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Mehmood Taimur as a social Reformer

* نصيب دار زلمد
** شفيقو بشرى
Abstract:
Born in 1894 in "Darb Sadah" of Qairo، Mehmood Taimur has
attained a distinguished place in the world of literature. Besides
writing literature، he has also written many essays/articles. He
has highlighted social problems in his social essays and has
become a social reformer. He has pinpointed the following
social issues in these essays: (1) He has exposed the social ills
like class distinction، sexual deprivation، destitute and
ignorance. (2) He has also acquainted the people about the
causes of polygamy and divorce in the light of Shariat and
rejects the contention with the solid argument that woman is a
weak creature subjected to all kind of wrong treatment. Every
person has a right to lead a peaceful life in this world and no
one has the right to deprive him of this privilege except owing
to some Islamic law. Most of the people were unaware of the
rights of woman granted by Islam or they were not accepting
them، but Mehmood Taimur has presented all those rights in a
beautiful way before society that is why on reading his social
essays، man reaches the conclusion that he was a social
reformer.

.*االستاذ الدكتور عميد كلية اللغة العربية والدراسات الدينية جامعة إسبلمية كاًف بشاور
.** الباحثة يف مرحلة الدكتوراه جامعة بشاور
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حيظي زلمود تيمور بشهرة و مكانة اجتماعية بارزة ،وأنو كتب يف معظم االجتاىات
القصصية ،وسلط الضوء على ما فيها من مشكبلت اجتماعية ،واقتصادية ولو العديد من
ادلؤلفات النفسية وادلصنفات الفريدة اليت تكشف عن موسوعيتو النادرة وعبقريتو الفريدة.
إن اإلنسان وليد بيئتو ،وابن رلتمعو كما يقول علماء االجتماع ىذا ينطبق دتاماً على
زلمود تيمور الذي وعى ظروف عصره وحوى أوضاع رلتمعو وتأثر هبا وعاش فيها ومثل
بكل ذلك ىف مقاالتو االجتماعية.
وجدت آراء زلمود تيمور ركنُت أساسُت واعتمدت عليهما أفكاره كلها ،وىذان الركنان
مها:
 .1كرامة اإلنسان  .2إصبلح اجملتمع
فكان يف كل مايكتب شديد االعتذار بكرامتو مؤمنا حبقوق الفرد فهكذا يبد
وزلمود تيمور من خبلل مقاالتو مصلحاً اجتماعيا وعادلاً من علماء النفس.
وقد درس زلمود تيمور البيئة ادلصرية دراسة مستفيضو ،وأشار إىل جوانبها اإلجيابية
والسلبية ،كما قدم حلوالً إلصبلح ىذه السلبيات.

مفهوم ادلقال االجتماعي:

ادلقال االجتماعي يتناول اجلانب االجتماعي يف حياة األمة وحياول أن يزكي يف ىذا
اجلانب كل عناصر اإلجياب ويهاجم كل عناصر السلب ،فيوازر القيم االجتماعية الرشيدة
اليت تبلئم روح التطور.1
وكشف زلمود تيمور يف مقاالتو االجتماعية عن ما يلى:

 -1مشكبلت اجملتمع:

عانت األمة العربية يف العصر احلديث أىواالً ،وكانت يف النهضة حديثة ٍ
عهد
كثَت من األمراض االجتماعية واألخبلقية ،2وعلى رأس ىذه ادلشكبلت وادلسائل
ففشت ٌ
قضية الفبلح وكيان األسرة ،ونظام الطبقات ،وسائر ما يدخل يف منطقة الثالوث البغيض:
الفقر واجلهل وادلرض ،3وادلشكبلت العاطفية يف رلمتع خييم عليو االستغبلل بكافة

اإليضاح ( 27ديسمرب )2013

زلمود تيمور كمصلح اجتماعي

266

أشكالو ،فكان األدب يصور ذلك كلو ،متخذاً لو يف أغلب األحوال ىدفاً أخبلقياً ىو
االنتصار للفضيلة وإعبلء كلمتها حُت تصَت األمور إىل الغايات وتنتهي ادلقدمات إىل
النتائج.4
وإن زلمود تيمور ىوشرقي عريب مصري يف أدبو وفنو ،أجواؤه وروحو تتسم بذلك
الروح الشرقي ادلخلص ادلؤمن ،وىو حُت يرسم صورة الرجل ادلصري وادلرأة ادلصرية والبيت
ادلصري تراه صادقاً ،يسمو بالصورة إىل ادلعٌت اإلنساين العايل.5

وقد أحس "زلمود تيمور" احلقيقة اإلنسانية إحساساً واضحاً وعرف صلتها اليت
ال تنفصم عراىا عن األدب؛ إذ حتدث يف أحد كتبو األوىل "الشيخ مجعة وقصص أخرى"
سنة 1925م عن ضرورة احلياة كما تبدو يف الوقائع واألحداث ،ال كما يريدىا الكتاب،
وأشار إىل أنو يؤمل أن تساعد الصورة اليت قدمها؛ بشخصياهتا ادلتبلطمة وبأحداثها
الواقعية؛ على خلق قدرة ذاتية يف الشخص حتملو على النظر يف دخيلة نفسو وتفهم عيوهبا
6
ليتلو ذلك الرقى االجتماعي.

-2

تعدد الزوجات وإباحة ا لطبلق:

لقد نتج من جهل ادلسلمُت بأمور دينهم ،وتقصَتىم يف فهم أحكامو السمحة

وعدم تطبقهم ما جاء ىف القرآن الكرًن والسنة الشريفة فكرة عن حقيقة ادلرأة باعتبارىا
سللوقاً ضعيفاً تظل خاضعة لعادات وتقاليد األسرة واجملتمع والقبائل ،ال يقيم اإلسبلم
وأحكام التشريع احلقيقي الصحيح.7
يقول زلمود تيمور:
"وإن إباحة الطبلق وإباحة تعدد الزوجات ،فقد طادلا نعى على الطبلق أنو
ليهدم األسرة ،وعلى تعدد الزوجات أنو جر إىل شر اجتماعي ٍ
ويل ،ويف معتقدي أن
الشريعة حُت أباحت حق الطبلق ،وحق تعدد الزوجات ،وأمنا أباحتها بشرط أن تتوافر
ذلما ادلقتضيات ،فشأهنما شأن العقاقَت السامة ال تؤخذ إال بقد ٍر وال تباح إال حُت ال
يكون منو بد ...إننا نتناول من العقاقَت ما يسميو األطباء "ادلضاد للحيوية" أو مبيد
احليوية" وىم مع ذلك يصفونو لنا يف بعض حاالت ادلرض لكي تصح لنا احلياة".8
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قتل النفس:

إن من حق اإلنسان أن يعيش يف ىذه الدار الفانية ،وال جيوز لنا أن ضلرمو من حقو ىذا
إال باحلق ،ويقول زلمود تيمور مدافعاً ىذه الفكرة وىذا القانون:

"أنتوىل بأيدينا حرمان اإلنسان من حق احلياة ،وىو حق مقدس نبذل يف سبيلو أقصى
اجلهود ،ونصونو مبختلف ألوان الدعاية واإلعزاز".9
منارس جردية القتل ،وىي شريعة الغاب،وقد هني اهلل عنو ىف زلكم
ويقول" :أ ُ
تنزيلو بشدة ".11
مث يقول" :جيب حتكيم شريعة اهلل علي القاتل اذا ما ثبت جرمو بالشواىد القاطعة وليس
بالشك وحيرض القرآن علي الصلح حيث الصلح خَت والعفو عن اجملرم أقرب للتقوي .11
حق ،ولكن الشريعة اليت يراد ذلا أن حتكم البشر جيب
ويقول كخبلصة ما قال " :كل ىذا ٌ

أن تكون شريعة واقعية تستمد من البشر طابعها األصيل ،فلو اصطنعنا ذلذا اجملمتع شريعة
مبلئكية دلا صلحت لو ،وبل لفسد اجملتمع هبا أديا ٍ
فساد.12

زلمود تيمور ادلصلح االجتماعي:

وكان زلمود تيمور مصلحاً اجتماعياً ،وىو الذي مجع بُت الفكر والفن ،وبُت
التصوف واإلصبلح االجتماعي يف الوقت نفسو وصلح صلاحاً باىراً يف ىذه ادليادين كلها،
وقال" :سلطئ من يدير يف خلده فكرة جديدة شلا يستحدثو العصر احلاضر كان من
ادلمكن أن حتيا يف العصور اخلالية ،وأن تكون أصلح ذلا دلا شاع فيها من فكرات ،فكل
فكرة حتدث ىي بنت العصر ،وىي وحي البيئة ،وجوىر قيمتها أهنا ختدم رلتمعها الذي
نبتت فيو ،وتبلغ غرضها الذي ىدفت إليو".13
إن بعض الفبلسفة القدامى كانوا يرون اإلمارة لبعض الناس والرق لآلخرين ،فمن
نافع ومفي ٌد بقدرىا ما ىو عادل ،ولكن زلمود
الناس عبيد حبكم الطبع ،والرق يف حقهم ٌ

تيمور ال يرى ىذا الرأي بل ىو يرى أمة الناس مجيعاً سواسية عند اهلل ،وادلعزة فقط للذين
يؤدون واجباهتم ويقتنعون مبا قدر اهلل ذلم.14
وىو معارض لثورة عشوائية 15مدمرة كما وقعت يف فرنسا اليت ىبت تعلق حقوق
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اإلنسان ادلدنية واليت وقعت يف الروسيا16وأعلنت لئلنسان احلقوق االقتصادية ىو ال يؤمن
إال بالري واإلخصاب.17
لقد ذىب قادة الفكر إىل أن أىدى سبيل إىل اإلديان بالفضيلة وإيثار اخلَت ىو
اكتناه احلياة على حقيقتها ،مبا فيها من ألوان وأفانُت ،ال فرض قوانُت أخبلقية جامدة
وإلقاء مواعظ إرشادية جافة ،فقد ثبت بالتجربة أن فرض ىذه القوانُت وإلقاء تلك
ادلواعظ ال رجح لو يف النفس ،وال أثر لو يف التوجيو احليوي وبكلمات أخرى أن ذلك
ادلرجع واألثر مزلزل الكيان ،فأما الرجع الباقي واألثر فهوللحقائق اإلنسانية اليت تسري يف
اجملتمع صباح ومساء ،ودتلك الناس فيما ديارسون من تصرفات وأحداث.18
إن زلمود تيمور يسلط الضوء على احلياة ادلصرية بأهنا حافلة باألحزان واذلموم
ويعترب ىذه ادلشاكل وباءاً تفشي ،ويقول:
"واحلق أننا نعيش يف مصر تًتاكم فيو أثقال اذلموم ،وىذه اذلموم ليست مقصورة
على الرجال دون النساء ،وإمنا ىي تشتمل اجلنسُت على السواء 19،يقول:
’’إن ضرورة تقضي بأن ينظر قادة الفكر وأساة اجملمتع يف عبلج لتلك احلال

خيفف وطء ىذه اذلموم ،ويسرى عن القلوب تلك ادلخاوف ،حىت ال تتبلور فتنقلب عُقداً
نفسية خطَتة؛ تفضي باجملتمع اإلنساين رجالو ونسائو إىل أوخم العقيب‘‘.21
مث يقول:
"وشلا ال شك فيو أنو ال شيئ كالتنفيس يف عبلج ادلشاعر ادلكبوتة واذلموم
أمر مل تكن لو من وسيلة طبيعية إال البكاء واالنتحاب أو
الرازحة ،فإن ادلرء إذا حزبو ٌ
الصراخ واذلياج ،وما ادلظاىرات سلميةً أو عنيفةً إال نوع من التنفيس دلشاعر اجلماىَت،
حُت يضيق صدرىا مبا حتس بو من استنكار للظلم والثورة على االضطهاد".21
ويكره زلمود تيمور احلفبلت الزائفة واجملامع الكاذبة وأن حيل زللها حلقات الذكر الصافية
الوادعة.22
وينصح زلمود تيمور إىل احلب والتعاون ،ويقول:
"اعتدل يف أنانيتك ،والزم حد األثرة النافعة ،حىت تصيب من احلياة مأربك يف

اإليضاح ( 27ديسمرب )2013

زلمود تيمور كمصلح اجتماعي

269

غَت إيذء دلن حولك ،وإضرار بسواك ،كما يدعوك حب البقاء إىل أن تكون أنانيتنا ذا أثرة
يدعوك أيضاً أن تكون تعاونياً بطبعك فلتعجب لغزيرة حب البقاء كيف جتمع بُت
النقيضُت من نزعة فردية أصيلة ،ونزعة اجتماعية ال تقل عنها أصالةً! فلتؤمن بضرورة

التعاون يا صاح! ...ولتعلم بأن اإلنسان ليس وحده الذي خيتص بطبعو االجتماعي
ونزعتو التعاونية ،فأنت ترى الطَت أسراباً يف مسارح اجلو ،واحليوان قطعاناً يف أعراض
الفبلة ،وترى النحل خبليا رلتمعة ،والنمل سرايا متدفعة ،وترى أجناساً وضروباً من خلق
اهلل ،عليها طابع التعاون ،وفيها روح االجتماع".23
ويدعو زلمود تيمور إىل األخبلق ادلتباينة وحقوق اجملمتع وزلاربة فساد األخبلق،
والعادات وتوجيو النصح واإلرشاد كما يقول:
"األخبلق ادلتباينة تعمل يف حتقيق السعادة عمل العقاقَت ادلختلفة يف تركيب
الدواء الناجح ،فخذ من األثرة ومن اإليثار مزاجاً يصلح بو أمرك ...ال تكن يف األثرة
صاحب إفراط وال يف اإليثار صاحب تفريط ...ال تسرف يف أنانيتك وطماعيتك وال
تشطط يف بذل نفسك ،والتهاون حبقك وبُت الطرفُت منزلة فيها سعادة الفرد وخَت

اجملموع".24
ويقول ناصحاً:
"امض يف عملك ناظراً إىل نفسك ،ولكن ال تغل يف أثرتك وأنانيتك ،فتهدم
اجملمتع الذي أنت عضو فيو فاعرف حق رلمتعك عليك ،كما تعرف حق نفسك ،وكن
تعاونياً تستوخي خَت اجملموع".25
ربط زلمود تيمور ادلقال باجملمتع من طريق معاجلتو دلشكبلتو وتصويره آلالمو
وآمالو وإشباع نزعاتو مبا يصورىا تصويراً صادقاً ،ويقول:
"اآلن وقد أخذ السيل العارم يتخذ مظهر اجملرى الرفيق ،ومضى يشق طريقو
لَتوي األرض ادلوات ،علينا أن نؤلف بُت القلوب ،وإن نوثق بُت ادلواطنُت رباط التآخي،
خَتة األغراض،
ونشيع بُت صفوفهم روح الوئام ،فإن النهضة احلاضرة مثالية األىداف ر
تنشد ادلصلحة العامة ،وتعمل للغد القريب والبعيد ،وإن رلمتعاً يتوىل قيادتو اذلاتفون هبذه
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جدير أن ينعم بإصبلح وارف الظبلل ،إصبلح
ادلثل العالية يف بناء األمم ،ذلو رلمتمع ٌ
يباركو اهلل ،ويدعو لو األطهار ادلخلصون".26
صورة ادلرأة عند زلمود تيمور

أ -بطولة ادلرأة

إن زلمود تيمور مل حيرم ادلرأة بل أخذىا يف مقالو وأظهر مجيع ما فيها من الرباعات
وادلهارات وقال:
" بطولة ادلرأة لو قوية األثر يف بناء اجملمتمع ،فهي سبيل إىل تلك ادلؤاخاة وذلك
التأليف بُت اجلنسُت :الرجل وادلرأة أهنا للبيت عماد ولؤلسرة روح ،وإهنا ألكرب عون للرجل
على شق طريق احلياة ،دونك "حواء" نفسها ...سيدة اجملمتع األوىل ،فيها تتجمع زبدة
خصائص ادلرأة األصيلة اخلالدة ،ومن حياهتا تتسق شريعة النساء لكل زمان ومكان".27

ب -زلة ادلرأة

مل يكتف زلمود تيمور ببطولة ادلرأة بل ذكر زلتها أيضاً بشكل معجب ،وقال:
"وإذا أردنا أن نصور ادلرأة اليت زلت ،فإما أن نقصد إىل االعتذار عنها وإما أن نرمي
مسوق إىل
إىل التشهَت هبا ،ففي احلالة األوىل نرسم ذلا صورة ملك مساوي مفًتى عليو،
ٌ
مصَتة الذي انتهى إليو ،ونفسو بُت جنبيو نورانية كلها قدس وصفاء ،فهذا ادللك الكرًن
فريسة االضطرار ،صريع اجملمتع دون أن ضلس من توضيح ادلبلبسات وادلؤثرات ما نراه يف
اجملتمع حقاً ،وما نلمسو يف الطبائع والنزعات على الوجو الصحيح ...ويف احلالة األخرى

نرسم لتلك ادلرأة اخلاطئة صورة بغيضة شوىاء ال ينبض ذلا قلب بعاطفة ،وال تنطوي
نفسها على أثارة من اخلَت ،غَت مراعُت أن لكل تصرف علة ،وأن لكل شيئ حكمة ،وأن
ىناك من األسباب ما يدفع أو ليمنع".28
ج-

مشكبلت ادلرأة:

إن زلمود تيمور قد ذكر مشكبلت ادلرأة ،وأما احلركة اليت كانت تدعي باسم
"حترير ادلرأة" واليت كانت تدعو إليها قاسم أمُت ،فما كانت إال إلىانة ادلرأة وتذليلها،
ودتزيق حجاهبا عن وجهها ،ويف ىذا الصدد قال زلمود تيمور:
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"ولقد كان من مظاىر الرغبة يف حترير ادلرأة ،وذلك بإهناء عهد احلجاب وإشاعة
السفور ،حبيث تستطيع ادلرأة أن تسهم يف ميدان العمل ويف بناء اجملمتمع ،والتقاليد يومئذ
ٍ
حتول دون خروج النساء ،واشًتكن مع الرجال يف عل ٍم أو ٍ
صناعة".29
أدب أو
وأن اجملتمع ادلصري رلتمع اجلاىلية األوىل ،حتجب حقالق الدين احلنيف يف
معاملة األنثى ،وتعاملها معاملة مناقضة دلا جاء بو التشريع اإلسبلمي احلكيم ،فكراىيتها
منذ مولدىا ،وإمهال تربيتها وحرماهنا من حقوقها ادلشروعة كل ذلك ولد ىف نقسها الشعور
بالنقص واإلىانة ،وىواجلانب الذي استغلو أعداؤىا فنادوا مبا أمسوه (حتريرىا) ورفع الظلم
عنها ومساواهتا بالرجل يف كل شئ .وادتام الدين اإلسبلمى صراحة بالرجعية واجلمود وبعد
ذلك ذفعوىا إىل السفور والتربج واالختبلط بالرجل يف كل اجملاالت.31
وإن ادلرأة الشرقية يف حبر متبلطم متخبط األمواج،ورغبات التحرر ،ومل تساو
الرجل يف شيئ قدر مساواهتا ويف نصيبها من القلق واحلَتة حيث يقول زلمود تيمور:
"فقد وجدت ادلرأة الشرقية نفسها يف حبر متبلطم متخبط األمواج ،تبهر عيرنها
ادلدوية ،فهي اليوم جتاه معضبلت اجتماعية
األضواء السواطع،
ُّ
وتصم أذهنا الصيحات ر

تصيب الصميم من كيان حياهتا النسوية ،وإذ تتنازعها رغبات التحرر ادلطلق وادلساواة
التامة يعيش الرجال ....وقد كانت يف سوالف العهود آمنة مطمئنة يف خدرىا تستمرئ
اذلدوء والسكينة يف دنياىا احملدودة باألستار واألسوار.31" .
ويقول:
"وضلن وإن كنا ال صلحد فضل الرقص العصري يف التنفيس ،نرى أنو ليس بادلبلئم
كل ادلبلءمة لطبيعتنا الشرقية ،ال من وجهة جونا احلار وما لو من آثار ،وال من وجهة
األخبلق والتقاليد".32
كان حملمود تيمور صديق وامسو عزوز ،وكان يسكن يف الريف ،فأرسل إىل زلمود
تيمور رسالة ،وصف فيها احلياة الريفيية مبا فيها ادلرأة الريفية ،فقام زلمود تيمور بادلوازنة
بُت مرأة الريف ومرأة ادلدينة وقال:
"فأما الريفية فهي على غرارىا دتتاز مبشية صحيحة ،ولعل لسذاجة الريف فضبل
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يف احتفاظ ادلرأة ىنالك ببصَتهتا النَتة اليت هتديها إىل الظهور بادلظهر ادلبلئم ذلا باعتبارىا
أنثى ،وعلى العكس من ذلك يطمس التمدن بصَتة ادلرأة يف ادلدينة فبل تعرف كيف تسَت
السَت الفٍت الذي يكفل ذلا رشاقة القوام".33
ويريد زلمود تيمور التخفيف من ادلراقص وادلساىر لؤلوانس والسيدات اليت
ينتمُت إىل الطبقات العليا والوسطى ،ويقول:
"أما األوانس والسيدات من الطبقات العليا والوسطى ،فما أحوجهن إىل
التخفف من تلك ادلراقص وادلساىر اليت يسودىا التكلف والتظاىر ،ويتفشى فيها التفاخر
يص رن زىرة شباهبن اليت تُ ْذويها السهرات
بأناقة مصنوعة مزورة ،وما أحوجهن إىل أن ُ
ادلوصولة بُت رقص وشراب".34
ويقول:
"لقد آن ذلن أن يعدن إىل رلامع "الزار" ينفضن فيها مهوم البيت وأثقال احلياة،
وسلاوف ادلستقبل ،وإن ادلرأة يف ىذه اجملامع ادلقصورة على بنات جنسها ،لتجد الفرصة
وتبسط دخيلتها ،ال يعوق حريتها عائق ،ال
ساضلةً على أنغام الدفوف لتُطلق سجيرتهاُ ،

يصرفها عن البوح مبكنوهنا شيئ".35
حقوق ادلرأة عند زلمود تيمور
ادلرأة يف القرآن الكرًن ،أحد اجلنسُت :الذكر واألنثى ،من نوع اإلنسان ومها
جنسن الرجال وجنس النسآء.
واجلنسان سواء ،ولكن للرجال على النساء درجة :قال تعاىل :وذلن مثل الذي
حكيم .36وقال عز من قائل :وال
عليهن بادلعروف ،وللرجال عليهن درجة ،واهلل عز ٌيز
ٌ
تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم على بعض للرجال نصيب شلا اكتسبوا وللنساء نصيب شلا
اكتسنب واسألوا اهلل من فضلو ان اهلل كان بكل شئ عليما.37
ويلى ذلك من السورة نفسها .الرجال رقوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم
على بعض ومبا أنفقوا من امواذلم .38يقول اهلل تعاىل يف كتابو العزيز ،ولكن ادلرأة عماد
الرجال ،ومبلك أمره ،وسر حياتو من صرخة الوضع إىل أنرة النزع".39
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ويؤمن زلمود تيمور حبقوق النساء اليت وىبها اإلسبلم إياىا .فهو شأن ادلرأة يؤمن
حبقها يف األسرة ويرى أهنا جديرة بأن تعٍت بأنوثتها ،ويكره للرجل أن تتخلف عنو مظاىر
الرجولة .ومن ىذه احلقوق:

.1

حق اختيار زوجها:

إن ادلرأة تتمتع حبق اختيار زوجها ،ولكن ىذا احلق مفقود ألجل بعض العادات والتقاليد
السيئة ،فهي ادلرأة أىلوىا إىل غَت من حتب لفقدان حقها يف اختيار الزوج على غَت رضا
منها وال قبول ،ويرى زلمود تيمور يف ىذا األمر مأساة احلياة الزوجية والنعي عليها يف
اجملمتمع ،وما ينجم منها من زلن وشجون".41

.2

حجاب ادلرأة:

أما بالنسبة حلجاب ادلرأة فيقول زلمود تيمور:

"ولست أعٍت هبذا احلجاب نقاب الوجو ،فقد بلى نسيجو وتقلص ظلو وأصبح
عُت ،وإمنا أعٍت ذلك احلجاب الكثيف الذي يسدلو اجملتمع الشرقي على
أثراً بعد ر
العبلقات بُت الرجال والنساء ،فهو حيد من اشًتاك ادلرأة يف احلياة االجتماعية إال بقد ٍر،
وىو جيعل من "حواء" شخصية ناعمة رقية مل ختلق إال للحب واذليام ،ومصداقاً لقول
الشاعر العريب :
41
وعلى الغانيات جر الذيول
كتب القتل والقتال علينا
تعرض زلمود تيمور يف ىذه ادلقاالت لعدد كبَت من أمراض اجملتمع وأخذ يعاجلها

معاجلة ادلصلح االجتماعي الذي يعز عليو أن يكون رلتمعو حافبلً هبذا العدد من األمراض
كاالضلبل ل اخللقي والزيف االجتماعي ،والبخل ،والتظاىر بغَت الواقع ،والضياع ،ومبنعى
آخر كل نقيصة من نواقص اجملتمع.
وخبلصة القول إن اجملتمع الذي وصفو تيمور أو كتب عنو كان رلتمعاً فاسداً ،انتشر فيو
كثَتٌ من النقائص ،وإن احلياة ادلصرية كانت مليئة بادلشاكل اليت كان من الصعب حلها،
وغدت مقاالتو تعاًف ادلشاكل النفسية لؤلفراد واجملتمع.
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