�صراء االبتذال ومدح�ض لكل
احل�سنات املوهومة التى يتو�سمونها �أو يتخيلونها يف حترير املر�أة .ومظهر ما هي
�أماين املر�أة الوهمية ومطالبها اخليالية التي حتاول الو�صول �إليها با�سم التحرير.
فلنعترب ولنتعظ وال نغرت مبا نراه ون�سمعه من ُز ْخ ُرف((( القول والكالم اللني
وحماولة الإقناع والت�أثري فللقوم غاية مل يبق جمال يف �إخفائها �أو يف جتاهلها بعد �أن
تردد �صداها يف اخلا ِف َقي(((؛ فقد نقلت جملة املو�سوعات الغراء يف عددها ال�صادر
يف �أول �شعبان �سنة 1317م �ضمن مقالة غراء عنوانها «نفثة م�صدور» بقلم ح�ضرة
ال ن�شر مبجلة العاملني revue des deux mondes
مديرها حممود بك �أبو الن�صر كام ً
ال�شهرية ،لي�س لنا بعد �أن نقر�أه �أدنى عذر يف االغرتار مبا يقولونه:
((( ُز ْخ ُرف :زينة( .م).
((( اخلا ِف َقينْ � :أُفق امل�شرق و�أُفق املغرب.
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قال ح�ضرته بعد كالم طويل:
«ومن قبيل هذه ال َّن َفثات((( نفثات �أخرى �صادفتها يف عدد � 15سبتمرب
املا�ضي من جملة العاملني من�شورة يف خالل مقالة �ضافية للكاتب الفرن�ساوي
ال�شهري م�سيو �إتني المي عنوانها «فرن�سا يف ال�شرق» وهي �إحدى ر�سائله الطنانة
يف هذا املو�ضوع ،وقد �شرح تاريخ نفوذ فران�سا يف البالد امل�شرقية وما اعتوره((( من
قوة و�ضعف ،وبني مقدار ما يبذله قومه من امل�ساعي العديدة والأموال الباهظة
يف �سبيل تعليم م�سيحيي ال�شرق وغر�س حمبة فرن�سا يف �أفئدتهم ليكونوا لها
م�صانع و�أحزابًا ،ثم قال :ومع ذلك فهذه امل�ساعي مل تنتج متام الغاية املق�صودة
منها لتباين الطوائف امل�سيحية فمن ال�ضروري �إذن جمع �شتات هذه الفرق حتى
بع�ضا .ومتى �صاروا فرقة واحدة متكنوا من مقاومة امل�سلمني
ال يعاك�س بع�ضها ً
واالعتالء عليهم.
ويف كالمه على املدار�س امل�سيحية التي اتخذوها �سبي ًال �إىل غاياتهم
املنكرة �شط به القلم ف�أظهر ما تكنه �صدور القوم من العداوة والبغ�ضاء لدين اهلل
تعاىل ،ومل يخ�ش هذا الكاتب الفيل�سوف الذي طاملا مت�شدق((( بكلمة الإن�سانية
والتمدن وحرية االعتقاد واحرتام الأديان �أن يجاهر يف �أ�شهر املجالت :جملة
((( ال َّن َفثات :الإنتاج الأدبي الذي ي�سعى لن�شر فكر معني( .م).
((( اعتوره� :أ�صابه و�أ َّمل به( .م).
((( مت�شدق :حتدث مبلأ فمه( .م).
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العاملني ب�أن من الواجب على الأمم امل�سيحية �أن تعاك�س الإ�سالم يف كل طريق
وحتارب �أهله بكل �سالح ثم �أخذ يقدح فكره يف البحث عن �أقرب الطرق و�أجنح
الو�سائط لنوال بغيتهم ال�سافلة من ديننا ودنيانا جزاء وفاقًا على ما وقعنا فيه من
اجلهل والغفلة واالغرتار حتى اهتدى �إىل �أن مقاومة الإ�سالم بالقوة ال يزيده �إال
انت�شارا ،فالوا�سطة الفعالة لهدم �أركان الإ�سالم وتقوي�ض بنيانه على ما قال هي
ً
تربية بنيه يف املدار�س امل�سيحية ،و�إلقاء بذور ال�شك يف نفو�سهم من عهد الن�ش�أة
فتف�سد عقائدهم الإ�سالمية من حيث ال ي�شعرون ،و�إن مل يتن�صر منهم �أحد
ف�إنهم ي�صريون ال م�سلمني وال م�سيحيني مذبذبني بني ذلك .قال :و�أمثال ه�ؤالء
يكونون بال ارتياب �أ�ضر على الإ�سالم وبالده مما �إذا اعتنقوا الديانة امل�سيحية
وتظاهروا بها.
وملا انتقل �إىل تربية بنات امل�سلمني نف�ض كل ما يف جرابه فانك�شف ال�سرت
عن مكنون �سره وت�صعدت زفراته عن نار تت�أجج يف كبده احلراء وت�ضطرم يف ف�ؤاده
العليل فقال:
�إن طريقة تربية �أوالد امل�سلمني يف املدار�س امل�سيحية و�إن كان لها من الت�أثري
ما بيناه ف�إن تربية البنات يف مدار�س الراهبات �أدعى حل�صولنا على حقيقة الق�صد
وو�صولنا �إىل نف�س الغاية التي وراءها ن�سعى ،بل �أقول� :إن تربية البنات بهذه الكيفية
هي الرتبية الوحيدة للق�ضاء على الإ�سالم من يد �أهله .وهاك طرفًا من عباراته ع�سى
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�أن تكون عربة وذكرى للم�سلمني عمو ًما والقائلني برفع احلجاب واختالط الن�ساء
خ�صو�صا .قال ما ترجمته باحلرف الواحد (�صحيفة .)328
بالرجل
ً
�إن الرتبية امل�سيحية �أو تربية الراهبات لبنات امل�سلمني توجد للإ�سالم يف
داخل ح�صنه املنيع َع ُد َّوة َل َّداء((( ال ميكن للرجل قهرها ،ف�إن الإ�سالم �أ�س�س على
�إهانة املر�أة و�إذاللها فيكون خروجها من اال�ستعباد �سبب دماره ،والرتبية امل�سيحية
�أقوى باعث على خروجها؛ لأن امل�سلمة التي تربيها يد م�سيحية تعرف وال �شك
درجة اعتبار املر�أة يف املجتمع الإن�ساين وتكت�سب من املعارف ما يربر �أطماعها يف
اال�ستقالل ويقوي �آمالها يف االرتقاء فتعرف كيف تتغلب على الرجل؛ حيث
تقوي رغبتها يف اال�ستزادة من املعارف وتطلب علم ما مل تكن تعلم فتكرث من
مطالعة الكتب جدها وهزلها حتى تظهر لها وظيفة املر�أة متمثلة يف مر�آة الت�صور
فال تكتفي ب�أن تكون هي الزوجة املف�ضلة بل حتتم �أن تكون الزوجة الوحيدة
وت�صبح وحدة الزوجة بت�أثري املر�أة من الأمور االعتبارية يف الطبقات العالية كما
هي الآن لدى �أغلب الأتراك بت�أثري الفقر.
ومتى تغلبت املر�أة هكذا تغري نظام العائلة باملرة و�أ�صبح يف قب�ضة ت�صرفها
وهنا يظهر تربية الراهبات؛ لأنه �سهل على املر�أة واحلالة هذه �أن ت�ؤثر على �إح�سا�س
زوجها وعقيدته فتبعده عن الإ�سالم وتربي �أوالدها على غري دين �أبيهم ،وكلما
قويت مداركها وعرفت مبقدار حقوقها وواجباتها كلما زاد بغ�ضها لدين يهني الأم
((( َع ُد َّوة ل ََّداء :عد َّوة �شديدة اخل�صومة( .م).
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ب�إهانة الزوجة ،ويف اليوم الذي تغذي الأم فيه �أوالدها بلبان هذه الرتبية وتطلعهم
على هذه الأفكار تكون املر�أة قد تغلبت على الإ�سالم نف�سه.
تلك هي �أقرب الطرق و�أجنح الو�سائط ملحاربة الإ�سالم ب�أهله دون جلبة
وال �ضو�ضاء ،وهي وال �شك �أدعى لنوال امل�آرب((( وبلوغ املرام((( فلي�س لنا �إال
جهارا يف حماجة امل�سلم و�إقناعه مبا هو عليه من ال�ضالل ف�إنه
اتباعها� ،أما ال�سعي ً
يوقظ عوامل التع�صب الكامنة يف نف�سه ال�ساكنة بني َجوا ِنحه((( فال ميكن تذليله
وهذا لي�س من احلزم يف �شيء .اهـ.
هذه نفثات م�صدور((( �أكتفي بالإ�شارة �إليها دون تعليق عليها و�أرجو �أن
تكون عربة للآباء وذكرى للأمهات والأبناء .اهـ.
 نهاية المتن 

(((
(((
(((
(((

امل�آرب :جمع م�أرب وهو البغية واحلاجة امللحة( .م).
املرام :املق�صد واملطلب( .م).
َجوا ِنح� :أعماق( .م).
نفثات م�صدور :كلمات �أخفف بها عما يجي�ش يف �صدري ،و�أروح بها عن نف�سي( .م).

معد التقدمي يف �سطور
�أمينة البنداري
y
y

y
y

yباحثة و�أكاديمية م�صرية ،مدر�س بق�سم الح�ضارات العربية والإ�سالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
yحا�صلة على درجة الدكتوراه من كلية الدرا�سات ال�شرقية بجامعة كامبريدج ب�إنجلترا عام ،2007
عن �أطروحة حول االحتجاجات الح�ضرية في م�صر و�سوريا في �أواخر الع�صور الو�سطى (-1400
 .)1600وح�صلت على درجة الماج�ستير في الدرا�سات العربية (تخ�ص�ص تاريخ ال�شرق الأو�سط)
من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام  ،2000وبكالوريو�س العلوم ال�سيا�سية مع مرتبة ال�شرف
الأولى من الجامعة ذاتها في عام .1996
yعملت في جريدة الأهرام ويكلي ،ال�صادرة باللغة الإنجليزية عن م�ؤ�س�سة الأهرام الم�صرية؛ حيث
كانت كاتبة ومحررة في الق�سم الثقافي وم�ساعدة تحرير ملحق الكتاب ال�شهري منذ عام 1999
حتى .2003
yع�ضوة بالجمعية الم�صرية للدرا�سات التاريخية ،وبجمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط ب�أمريكا
ال�شمالية ،وع�ضوة في مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة المر�أة والذاكرة بالقاهرة .وهي  -منذ عام - 1997
ت�شارك في تنظيم �سمينار التاريخ ال�سنوي الذي يقيمه ق�سم الح�ضارات العربية والإ�سالمية (ق�سم
الدرا�سات العربية �ساب ًقا) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
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�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر  -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (جامعة زايد ،دبي) ،الإمارات العربية املتحدة.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.
�أبو يعرب املرزوقي (ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ،وزير م�ست�شار لدى رئي�س احلكومة التون�سية يف
جمايل الرتبية والثقافة) ،تون�س.
جا�سرعودة (مركز درا�سات الت�شريع والأخالق ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية) ،قطر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
رجب �شان ترك (جامعة فاحت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة �إعمار بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
زينب اخل�ضريي (جامعة القاهرة) ،م�صر.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا.
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة �آل البيت) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (وزير ال�ش�ؤون الدينية) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.

�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
الدين
خري
أليف
�
ت
املمالك،
أحوال
�
معرفة
يف
امل�سالك
أقوم
�
()13
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
()14
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
()21
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
()22
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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هذا الكتاب

ص�در كت�اب «تحري�ر الم�رأة» ألول م�رة ع�ام (1316ه�1899 /م) ،وعقب نش�ره أثار زوبعة ،أو معركة فكرية
قدرا ال بأس به من الهجوم الش�خصي والموضوعي؛ بلغ
واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين ،ونال قاس�م أمين ً
حد أن ُمنع من دخول قصر الخديوي ،وانبرى العديد من ال ُكتّاب للر ّد عليه ،وكان من أبرز هؤالء طلعت حرب في
كتابه «تربية المرأة والحجاب» الذي ُطبع ألول مرة عام (1317ه�1899 /م).

حمل قاسم أمين وزر تخلف األسرة والوطن على عادات حجب الوجه وعزل النساء وحرمانهن من التعليم؛ مما
َّ
جعل من قضية المرأة قضية محورية وتأسيسية تتعلق باألُ َّمة ككل وليس بالنساء فقط؛ وهو ما زاد من ِحدة الهجوم عليه.

يأتي الكتابان في سياق الرأي والرأي اآلخر ،في حقبة شهدت بزوغ وتطور فكرة الحرية وقضية التحرر كقضية
وطنية شاملة ،تتضمن تحرر اإلنسان ،وتحرر الوطن من قيود التخلف والتبعية واالحتالل .في هذا السياق جاءت قضية
تحرر المرأة كجزء من سياق أشمل لتحرر اإلنسان الفرد ،وتثبيت قيم المساواة.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتن�ا ف�ي العص�ر الحدي�ث  -ل ُيع�دُّ فيم�ا أرى  -من أهم المش�اريع العلمية نحو تأصي�ل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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