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A Study of Modern Egyptian Arabic Prose Literature
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ABSTRACT
Modern Arabic literature particularly short stories and
essays deal with, among others, liberation of women from
outdated and oppressive traditions. There are supporters of
this trend and also opponents to this attitude in Arabic
prose. This article touches the issue of women’s liberation
in Arabic literature produced in Egypt during the first half
of the twentieth century. The major subject-matters
included therein are veil, adornments, polygamy, marriage,
divorce, women’s joining workforce, and free-mixing of
both male and female.

_______________________________________________
_

إف العاَف اإلسالمي يواجو أخطارا يف العصر اغبديث ،وىػي أخطػار لت ػس ط ػتط و
يبكن ذباىلها ،والتصدي ؽبا يكوف طاغبماس اجملرد ،أو النوايا الطتب فقط ولكن طػالهه العمتػ
ؼبا سبثلو تلك األخطار من تتارات ،وخاص طعد أف تغلغلس يف البنت األدطت لشعوب العاَف العريب
خاصػ  ،واإلسػػالمي مام ػ  ،طػػو وأصػػب ؼبػػن وبملهػػا مكاذ ػ األسػػتاذي والقتػػادةم واألدب وسػػتلته
اػببتث  ،ي ػتغلوذو طاسػ األدب اإلذ ػآف الػعرب يعػم مػن مشػامر اإلذ ػاف ،ومػن طؤسػو وتطلعاتػو،
وي ػتغلوذو طاسػ اإلطػداع ،وا طتكػػار ،والهػػنم ولػعلك قبػػد أف ىنػاؾ أممػػا أدطتػ تعمػو ػػد و ػػوة
ملى إف ػاد القػت اإلسػالمت يف اجملتمعػات العرطتػ واإلسػالمت دوف أف تعلػن أ ػا ربػارب اإلسػالـ،
* حالتاً طاحث ىف ما طعد مرحل الدكتوراة ،جامع العلوـ ،مالتزيام
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وتصور اإلسالـ مرادفا لكلم التخلف ،و د ظهر يف األدب العريب اغبديث اذباه تبىن حرك ربريػر
اؼبرأة ملى النهج الغريب ،وكاف لو أثر واض ملى اجملتمع العريب مام واجملتمع اؼبصري خاصػ ألف
مصر لب الوطن العريبم و د كاف أثره شديدا ملى أصحاب القل من الكتاب ومؤلهي القصص
واأل صوصػ واؼبقالػ م فأحببػػس أف أذكػػر يف ىػػعه اؼبقالػ تقػػدٔف طعػ النمػػاذج مػػن ىػػؤ الػػدماة
اؼبؤيدين لدموة ربرير اؼبرأة من خالؿ ما كتبوا يتبنوف فتها ضايا اؼبرأة اؼبختله من حقها يف التعلت
واختتار الزوج وح جعو الطالؽ يف يػداه ومنػع تعػدد الزوجػات وذػزع اغبوػاب وممػو اؼبػرأة و ػًنه
يعموف طو من وجه ذظرى يف النثر العريب اغبديثم وكػو ذلػك حػدث منػع أف ذػادرب اسػ أمػٌن
اؼبلقب "دبحرر اؼبرأة " يف مصر طالبػا للمػرأة اؼبصػري اؼب ػلم أف ت ػهر وتشػارؾ الرجػو العمػو وأف
تقف معو جنبا إُف جنب يف كو مكاف ،فكاف دامت إُف ا كبالؿ واإلطاحت وتبعو كثًن فبن أحبوا
دموتو وساروا ملى وو ل و طبتعته واكبرافها من جػادة الصػوابم فبػا حػدثس ضػو كبػًنة يف
مصر اليت ادىا زمما " ربرير اؼبرأة " فاذق اجملتمع اؼبصري طٌن مؤيد ؽبعه اغبري ومعارض ؽبام

اؼبؤيدوف لدموة ربرير اؼبرأة من الكتّاب:

ومػػن الكتػػاب الػػعين دمػوا إُف ربريػػر اؼبػرأة يف كتاطػػا ولييي الييدين ي يين 1فقػػد كػػاف مػػن
أذصار اؼبرأة يريد تعلتمها ورفػع حوااػا ،وإمطا ىػا اغبريػ يف اختتػار زوجهػا و يػررب يف اغبوػاب
فرضػػا مػػن فػػروض الػػدين ،و يػػررب يف طبػػوؿ اؼبػرأة مػػا يقػػوض ركػػن اجملتمػػع ،ويهػػدـ صػػرح ال ػػعادة
الزوجت ولو يف الصحائف ال ػود فصػو طعنػواف " اؼبػرأة " جػا فتػو" :وأمػا الػيت تلهػا اغبوػاب فقػد
تزوجهػا رجػو مػن أىػو أدذػو شػديد الغػًنةم دخلػس طتتػو لتلػ زفػس إلتػو وَف زبػرج منػو أطػدا ،حػ إذا
مرضس وثقو ملتها اؼبرض واشتد األَف ،دما زوجهػا طبتبػا وأخػع يصػف لػو مػا تشػكوهم فقػاؿ :أذػا
أداورب ملى ال ماع ،و طد من رؤي اؼبريض وفحص موضع العل م فأىب الزوج األيب ذلكم وما
2
مضس أياـ الئو إ و د أزروىا يف أكها ا وشتومها إُف منزؽبا األطدي ،من ضري إُف ضري "م
وكعلك ذكر ربس منواف" اؼبرأة" ص اؼبرأة اعباىل ال أم س ضحت ظل زوجهام
وكػػاف وِف الػػدين ضػػد الػػزواج اإلجبػػاريم فقػػد كػػاف يػػؤمن طقداس ػ رطػػاط الػػزواج هبػػب أف
يكوف طالتهاى وا تهاؽ طٌن الزوجٌن و ػد ذكػر يف إحػدرب صصػو ملػى ل ػاف رجػو ىػعه القضت ػ
فقاؿ " :وتزوجس أخيت من رجو ين شرس اػبل خبتو جاىو وَف ت أؽبا أمها رضاىا ،طو ر بس
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فتو لكثرة مالو ،فكاذس ما ب التزويج شرام وماتس أخيت يف روذ شبااا ما وح رة ،وغبقس اا
3
أمي طعد أشهر الئو"م
و ػد دمػا إُف تعلػت اؼبػرأة واذتقػد الػعين يبنعػػوف اؼبػرأة مػن التعلػػت ويقتصػروف تعلتمهػا ملػػى
اؼبرحلػ ػ ا طتدائتػ ػ مث وبب ػػو ا يف ج ػػدراف البت ػػس فق ػػاؿ" :فلم ػػا أسب ػػس ملومه ػػا ال ػػيت يف مدرس ػػتها
أخرجهػػا أطوىػػا و ػػد طلغػػس الثالث ػ مشػػرة وأوجػػب ملتهػػا اغبوػػاب وؾبػػاورة البتػػس ومنعهػػا مطالع ػ
4
الكتب اإلفرقبت "
و ػد رد وِف الػػدين ملػػى الػػعين ػػالوا طه ػػاد اؼبػرأة اؼبتعلمػ فقػػاؿ ":و ػػالوا إف تعلػػت البنػػس
مهػػتج إُف اف ػػادىن ،ومػػا يف القػػائلٌن طػػعلك مػػن تعلمػػس أمػػو ومػػرؼ ف ػػادىا ،إف ىػػو إ عبػػاج
5
مبٌن"م
و د كاف يعارض تعدد الزوجات وشبو الرجو العي يعدد طالطهو العي يلعب طاأللعاب
مندما يبو من لعب يلوأ إُف لعب أخررب ويكوف مضطرطا يف اغبصوؿ ملتها فتقوؿ ":خطبوىا أل ا
خلقػػس لتخطػػب ،فػػاذا صػػارت يف أيػػديه أيامػػا ملػوا حػػديثها وسػػوموا راػػا وراحػوا يهتشػػوف ملػػى
ًنىا ،فمثله كمثػو الطهػو اؼبػدلو ،يػررب اللعبػ فتبكػى ألطتػو وأمػو حػ يبتاماىػا لػوَ ،ف يلبػث أف
6م
وبطمها ويطرحها جاذبا لتأتتو لو طغًنىا"
و ػػدكاف وُف الػػدين مػػن ضبػػاة اس ػ أمػػٌن وكػػاف يػػررب اغبوػػاب حوػػر مثػػرة لتقػػدـ اؼب ػرأة
ومندما رأرب أف دموة اس أمٌن َف تثمر شبارىا يف و تها فػأظهر حزذػو طقولػو" :مػن لػػي طصػاحب
"ربرير اؼبرأة " أف يػنه منػو تػراب القػم ،وىبػرج إُف األحتػا لػًنرب مبلػت اسػتهاد مػن رأيػو  ،أمػا
أذو لو فعو – ولن يهعػو -و ػرأ مػا يكتبػو ػوـ مػن اطقػا اغبوػاب والػتحك ملػى أمهػات األجتػاؿ
اآلتت لكر راجعا إُف مرتده وأ م متنتو ح يررب ،وأذذتو لكي ي مع"7م
ومػػن أذصػػار ربريػػر اؼبػرأة عبيياس محمييود الع يياد  8حتػػث كتػػب يف ؾبمومتػػو الكاملػ مػػن
ضت ربرير اؼبرأة منا شا فتو مدة ضايا ال ينادي اا أذصار ربرير اؼبرأة فكتب مقا من" طلب
اؼبرأة اؼب اواة " حتث أذكراؼب اواة التام طٌن الرجو واؼبرأة فقاؿ ":فاإل ضا من كػو ىػعه الهػوارؽ
والػػعىاب إُف اؼب ػػاواة طػػٌن الرجػػو واؼبػرأة طعػػد وضػػوح تصػػورىا منػػو وظهػػور ذقصػػها طالقتػػاس ملتػػو،
9
مبث موجب لو و يهتد"م
أما من تعدد الزوجات فكاف يؤيد تعدد الزوجات ويعتمه سن ذافع وطٌن األضرار اؼبرتتب
طاجملتمعات اليت تتبع سن الوحػدة يف الػزواج فتقػوؿ ":فتعػدد الزوجػات سػن ذافعػ طامتبػارىن ذومػا،
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ىػػعا ملػػى أذػػىن أررب شبػ ماذعػػا معقػػو يصػػد رجػػال أصػػتبس زوجتػػو طػػدا مضػػاؿ ،أو طقتػػس مػػا را
تلػػد ،أوكاذػػس تناسػػبو سػػنا ،مػػن أف يقػػرتف طزوج ػ أخػػررب ،وإف كث ػًنا مػػن النػػاس يصػػبؤوف إُف
10
معىب اؼبرموف لتصبحوا يف حو من ا رتاف طأكثر من واحدة "
أمػػا رأي ػ ىف اغبوػػاب فهػػو يكتػػب مقػػا فتػػو طعن ػواف" اغبوػػاب" حتػػث يػػررب أف الوجػػو
والكهػٌن لت ػػا طعػورة وأف اغبوػػاب يعػىن منػػع الن ػا مػػن اػبػروج مػػن طتػو ن ؼبزاولػ الشػؤوف الػػيت
تباح ؽبن واسند األمر طالقرار يف البتوت إمبا خوطب طو ذ ا النيب صلى اهلل ملتو وسل م وطػٌن يف
مقالػػو أف اغبوػػاب كػػاف موجػػودا منػػع مهػػد ػػدٔف فقػػد كػػاف معروفػػا طػػٌن العماذتػػٌن مػػن مهػػد إطػراىت
ملتو ال الـ وظو معروفا طتنه ىف أياـ أذبتائه صبتعا إُف ما طعد ظهور اؼب تحت وتكررت اإلشارة
إُف الم ػػع ىف ػػًن كت ػػاب م ػػن كت ػػب العه ػػد الق ػػدٔف وكت ػػب العه ػػد اعبدي ػػد وي تش ػػهد العق ػػاد م ػػن
اإلصػػحاح ؽبػػعا القػػوؿ فتقػػوؿ":فهى اإلصػػحاح الراطػػع والعش ػرين مػػن سػػهر التكػػوين مػػن رفق ػ إ ػػا
رفعػس متنتهػػا فػرأت اسػػحاؽ فنزلػس مػػن اغبوػاب و الػػس للعبػػد مػن ىػػعا الرجػػو اؼباشػػي يف اغبقػػو
11
للقائي؟فقاؿ العبد :ىو ستدي فأخعت الم ع وتغطس"
و ػػد استشػػهد لقولػػو طقػػوؿ اإلسػػتاذ طنطػػاوي جػػوىررب فتمػػا ذىػػب إلتػػومواغبواب ىف رأي
العقػػاد حوػػاب مػػاذع الغوايػ والتػػمج والهضػػوؿ وأف الم ػػع ىف رأيػػو َف يكػػن فبػػا ذكػػره القػػر ف الكػػرٔف
فتمػا أمرطػو مػن اغبوػاب 12موأف ػرا ة التػاريخ يبػػٌن لنػا أف التوذػاف فػرض العزلػ ملػى ذ ػا ى وكػػاف
الرومػػاف مل ػػى ترخص ػػه ىف ىػػعا األم ػػر ي ػػنوف الق ػواذٌن ال ػػيت رب ػػرـ ملػػى اؼب ػرأة الظه ػػور طالزين ػ ىف
الطر ػػات بػػو اؼبػػتالد دبػػائ سن مواستشػػهد لرأيػػو طكشػػف اؼبػرأة لوجههػػا طػرأي اإلمػػاـ الزـبشػػررب ىف
13
ته ًنه الكشاؼم
و ػػد كت ػػب روايػ ػ " س ػػاره" يص ػػور فت ػػو س ػػهور الهت ػػاة وارتباطه ػػا طعال ػ ػ ح ػػب م ػػع ش ػػاب
اظبػػو"نباـ" فوصػػف سػػارة طصػػهات اعبمػػاؿ واغب ػػن ووصػػهها وصػػها داخلتػػا مػػن مواطػػف وأفكػػار
والوصف الهين العي يأخعشكو اغبوار طٌن"سػارة ونبػاـ" مث صػور غبظػات الشػوؽ طتنهمػا ،مث طعػد
ذلك يصور مقاد "سارة" طصورة اؼبرأة اؼببتعل  ،تعص ج دىا أياـ تاب حبتبها ،ومن مث ىػي
دمػػوة صػػروب مػػن الكاتػػب لتأيتػػد مثػػو ىػػعه اؼبوا ػػف يف اجملتمػػع اؼبصػػري ،مػػن اغبػػب والغػراـ خروجػػا
14
ملى تقالتد اجملتمع
ومػن دمػاة ربريػر اؼبػرأة مػػن كتػاب اؼب ػرحت األسيتاذ توفيييل الح يي  15الػعي كتػب مػػدة
م ػػرحتات رب ػػدث فته ػػا م ػػن ضػػايا اؼب ػرأة ،فه ػػي م ػػرحت " اؼب ػرأة اعبدي ػػدة " ال ػػيت كتبه ػػا ىف س ػػنو
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 3291ـ ماًف فتها مشكل سهور اؼبرأة اليت كاذس تزاؿ تثًن اىتماـ النػاس ومنا شػا ىف ذلػك
الو ػػس ،و ػػد حػػاوؿ توفتػ اغبكػػت أف يعػػرض فتهػػا مػػا ت ػػتهدؼ لػػو األسػػرة واألخػػالؽ العامػ مػػن
خطر ذتتو لل هور ،وخروج اؼبرأة من البتس واختالطها طالرجاؿم
و ػػد كػػاف مػػن أذصػػار ال ػػهوروا ختالط و ػػد كتػػب مقػػا طعن ػواف " اؼب ػرأة واجملتمػػع" مػػن
مقا تو ربس مشس الهكر فأذكر فصو البنٌن من البنات ىف اعبامع ومزل اؼبرأة من الرجاؿ و مػن
مث أيػػد ال ػػهور حت ػػث ػػاؿ ":إذػػو لتدىش ػػىن حق ػػا أف طع ػ الشػػباب اؼبثق ػػف ذ ػػادرب يوم ػػا طهص ػػو
اعبن ٌن ىف اعبامع اؼبصري  ،ىف و س أشبرفتو ذظاـ الدراس اؼبتحدة وأخرج لنا فتتات حائزات ملى
"اللت ػػاذس" و"اؼباج ػػتًن" و " الػػدكتوراة" ىػػن فخرمصػػر ،وىػػن دلتػػو ملػػى ر ػػي مص ػرالعقلى ىف
الو ػ ػ ػ ػػس اغباضػ ػ ػ ػػر ،إف اؼب ػ ػ ػ ػرأة لت ػ ػ ػ ػػس طع ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػػن أثػ ػ ػ ػػاث البتػ ػ ػ ػػس توضػ ػ ػ ػػع فتػ ػ ػ ػػو ،هلهػ ػ ػ ػػا
ومقلهااؼبغل مممممولكنها شريك ؿبرتـ ينبغي أف هبد فتو الرجو متعػ مقلتػ  ،ذببػب إلتػو البتػس "م
16

وكعلك دما إُف خروج اؼبرأة من البتس وجعو رارىا يف البتس حب ا --ح ب زممو-
فقػػاؿ ":فلنوع ػػو اؼب ػرأة زى ػػرة ،وىػػو تع ػػرؼ زى ػػرة أينع ػػس دوف أف تتعػػرض ل ػػتال للش ػػمس واؽب ػوا
!مممممفلحػعر كػػو اغبػعر مػػن حػبس اؼبػرأة مممفػاف ىف ذلػػك حب ػا لعقلهػػا وموتػا لشخصػػتتها ،أذنػػا
التػػوـ ذػػدفع التػػا شبػػن سػػح اؼب ػرأة اؼبص ػري ىف اؼباضػػى ،إف إ صػػا اؼب ػرأة مػػن ؾبتمعنػػا كمػػا يقضػػى
اغبت ػواف اغبقػػًن جريب ػ فظتع ػ  ،ىػػي القتػػو اؼبعنػػورب طعتنػػو أكثػػر و أ ػػو  ،وىواإلمتهػػاف لكرامتهػػا
17
وآلدمتتها امتهاذا هبب ملتها أف تثورمن أجلو"م
وقبده يف م رحتاتو يصور اؼبرأة يف مدة صور يدموا من خالؽبا إُف أفكاره اليت يؤمن اػا
فم ػػثال يف م ػػرحت " ش ػػهريار" ػػارف ط ػػٌن امػ ػرأتٌن فالزوجػ ػ األوُف للمل ػػك "ش ػػهريار" سبث ػػو الص ػػورة
الهاسدة للمرأة يف مقاطلها "شهرزاد" صورة للمرأة اؼبتعلم  ،العكتػ مالطاىرة ،الشوام  ،األمتن اليت
تػ ػػدفع مػ ػػن ذه ػ ػػها ومػ ػػن طنػ ػػات جن ػ ػػها  ،ويظهػ ػػر أثرىػ ػػا يف اصػ ػػالح اجملتمػ ػػع و مػ ػػدرب تأثًنىػ ػػا
18
ملى"شهريار" فهنا وببب إُف النهوس اؼبرأة اؼبثقه م
ويف م ػرحت " صػػاحب اعباللػ " الػػيت كتبهػا مػػاـ 3211ـمقبػد أذػػو مقػد اؼبقارذػ طػػٌن األـ
واطنتها ودور كو منهمػا يف حتا مػا الزوجتػ  ،فنوػد فتػو أف"األـ " سبنػع طنتهػا مػن حقهػا يف اختتػار
ش ػريك حتا ػػاوتهرض ملته ػػا رأيه ػػا طزواجهامن"اؼبلك"أل ارجح ػػس اعباذ ػػب اؼب ػػادي مل ػػى اعباذ ػػب
19
اإلذ آف
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ويف م رحت " ال لطاف اغبائر" اليت كتبها ماـ 3212ـم قبد أذو يصور فتو اؼبرأة طدورىا
اإلهب ػػايب يف تغًناجملتم ػػع إُف األح ػػن و ػػد ش ػػاركس اؼبػ ػرأة يف أم ػػور ال تاسػ ػ يف الدولػ ػ طشػ ػرائها "
ال لطاف" بو تولتو ال لط ومتقو ألذو كاف ر تقا واخضامو للقػاذوف طامتثالػو لػو ملػى ذه ػو ومػن
20
مث ملى الرمت م فكاف يؤيد مشارك اؼبرأة يف ال تاس
ويف م ػػرحت "مشس النهػػار" الػػيت كتبهػػا مػػاـ 3291ـمطػػٌن فتػػو أف اصػػالح اؼبػرأة اصػػالح
للموتمػػع طكاملػػو وطه ػػادىا يه ػػد اجملتمػػع طأكملػػو ،فنوػػد اف " مػػر الزمػػاف " الرجػػو مػػن مام ػ
21
الشعب تزوج من األمًنة فأصلحها وطالتاِف أصل اجملتمع طكاملو ملى يديهػػام
و ػػد ام ػػرتؼ توفتػ ػ اغبك ػػت ط ػػأف اؼبػ ػرأة اس ػػتطامس أف تك ػػوف ملكػ ػ وحاكمػ ػ و ائ ػػدة،
وستاست ومصورة ومازف وكاتب روائت تعتمد ملى التحلتو ،ويرجع ذلك إُف ما تتمتز طو اؼبرأة من
العاطهػ الر تقػ  ،واغبػس اؼبرىػػف ،واػبتػػاؿ اقل مفتقػوؿ ":موػػب أف اؼبػرأة سب ػك طػػالقل لتصػػنع
صػ ػ كم ػػا سب ػػك ط ػػاإلطرة لتص ػػنع ثوط ػػا مػ ػن الرتيك ػػو" 22وقب ػػد توفتػ ػ اغبك ػػت ض ػػد اشػ ػرتاؾ اؼبػ ػرأة
يف"المؼبػاف" كنائبػ ألف الوظتهػ األساسػػت للمػرأة يف ذظػػره ىػو البتػػس وترطتػ األطهػػاؿم23فنوػػده يف
24
م رحتتو " النائب اقرتم " يصور اذشغاؿ اؼبرأة اعه األمور خروجا ؽبا من وظتهتها م

وأيضػػا قبػػد أف الييدكتور ييو ح ييين 25كػػاف مػن أذصػػار ربريػػر اؼبػرأة حتػػث مػػارض تعػػدد
الزوجات وطٌن الضرر اؼبرتتب ملتو ىف اغبتاة العائلت من خالؿ ما كتبو من صػص أدطتػ يعػم مػن
فكرتو فنود ىف ص " شورة البؤس" يصور ب الصورة للعي تزوج طأكثرمن واحدة مث يعقػد
مقارذ طٌن الهتاة اؼبتعلم والهتاة اعباىل وأثر التعلت يف اغبتاة فتدموا إُف تعلت اؼبرأةم
وكػػاف طػػو ح ػػٌن يػػررب اغبوػػاب مائقػػا غبري ػ اؼب ػرأة ولػػعلك دمػػااؼبرأة إُف الغػػا هموىف مػػاـ
 3233ـ طدأ طكتاط سل ل من اؼبقا ت أظهرفتها را ه ىعه فقاؿ ":فرؽ طٌن اؼبػرأة والرجػو ىف
اغبريػ وكالنبػػا مػػأمور دبكػػارـ األخػػالؽ ،فهػػى مػن م ػػاوئها ،ؿبظورملتػػو أف يتعػػرض ؼبظػػاف الشػػبو،
واؼبرأة زبلو طاألجنيب و ت افر وحدىا و تتمج تمج اعباىلت األوُفموؽبا طعد ذلك أف تهعو ما
تشػا ىف ػًن إمث و لغػو ،ؽبػػا أف تطػرح النقػاب وترفػػع اغبوػاب ،وتتمتػع طلػػعات اغبتػاة كمػا يتمتػػع
الرجػو ،ولػػتس ملتهػػا أف تقػػوـ دبػا أخػػعت طػػو مػػن الواجػػب لنه ػها وزوجهػػا والنػػوع اإلذ ػػاْف كافػ ،
26
ىعا ىوحك اإلسالـ وىورأينا العي كبتد منو ،و ذعدؿ طو رأيا خر"م
و ػػد كتػػب طػػو ح ػػٌن مػػدة صػػص يػػدمو فتهػػا إُف را ه الػػيت يػػؤمن اػػا مػػن الػػدموة إُف
ال ػػهور وح ػ اغبػػب والتطػػالع إُف ش ػريك و ػػًنه ،والتحػػرر مػػن تػػود اجملتمػػع اؼبصػػري اقػػاف ملػػى
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دينػومفعلى سػػبتو اؼبثػػاؿ قبػػده يف صػ "دمػػا الكػرواف " الػػيت سبثػػو صػ فتػػاتٌن ت ػػعتاف كبػوالتحرر
واإلذطػػالؽ مػػن رطقػ اجملتمػػع ،كبػػو حػ اغبػػب اغبػػر ،والتطػػالع إُف شػريكمفنود أف للروايػ جػػز ين
متمت ػزين أوؽبمػػا مامرطاغبرك ػ القوي ػ الدافق ػ  ،تغلػػب ملتػػو طبتع ػ اؼبأسػػاة ،وزبضػػب حوادثػػو الػػدما
ويػػزدح طالشخصػػتات القويػ اؼبتمتػػزة الق ػػمات ذات الطبتعػ اللصوصػػت واإلجرامتػ أحتاذػػا وىػػعا
اعبػػز ينتهػػي دبقتػػو )ىنػػادي  ،وف ػرار منػ ذلػػك اله ػرار اػبػػائف اؼبػػعمورمأما اعبػػز الثػػآف فأ ػػو مػػن
ساطقو حرك وتشويقا وأوفر حظا من التأمو والتهكًن والتحلتو النه ي ،و رو فموضومو مغاير
سبامػػا ؼبوض ػػوع اعب ػػز األوؿمإذ ػػو يتن ػػاوؿ ص ػ فت ػػاة ت ػػعى للتح ػػرر طق ػػوة العق ػػو ،وص ػػالط اإلرادة ،
م27
وفضو اػبط الوامت اؼبرسوم
ومػػن كتػػاب الروايػ الػػعين ذاصػػروا دمػػوة ربريػػر اؼب ػرأة عبييد الييرحمن ش ي ر  28فهووبػػارب
اغبواب ووبارب فكرة إمتالؾ الرجو إلمرأتو يف رواي " إمرأة تظل طعلها"  29طو إذو يهتب طاؼبرأة
أف تقػف ىف وجػػو الطغتػػاف يف روايػ " ك ػررب واألمػػًنة"م  30وطعػػد مودتػػو مػن اقبلػرتا يهتػػب طػػاجملتمع
اؼبصػػررب ىف صػػتدة " اغبتػػاة والعمػػو " 31وىف صػػتدة " اغبتػػاة والعبػػادة "  32إذ يػػدمو إُف ضػػرورة
33
التطور وم ايرة العصرم

ومػػن كتػػاب الرواي ػ الييدكتور نبيييف مح ييو  34الػػعرب دمػػا إُف اإلطاحت ػ و الهح ػ و
يصورمدة سقطات جن ت  ،فقد صور طع اؼبمارسات ًن اؼبشروم للونس مند طع الهتتات
وسػػتل للك ػػب واإلرت ػزاؽ ،و أداة ؼبغالب ػ ـ الهق ػػر واغبرم ػػاف ،حتػػث كت ػػب يف رواي ػ ) الق ػػاىرة
اعبديػػدة طنػػس أحػػد اغبشاشػػٌن اظبهػػا )اح ػػاف شػػحات الػػيت طامػػس ش ػرفها و دفعػػس دفعػػا إُف
ال ػػقوط ،فق ػػد كاذ ػػس مل ػػى جاذ ػػب كب ػػًن م ػػن اعبم ػػاؿ لكنه ػػا س ػػلتل أط ػػوين منحػ ػرفٌن َف يض ػػمرا
لألخالؽ احرتاما ط م
وكػػعلك قبػػد ) ضبتػػدة يف رواي ػ ) ز ػػاؽ اؼبػػدف حتػػث سػػقطس يف الزذػػا مػػع شػػاب
اظبو) فرج اطراىت حتث اجتعاا اإل را ح أسلمس ذه ها إلتو مرة ومرة و توجهس مع أختهػا
إُف م كنو طشارع شريف ،طامع يف أف وبق أحالمها طالزواج منها ،لكن ىعه األحالـ تبػددت
طعد أف صارحها طالرف القاطع ،اذضمس ضبتدة إُف مدرس الر ص اليت كاف يديرىا "فرج"مو د
اذتهػػى دورىػػا إُف التمػػزؽ و الضػػتاعموكعلك قبػػد "ذهت ػ " يف رواي ػ ػ ) طداي ػ و اي ػ تنزل ػ إُف
ىاوي اػبطتو مع ) سلتماف البقاؿ مث خرينم
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ويف الثالثتػ قبػػد أف مال ػ اعبػػنس ػػًن اؼبشػػروم أمػرا شػػبو مػػادي ،أو ضػرطا مػػن النشػػاط
الػػعرب سبارسػػو الطبق ػ اؼبتوسػػط ال ػ ذالػػس حظػػا طػػأس طػػو مػػن اؼبػػاؿ ،فاذص ػرفس إُف اإلسػػتمتاع
طلعائع اغبتػاة و شػهوا ا طصػورة منتظمػ متكػررة فكػاف ) أضبػد مبػد اعبػواد و صػحبو يعقػدوف كػو
م ا تقريبا ؾبالس األذس والطرب ،لتت ا وا كؤوس اػبمرملػى أذغػاـ اؼبوسػتقى ،وتطريػب اؼبغنتػات
الالئي اشتهرف طاس )العواَف أمثاؿ )جلتل و) زطتػدة و) زذوطػ وكػعلك قبػد الشػعوذ اعبن ػي
يف روايات قبتب ؿبهوظ ،فنود يف روايتٌن اثنتٌن أحدانبا )ز اؽ اؼبػدف واألخػررب الثالثتػ  ،فهػي
ز ػػاؽ اؼب ػػدف ذ ػػررب اؼبعل ػ )كرشػ ػ مثال ػػو ويف الثالثت ػ ذ ػػررب ) مب ػػد ال ػػرحت طاش ػػا مت ػػى أح ػػد
35
أ طاب حزب الوفد ملوثا اعه اآلف م

ومن الكتاب الروائتٌن األستاذ محمد ح ين ىي ي  36حتػث كتػب الروايػ اإلجتمامتػ
طعنواف "زينب" حتث صور فتو اغبب العاثر ودبا يهعو طضحاياه من الشباب و تصوير الصراع طٌن
العادات و طٌن شهوات النهس فصور شخصت )حامد شخصت شباب زماذو يصور فتو تقالتد
اجملتمع اؼبصري العرب ىو أسًن فتو و يصور شهوات ذه و يف التحرر من ىعه التقالتد فكاف وبب
اطنػ ممػو منػع الصػػغر و ىػي أيضػا كاذػػس رببػو و لكػن العػادات والتقالتػػد َف ي ػمحا ؽبمػا طاللقػػا
فكاذػػا يكتبػػاف الرسػػائو إلظهػػار حبهمػػا و ػػد أخػػمت )حامػػد طػػأف أسػػر ا تريػػد زواجهػػا مػػن شػػاب
خرمفبا أدرب حبامد إُف أف يعىب إُف الريف لتن ى مو  ،ويف الريف يلتقي طهتاة اظبها )زينب
ويبػدأ يف حبهػا وىػي ربػب فػ خػر اظبػو )اطػراىت وربػرتؽ مػن أجلػو و يقػوـ أسػر ا طزواجهػا مػػن
شاب خرفبايؤدي طزينب إُف مرض ال و و كعلك تنتهي القص طنهاي ضتاع حبامدم دـ ىتكو
يف أدوار)حامد و) زينب الدموة إُف ربرير اؼبرأة اؼبصري من رسوـ و تود اجملتمعم
و ػػد اذتق ػػد ىتك ػػو أيض ػػا اغبو ػػاب طاظه ػػار طبقػ ػ الش ػػباب األ نت ػػا طاكبراف ػػات س ػػببها
حوػاب الهتتػػات مػن متػػوف الهتتػػاف مػن طبقػػتهن فبػػا يػؤدي طالشػػباب إُف البحػػث مػن فتتػػات مػػن
طبقات أخررب مثو الهالحات والعامالتمكما صور ىتكو ىػعه الهكػرة يف القصػ وألقػى العػب
ملى اجملتمع اؼبصري العرب وباف ملى حواب الهتتات وكعلك قبد أذو دما إُف الزواج اؼببىن ملى
اغبػػب و الػػعرب طػػد فتػػو مػػن التعػػارؼ طػػٌن الهتػػاة واله ػ بػػو الزواجموكػػعلك فتػػو تصػػوير لػػبع
37
اؼبظاَف ا جتمامت و ىي مدـ أخع رأي الهتاة مند زواجها كما ىو اغباؿ مع زينبم
ومػػن دمػاة ربريػػر اؼبػرأة أحػػد الكتػػاب ويعتػػم رائػػد األ صوصػ يف مصػػرمحمييود تيمييور
العرب كتب صص مديدة و ػد تنػاوؿ يف صصػو اؼبشػاكو ا جتمامتػ و ألقػى الضػو ملػى اؼبػرأة
38
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فقد طدأ يكتب أ اصتصو ماـ 3291ح ماـ 3219ـ اليت أصدر منها ؾبموم " الشتخ مها
اهلل"م
ذكػاد قبػد امػرأة معتد لػ يف م ػلكها كأيػ امػرأة ربهػو اااجملتمعػات طػو إف كػو ططالتػو
منحرفػػات فػػأوؿ سػػتدة ذقاطلهػػايف ؾبموم "الشػػتخ سػػتد العبػػتط"39تصػػطاد أحػػد الشػػباف" 31سػػن "
الػػعين يتوػػاوزوف سػػن أطنائهػػا ،مػػن الشػػارع طكلم ػ ط ػػتط للغاي ػ ) أتهضػػو ياطتػػو فتتهضػػو يف
مرطتها ،مث إذا ملها تبادؽبا مع مشتق صديقها اليت تهرتؽ منها كثًنام
ويف أ صوصػ ػ "األجرة " 40قب ػػد ططلػ ػ القصػ ػ " ا ب ػػاؿ ى ػػاّف" ال ػػيت ا ػػك الهو ػػور ج ػػدىا وَف
ت ػػتطع دفػػع أجػػرة اغبػػوذرب سػػت مػرات خرجػػس فتهػػا للنزىػ ولزيػػارة صػػووببا ا فأ رتػػو ح ػ رضػػي
ػػدىا طػػديال مػػن اؼببلػػتمويف ) جريب ػ حػػب 41زبػػوف البطل ػ زوجهػػا ،و يه ػ طقتلهػػا  ،ولكنػػو
42
يكاد يراىا ح تكلمو يف ؽبو تأ ذتب فًنتد مث يهرغ الرصاص ملى ذه وم
ويف ) جحت امرأة  43و) إُف اغبضت  44قبد يف األوُف زوج اػبواج )ذعوـ زبوذو
مع مبد الرسوؿ ،كمػا أف البطلػ يف الثاذتػ را صػ 45واختتػاره شػتوا وا عػا يف اجملتمػع مػع أف اجملتمػع
اؼبصري لتس كلو ىكػعا وإف كاذػس طعػ اغبػا ت ينكػػرىا ويف ىػعه القصػص دمػوة ًنمباشػرة
إُف ال هور وإُف اغبب اقرـم
و أيضا كاف ؿبمود تتمور ضد تعدد الزوجات فقد كتب ا صوص طعنواف " زوج وضرتاف
" 46و د رس صورة منهرة لتلك اغبتاة الػيت ي ػتطتع أف يػنع اػا الػزوج و الزوجػات ،ويف
النهاي أصاب الزوج طا تارفباأسلمو للشلو فقد ستطرتو ملى اؼبنزؿ كلوم
وكػػعلك قبػػد أف تتمػػور كتػػب رواي ػ "سػػلورب يف مهػػب ال ػري " حتػػث صػػور فتهػػا سػػلورب
طت لتمها الكامو للطبق اؼبرتف للوصوؿ إُف الثرا طأسرع الطرؽ ،و د امػس خبتاذػات مديػدة مػع
أشخاص متعددة لتحقت مآراػا ولكنهػاَف تهلػ يف ماتريدهمو ػد أضػهى ملتهػا اؼبؤلػف لػوف البطلػ
الشػػوام اؼبتمػػردة ملػػى اجملتمػػع وأخال ػػو ،ىػػعه دمػػوة مػػن اؼبؤلػػف كب ػوأدب اإلكبػػالؿ اؼبكشػػوؼ،
47
وتصويره الهتاة سافرة صبتل م
ومػن دمػاة ربريػػر اؼبػرأة الشيييم مفي ب عبييدالرزا 48حتػث أدُف حبديثػػو ىف مقاطلػ لػػو
جملل اؽبالؿ حتنما سوو من ال هورىو توافقوف ملى سهور اؼبرأة اؼب لم ملى كبػو مػا فعػو األتػراؾ
؟م فأجاب:كنس ىف تركتا ىف سن 3291ـ وكاف ال هور مقررا ىف القاذػػوف ،ولكين وجػدت أثػره
ػػًن واضػ ىف ا سػػتاذ  ،ولعػػو ذلػػك ألف النػػاس كػػاذوا ىف أوؿ العهػػد ط ػػوموأذا أوافػ طػال تػػردد ملػػى
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ال هورو أررب ىف اإلسالـ ما يعارضوم ولكن أحب أف يكػوف لل ػهورؽ يػود خلقتػ شػديدة متتنػ
كما كاف مند اإلقبلتزيات بػو اغبػربموإ فعنػدي أف اإلسػراؼ ىف ال ػهور ملػى دأب األمريكػاف
خػػًنمن سػػهور معطػػعب كمػػاىوخًنمن اغبوػػاب ملػػى أرب حػػاؿ49مو ػػد ػػاؿ يف اؼبقارذػ طػػٌن طػػاريس
والقاىرة :هبد اؼبصررب العي يزور طاريس أف أثر اؼبرأة واض فقلما ذبد إثنٌن أو ثالث يتحادثوف إ
وأح ػػدى إمػ ػرأة طتنم ػػا ذب ػػد للم ػرأة أثػ ػرا يف حتاتن ػػا ىف الق ػػاىرةمواألم األخ ػػررب رب ػػرتـ اؼب ػرأة ولك ػػن
الهرذ ػػتٌن وببو ػػا ولػػعلك ثػػار ظػػاىرة طػػارزة ىف كػػو ظػػرؼ ومناسػػب ألف الهرذ ػػي يلتػػع صبام ػ
خالت مػن اؼبػرأة"م50و ػد كتػب كتػاب طعنػواف " اإلسػالـ وأصػوؿ اغبكػ " الػعرب دمافتػو إُف األخػع
طأصوؿ اؼبدذت الغرطت م

ومػػن دمػػاة ربريراؼبػرأة سييعد زولييو  51وكػػاف صػػديقا ضبتمػػا لقاسػ أمػػٌن" 52ؿبرراؼبػرأة "
ومناصردموتو التحرري و ػد أظهرسػعد ز لػوؿ مػن أفكػاره التحرريػ منػد التقائػو طوفػد فرذ ػي لطلبػ
اغبق ػػوؽ ىف م ػػاـ 3291ـم فق ػػاؿ:إٓف م ػػن أذص ػػار ربريراؼبػ ػرأة ،وم ػػن اؼبقتنع ػػٌن ط ػػو ،ألذ ػػو طغًنى ػػعا
التحرير ذ تطتع طلوغ ايتنا ويقتين ىعا لتس ولتد التوـ ،طو ىو دٔف العهد  ،فقد شاركس منع
أمد طعتد ،صديقي اؼبرحوـ اس أمٌن ىف أفكاره اليت ضمنها كتاطػو الػعي أىػداه إِف )يريػد كتػاب
ربريراؼبرأة فضال من أف الدور العي امس طو اؼبرأة وأذا ضامن لكن النواج التاـ53م
لو مال
ذلكم

و د كاف سعد ز لوؿ وبضرؾبالس األميرة نازلي  54فاضو ويشاركها أفكارىا وأيضا كاف

وثتق ػ ط ػػاللوردكورمر 55وىف ذتتوته ػػا حص ػػو ملػػى وزارة اؼبع ػػارؼ ووزارة التعل ػػت يف مقاط ػػو

و د كاف سعد ز لوؿ من اؼبتنهػرين مػن اغبوػاب فعنػد مػا أصػب وزيػرا للتعلػت طلػب منػو
وفد من الن ا اؼبصريات اإلجتماع طو ،فعند ما ذىب إلتهن ورأرب الن ا منقبات فعىو واشرتط
ذزع ذقاان لكي هبتمع طو ،فرفضػن وَف هبتمػع اػنم و ػد كتبػس جريػدة اعبمهوريػ ىف 3232ـ أف
56م
سعد ز لوؿ اشرتط للن ا اللوايت وبضرف تقاريره أف ينزمن من وجوىهن النقاب
وىف فػػرتة منهػػاه إُف جزيػػرة ست ػػو مػػن بػػو اغبكوم ػ الميطاذت ػ ومػػن مث طتػػدطًن مػػن بػػو
اغبكوم الميطاذت طال ماح لو طالدخوؿ إُف مصر وتعتتنو مهد رئتس الوزرا و د استقبلو الشعب
57
اؼبصػري ذ ػا ورجػا  ،فعنػدما ذىػب إُف خػت الن ػا رفػع النقػاب مػن وجو"ىػدرب الشػعراورب"
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فصهقس ىدرب وذزمن الن ا األخريات ىف اػبتم النقاب من وجوىهن58مو د كاذس زوج سعد
ز لوؿ صهت ز لوؿ مػن اؼبشاركات ىف مظاىرة 3232ـ مع ىدرب الشعػراوربم

كتاب اؼبقال اؼبؤيدين لدموة ربريراؼبرأة :

كاتب اؼبقا ت اسماعي باشا صبر  59حتث كتب مقال ىف مدد اللوا الصػادرىف2
يولتوسن 3291ـ مقا طعنواف )مرجع تأخر الشرؽ كاف فبا جا فتو ولو إف" :الشرؽ لن يتقػدـ
إ إذا تعلمس ذ اؤه و عطس فتتاتو و مرفن مركزىن يف اؽبتو ا جتمامتػ وأ ػن َف ىبلقػن لػتكن
طائ ات اتمات مهضومات اغبقوؽ اؼبدذت مممم ىا ىػي مػثال مصػرذا ألػتس ذصػف مػددىا ذ ػا
60
كتب ملتهن الشقا فأين أفكارىن وأين العاؼب منهن واؼبرشدة والوامظ الهاضل ".
ويت ػا ؿ الكاتػب " ىػو يظػن أطنػاؤىن وأزواجهػن أ ػن أذعػاـ يتحكمػوف يف ر ػاان طػال
61
اذصاؼ ح صدأت أفكارىن وذطلس أزىارىن الهكري "م
ومػن اؼبؤيػػدين لػدموة ربريراؼبػرأة يف اؼبقػا ت أحػػد الػػدكاترة حتػث كتػػب طاؼبؤيػد مقػػا مػػن
مضاراغبواب فقاؿ":إف اغبواب يه د صح الن ا ويبنعهن من الرياض البدذت ومن استنشاؽ
األىوي النقت يف األماكن الصحت "مكعلك اؿ من اغبواب طأذو "أكمماذع إلسباـ الرتطت والتعلت
والتهعيب ومائ لتثقتف مقو اؼبرأة وتوستعو وتكبًنه طالتورطػ وفبارسػ األممػاؿ و ـبالطػ الرجػاؿ
ىف طع ػ ػ األحتػ ػػاف ىف إجتمامػ ػػا الصػ ػػاغب واغبوػ ػػاب أيضػ ػػا يكثػ ػػر مػ ػػن ح ػ ػوادث التزويػ ػػر ىف
سػائرالعقود ويف الشػػهادة واقاكمػ وىوأيضػػا وبػػوؿ دوف اذتخػاب الرجػػاؿ ألزواجهػ فتوعػػو الػػزواج
الصدف من الصدف واإلتهاؽ طد من اإلختتار واإلذتخاب وىويبنػع الهقػًنات أو ًناؼبتزوجػات مػن
اغبصوؿ ملى أ وا ن إ طش األذهس ويع ر ملتهن األمماؿ أواإلشتغاؿ طأي شئ يكت نب منػو
زر هن من كبو خدم أوصػنام أوزرامػ أوذبارة"وكػعلك"اغبواب كثػًنا مػا وبػرـ الرجػو لػعة اػبػروج
62
مع زوجتو وأو ده"

وكات ػػب خ ػػر أم ييين الرافع ييي 63فاذ ػػو ي ػػدافع ىف ص ػػحته ) الش ػػعب – ل ػػاف اغب ػػزب
ال ػػوطين -م ػػن حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة ال تاس ػػت مؤك ػػدا أف" اإلذ ػػاف ي ػػتطتع أف يتنب ػػأ ط ػػأف حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة
ال تاسػت طػػد أف تت ػػع وذلػػك طالشػػك فبػػا يعػػود ملػػى اؽبتوػ ا جتمامتػ طاإلصػػالح والتقػػدـ ألف
اؼبرأة إذا دخلس واشرتكس مع الرجػاؿ ىف شػؤوف ال تاسػ واإلدارة العامػ تلطهػس اغبالػ كثػًنا ممػا
ذراه ىف الزمن اغباضر64م
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ومػػن اؼبؤيػػدين غبرك ػ ربريراؼب ػرأة أحمييد ل ييي ال يييد 65فكػػاف يػػررب أف " تعلػػت البنػػات
أسػاس لتمػدين األمػ وسبػدين األمػو أسػاس اسػتقالؽبا ،فالػعي يضػع حوػرا يف طنػا مدرسػ للبنػػات
66
إمبا يضع حورا يف طنا اإلستقالؿ"م
وكتب مقال طعنواف "طناتنا و أطنا ذا " 67من تعلت الن ا فنادرب طضػرورة تعلػت اؼبػرأة يف
العصر اغبديث ألف الرجو يكوف متعلما واؼبرأة ًنمتعلم فتكوف ىناؾ اضطراب يف اغبتاة الزوجت
 ،وأ ف اؼبرأة اؼبتعلمػ أكثػر فائػدة للموتمػع مػن الرجػو فتقػوؿ  ":إف اؼبػرأة الهاضػل أذهػع لألمػ مػن
الرجو الهاضو أضعافا" وأذكرمنع اؼبرأة من العلوـ اليت يدرسها الرجو فتقوؿ ":إف أوؿ درس هبػب
أف يلقػػى ملػػى الطهلػ اؼبصػري مػػع األلػػف طػػا ىػػو كو ػػا ـبلو ػػا حػرا وىػػب اهلل حريتػػو وماوىػػب اهلل
ي رتده إ اهلل"و د اذتقد كثرة الطالؽ وكعلك تعدد الزوجات ،والزواج يف ال ن اؼببكرة م
وأضبد لطهي ىو أوؿ من ربدرب مشامر اؼب لمٌن طادخاؿ الهتتػات ألوؿ مػرة يف اعبامعػ
اؼبص ػري ـبتلطػػات طػػالطالب ،وىػػو أوؿ مػػن ربػػدرب مشػػامر األسػػاتعة اؼبص ػريٌن والطػػالب طػػدخوؿ
68
الطالبات سافرات  ،و د أملن من ريادتو ىعه إلختالط اعبن ٌن يف اعبامع طكو جرأة "م
و ػػد كتػػب مقدمػ لكتػػاب" الن ػػائتات" لباحث ػ البادي ػ مؤيػػدا فتػػو ربريػػر اؼبػ ػرأةمو د كػػاف
أضبػد لطهػػي يعقػد جل ػ خاصػ للن ػػا يف دار اعبريػدة يلقػػي ملػتهن اقاضػراتمو د كػاف يشػػارؾ
69
طع الن وة يف جريدتو طاؼبقا ت مثو طاحث البادي و ًنىنم
أما من حصوؿ اؼبرأة ملى حقو ها ال تاست فقد كاف أضبد لطهي يلقى مب التقصًنيف
اؼبطالب ػ طػػعلك ملػػى اؼب ػرأة ذه ػػها فتقػػوؿ إذػػو وإف كنػػا ذعػػرؼ طوجػػود ذػػص شػػرمي مػػن ذصػػوص
الشػ ػريع اإلس ػػالمت وب ػػرمهن ى ػػعا اغبػ ػ كم ػػا حرم ػػو أخػ ػوا ن الغرطت ػػات طنص ػػوص القػ ػواذٌن إ أف
ال تدات اؼبصريات يظهر أ ن يردف اإل مرتاؼ ألذه هن اع اغب ػ اؼبػدٓف أل ػن َف يظهػرف إُف
اآلف ر بػػتهن ىف أف يػػتحللن مػػن رطق ػ اإلسػػتعباد العمل ػػي إُف اغبري ػ اؼبخول ػ ؽبػػن شػػرما طنص ػػوص
الشػ ػريع اإلس ػػالمت وَف ي ػػمىن إُف اآلف مل ػػى ح ػػبهن ل س ػػتقالؿ ال ػػعايت ىف الق ػػوؿ والعم ػػو مممم
70
فلنرتكهن وشأ ن اآلف "م
ومػػن اؼبؤيػػدين أيضػػا غبركػػو ربريػػر اؼبػرأة عبييد ال ييادرحم ة 71الػػعي كتػػب مقػػا ىف جريػػدة
األىاِف ينتقد فتو ظاىرة تعدد الزوجات فتؤكد" أ ا م أل اجتمامت ا تصادي أكثرمنها دينت و ي
ذل ػػك أف اؼبع ػػدد ص ػػاحب اإلثنت ػػٌن أوال ػػثالث أو أرط ػػع إم ػػا أف يك ػػوف فقػ ػًنا أو نت ػػا فاذاك ػػاف األوؿ
فهو افػػو فبػػرور يػػدري كػ ينػػتج لػػو التعػػدد مػػن ذكػػد العػػت وطػػؤس اغبتػػاة وكػ يشػػغلو مػػن ك ػػبو
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واذتواع رز و وإف كػاف الثػآف فهػو م ػرؼ مػتالؼ تمػ لصػحتو ومالػو ىف ذظػره أراد أف ي ػكن
ذزوة واحدة من ذزوات ذه و األمارة طال و فخلػ ؽبػامن اآل ـ ومتامػب ما بػو ؽبػا طػو"72ويؤكػد
ضبػػزة رأيػػو ىف تعػػدد الزوجػػات طػػأف" اغبكم ػ مػػن تعػػدد الزوجػػات كاذػػس ر ب ػ اؼب ػػلمٌن األوائػػو ىف
تكاثرالن ػػو ولكػػن ىػػعا ال ػػبب ت ػواررب طت ػواِف األم ػواـ فأصػػب اؼب ػػلموف يتخعوذو"سػػبتال للمتع ػ
وارضػػا للنهػػوس فمػػا ىػػو إ زمػػن وزمػػن ح ػ فقػػدوا الرطػػاط العػػائلي فهقػػدوا طهقػػده القراط ػ وذبػػس
التضػػا ن ىف صػػدورى فتغػػًنت العػػائالت وركػػب كػػو م ػػل رأسػػو فكػػاف مػػا كػػاف فبػػا ذندطػػو اآلف
وذبكي ملى زمنو الغاطر"مويطالب مبدالقادرضبزة الكتاب وذوي اآلرا أف يقللوا من البحػث ىف
تعػدد الزوجػات وأف ينشػروا راؤىػ مػا اسػتطاموا وطكػػو وسػتل حػ ىبههػوا مػن كواىػو أطنػا األمػ
73
وطأة اعبهو طال عادة اؼبنزلت "م
و د كتبس مدد من الن ا مدة مقا ت ىف اعبرائد الرظبتػ يطػالنب حبريػ اؼبػرأة فنوػد

أف نبوية موسب 74كتبس ىف صحته األىاِف تطالب حب اؼبرأة ىف العمو ممم ائل :
"إف ا تصار اؼبرأة ملى تعلػ أممػاؿ اؼبنػزؿ ومػا يتعلػ طػو ىبهػي كثػًنا مػن مواىبهػا العقلتػ واعب ػمت
لعػدـ اسػتعماؽبا " 75ومؤكػدة أف اهلل سػبحاذو وتعػاُف َف ىبلػ اؼبػرأة مػاجزة كمػا يزممػوف طػو خلقهػػا
كالرجو ج ما وذكا واستعدادا فقد خلػ ؽبػا متنػٌن و ل ػاذا و ػدمٌن و ػًن ذلػك مػن األمضػا
النا ص وَف يبتزملتها الرجو يف شي من ىعا وَف يكتب ملى ىعه األمضا أ ا إمبا خلقس لطهػو
الطعػػاـ وتنظتػػف األوآف واؼبشػػي ملػػى الب ػػاط طػػو ىػػي صػػاغب لػػعلك إذا وجػػد وىػػي فػػوؽ ذلػػك
76
صاغب لألمماؿ األخررب إف دمس اغباج "م

وكتب أحمد ح ن زيات  77مقا طعنواف " اؼبرأة " يف وحي الرسال ينتقد ملى اجملتمػع
اؼبصري مدـ ال ماح للمػرأة طاؼبشػارك يف اغبتػاة العامػ  ،فهػو يػررب ضػرورة مشارك ػ اجملتمعموكػعلك
قبده يهاج اغبوػاب و ينهػى أذػو ضػماف لعهػ اؼبػرأة و يػدمو كػعلك إُف اخػتالط الن ػا طالرجػاؿ
يف اجملػػالس العام ػ فهػػي معػػرض حديثػػو مػػن مػػدـ مشػػارك اؼبص ػري يف اجملتمػػع يقػػوؿ ":أمػػا اجملتم ػع
األم ػ ػػرج األش ػ ػػو البلت ػ ػػد اػبش ػ ػػن فغ ػ ػػًن ج ػ ػػدير طال ػ ػػباؽ و اللح ػ ػػاؽ يف ى ػ ػػعا العص ػ ػػر الطم ػ ػػوح
الطائرموؾبتمعنا طغًن مشارك اؼبرأة ىو ذلك اجملتمع فهو أمرج ألذو يبشي ملى رجو لهقداذو لطاف
األذوث "م 78مث اذتقػد اجملػالس الػيت تشػارؾ فتػو اؼبػرأة فقػاؿ ":ح ؾبل ػا مػن ؾبال ػنا احتشػدت
فتو الرجاؿ شباطا وشتبا فماذا ذبد  ،ذبد اغبركات العنته  ،واألصوات الناشزة واؼبنا شات الهوػ
ممممواإلح اس البطى ! مث ح ىعا اجمللس ذه و و د حضرتو امرأة واحدة ذبد اغبركات تتزف،
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واألصوات ترؽ ،واؼبنا شات تنتج ،والعوؽ ي مو وممممذلك ألف الرجو حػريص ططبعػو ملػى أف
هبعو ظبتو يف مػٌن اؼبػرأة ،ووب ػن صػوتو يف أذ ػا ،وي ػوغ رأيػو يف مقػو اؼبػرأةمواألخالؽ اؼبكت ػب
تبتدئ طالتطبع و تنتهي إُف الطبع"ممث أرجع ؿبافظ األولٌن ملى اؼبرأة إُف جهله لوظته اؼبراة يف
اغبتاة العام  -يف ذظره -أل ازبعوىا زين ومتاما مفضرطوا ملتها اغبوب فبا أدرب إُف ضعهها يف
تهكًنىػػا وكػػو ذلػػك ذتتوتػػو أل ػ ذظػػروا إلتهػػا كنظػػر إُف الكنػػز الثمػػٌن الػػعرب يػػدفن يف األرض
غبهظػػو مث أذكػػر الزيػػات مػػدـ سػػع مم ػراف األم ػ القديب ػ و خاص ػ اغبضػػارة اإلسػػالمت لت ػػع فتػػو
ذشاط اؼبرأة ! مث مدح األم الغرطت اغبديث يف اإلستهادة من اؼبرأة فتقػوؿ ":فهػي تعرضػها التػوـ يف
اؼبتػػاحف أداة مل ػ و متع ػ  ،و يف اؼبصػػارؼ رأس م ػػاؿ و ػػوة و ممراذن ػػا ػػد زخ ػػر واس ػػتبحر ح ػ
امتدرب فتو العمو ملى الراح  ،والتنافس ملى العدؿ والقوة ملى اغب  ،وت ػل الغػريب يف جهػاده
يف اغبتاة طقورب الطبتع يف ال ما و األرض وكبن ما زاؿ ذصهنا اللطتف امدا من اإلذتاج ماطال
79
من العموم
لقد ذ ي الزيات دوراؼبػرأة اؼب ػلم يف اغبضػارة اإلسػالمت يف أوج مهػدىا و أ ػا شػاركس
طقلمها وملمها ومقلها وأخرجس لألم أططا ما زاؿ الدىر يهتخرطو إُف التوـ وأف اغبضارة الغرطت
امس ملى أصوؿ اغبضػارة اإلسػالمت يف العلػوـ والهنوفملقػد رأرب أضبػد الزيػات التأخرالػعرب ذعػآف
منو ىو التوـ مدـ مشارك اؼبرأة يف اجملالس العام مع الرجاؿ وتغاضى رأرب الدين يف اختالط اؼبرأة
طالرجاؿ وامتم وظته اؼبرأة داخو طتتها تعطتالفاذا خرجس اؼبرأة إُف العمو تنافس الرجو يف مكتبو
فمن يدير البتس؟ومن يريب األو د لكي يكوذوا أططا يعتدوا لألم ؾبدىا وشرفها؟!!م
أما ومو ملى اغبواب فقد أذكر أف يكوف اغبواب ىو الضماف الوحتد غبصاذ اؼبرأة
ومهتهػػا و ػػاؿ ":ف ػػعلك اف ػػالس للرتطت ػ وس ػػو ظػػن طال ػػدين والق ػػا ط ػػالنهس إُف الرذيل ػ !! فالرتطت ػ
80
الصحتح إذف ىي الضماف العرب يضر معو ال هور ،و ينهع طدوذو حواب "م
لقد ذ ي الزيات ىو اغبواب فرضو اػبال ؟ أـ فرضو الرجػو ؟ إف ىنػاؾ فر ػا كبػًنا طػٌن
لػػبس اؼب ػراة اغبوػػاب يف اجملتمعػػات اإلسػػالمت و لب ػػو يف اجملتمعػػات الغرطت ػ مفاؼبرأة اؼبص ػري تلػػبس
اغبواب تنهتعا ألمر راا أما اؼبرأة الغرطت تلب و تنهتعا ألمر زوجهامفشتاف طٌن ىعا و ذاؾ!!م
ومن الكاتبات اللوايت كن من أذصػار ربريػر اؼبػرأة وشػاركن طكتاطػا ن ىف الػدموة إُف ربريػر
اؼب ػرأة ملػػك حهػػىن ذاصػػف"طاحث البادي ػ " 81لقػػد ازبػػعت ملػػك حهػػىن ذاصػػف ىف أمراغبوػػاب
واإلخػػتالط مو هػػا وس ػػطا طػػٌن التقلتػػد والتغري ػػب وحػػددت مو ههػػا منه ػػا طقوؽبػػا ":وإٓف وإف كن ػػس

اإليضاح ( 26يونيو )2013

المؤيدون لدعوة تحريرالمرأة في النثرالعربي الحديث 293

رددت ملػى اؼبنػػادين طال ػهور وخػػالهته ىف كثػػًن فبػا يػػعىبوف إلتػو ،فػػآف َف أ ػػو ػط طوجػػوب اتبػػاع
العادة القديب ىف اغبواب حبعافًنىا ،إمبا أريد أف ذوجد معىبا وسطا طٌن ال هور الغريب واغبواب
اؼبصػػري الق ػػدٔف ،حبتػػث يك ػػوف إختالط ػػا يبعػػث مل ػػى الش ػػطط ويهنتنػػا ىف اإلف ػرذج ،و حب ػػا
يضاي اعب والعقو ويضػتع اؼبصػلح  ،فػاذا أذػا ؼبػس اؼبنػادين طال ػهور فأل ػ مت ػرموف يريػدوف
أف يقلبػوا الكػػوف دفعػ واحػػدة و يرتيثػوف لنتػػو طغتػػته طالتػػدريج ،ومػعىيب ىػػو ترطتػ الهتتػػات ملػػى
داب الػػدين والهضػػتل وزبهتػػف وطػػأه اغبوػػاب مػػنهن مػػا دمػػن َف يتػػزوجن ح ػ يت ػػىن للشػػباب
رؤيتهن ،ولكىن أشرتط دائما وىف كو حاؿ أف يكوف مع الهتػاة ؿبػرـ ت رتشػده وزبشػاهموطاعبمل ":
82
أريد تعويد الناشوات ال هور إُف اغبد العي يبتحو الدين اإلسالمي طغًن شطط ىف تأويو معناه
أمػا اإلخػػتالط الغػريب طالحػػد و تػػد واعبػري ورا اػبالمػ والتهتػك فبػػا أوافػ صبامػ
اؼبتهرقبٌن ملتو أصال  ،وكهى أذو معموـ مند أىلو فمػا طالػك منػدذا "م 83ولقػد رأت ملػك حهػىن
ذاصف أف الرطط طٌن التقدـ وال ػهور ،ىػو رطػط مصػطنع وفتػو ػدر كبػًن مػن اؼببالغػ مفتقوؿ :فأمػا
فري العين فتنته اؼبدذت الغرطت ح خروا ؽبا سودا ‘فتعلػتله ىف ىػعه اؼب ػأل مػن الغراطػ دبكػاف
يقولػػوف:إف األم ػ اؼبص ػري متػػأخرة ىف الهنػػوف اعبمتلػ  ،متػػأخرة ىف اآلداب القومت ػ  ،متػػأخرة ىف كػػو
شئمذع كبن ذعرتؼ معه طعلك ،وذ عى وقبد ىف إزالتو ،ولكن ألتس من اؼبدى حقا أف ذعزو
84
ذلك التأخر للحواب؟
وىي تنتقد ىف صراح واضح ملى اعبلباب الضت حوؿ اػبصر أو فتو ما يشف من ما
ربتػػو ،وكأ ػػا زباطػػب اؼبتػػدينات ىف مص ػرذا بػػو الكاسػػتات العاريػػات فتقػػوؿ ":يشػػكوالرجاؿ مػػن
تمجنا يف الطر ات ،وح ؽب ألذنا خرجنا من اؼبألوؼ واعبائز )شرما ومقال واجتماما85م
مث ملقس الباحث ملى حواب فتتاتنا التوـ العي يته مع كلم اغبواب و مػع معناىػا
و مع اغبكم منومفقالس ):كاف اغبواب األوؿ طع واحدة تلتف اا اؼبرأة فال يظهر شتئ من
ىتوتهػػا ،مث ط ػرأ ملتػػو تكمػ ط ػػتط ولكنػػو كػػاف واسػػعا يكهػػى ل ػػرت اعب ػ ػ مث تهننػػا فتػػو فص ػرذا
ذضػػت وسػػطو وذقصػػر رأسػػو ،وأخػًنا فصػػو لػػو كمػػاف ،وصػػار يلتصػ طالصػػدور ،و يلػػبس إ مػػع
اؼبشػػد وي ػرطط مػػن أطرافػػو إُف الػػورا ح ػ تظهرمنػػو اآلذاف وذصػػف ال ػرأس أو أكثػػره ،فتبػػٌن الػػورود
والرياحٌن واألشرط اؼبزين اا الرأٍس ،أما الم ع فأشف من لب الطهو 86م
وكػ ػػاف رأيه ػ ػػا يف اغبوػ ػػاب ىوتغطت ػ ػ اؼب ػ ػرأة رأسػ ػػها خبم ػ ػػار وسػ ػػدؿ ردا ا اؼب ػ ػػمى من ػ ػػد
الهرقبػ )ا لبالطو ملى اعب ػ إُف العقػػب ويكػػوف طويػػو الكمػػٌن إُف اؼبعصػػمٌنمو الس):إذا َف أجػػد
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مػػن وب ػػن تعلتمػػى إ رجػػال فهػػو اختػػار اعبهػػو أـ ال ػػهور ) أي كشػػف الوجػػو فقػػط أمػػاـ ذلػػك
الرجو مع اخواتى من اؼبتعلمات ؟م طػو إذػو يبكنػىن التقنػع واإلسػتهادة منػو ،وىػو كبػن ىف اسػالمنا
أمرؽ أصال من ال تدة ذهت وال تدة سكتن رضى اهلل منهما ،و د كاذتا ذبتمعاف )ىف اؼبالطػس
اؼبشػػروم طالعلمػػا والشػػعرا ؟موإذا اضػػطرٓف اؼبػػرض إلستشػػارة طبتػػب يبكػػن إحػػدرب الن ػػا
القتاـ طعملو فهو أترؾ ذه ي واؼبرض ،و د يكوف حهتها فتعضو طا نباؿ ،أـ استشهتو ألشهى ؟
87

وأيضا تنا ولس طاحثػ الباديػ ضػت الػزواج طاإلجنبتػات الكػافرات الػيت دمػا إلتهػا )مػر ص
فهمػػي حتػػث الػػس ):إف امتنامنػػا أف يراذػػا اػبػػاطبوف صػػرؼ كث ػًنا مػػنه إُف األوروطتػػات فتهضػػو
أحػدى أف يتػزوج مػن خادم مأوماملػ يعتقػد أذػو سػتهنأ معهػا ملػى أف يقػرتف طبنػس الباشػا أوالبػػك
88
اؼبخبأة ىف)ملب البخس م
و ػػد رأت الكاتب ػ ضػػررا إ تصػػاديا لػػعلك فتق ػػوؿ ):إف أ لػػب رجالنػػا الػػعين تزوج ػوا مػػن
األجنبتػػات يونػػوف ويصػػرخوف مػػن تبػػعير ذ ػػائهن واتبػػامهن أىوائهنمفػػاؼبرأة الغرطت ػ تعتقػػد أ ػػا مػػن
جنس أر ى مػن اؼبصػررب ،فػاذا تزوجتػو ظلػس رئت ػ لػو مث كمػس طاحثػ الباديػ طاألجنبتػات ومػن
ي تزوج ان وجعلتو كالديوث وال بب ىف تقبو األجنبت الزواج من مصررب ىو مهار ػا ىف إجتػعاب
القلػػوب ،وىف ذصػػب الشػػباؾ للرجػػاؿ ،وذلػػك ألف الهتػػاة الشػػر ت َف سبارسػػوموأذكرت ملػػى الرجػػو
الشػػر ي أف يقبػػو زوج ػ كهػػعه الػػيت درطػػس ،يعمػػو طاشػػار ا ،وح ػػبس أذػػو ملػػزـ طالصػػرؼ مل ػػى
ماتشتهى وجلبو ؽبػا حػ ولػو كػاف يف الصػٌن ،فهػي مػدطرة مػع الغػريب م ػرف مػع اؼبصػررب م89ملػى
ىعه اؼبمارس يف مشرين رطتا بلػو وأف مػا يدمتػو الشػباب الشػر ي الػعي يػأيت طن ػا أوروطػا أل ػ
رأوى ػػن أر ػػى م ػػن ذ ػػا مص ػػرمفقالس  ) :هب ػػب أف ين ػػتنا اح ػرتاـ الغ ػػًن واإلمو ػػاب ط ػػو منهعػ ػ
الوطن ،واؼبصلح العام 90م
وتناولس طاحث البادي ضت تعدد الزوجات يف كتااا" الن ائتات"يف مقاؽبػا األوؿ ربػس
منواف "مشكل تعدد الزوجات" مث مادت تناولس ىف اؼبقػاؿ ال ػاطع ذهػس اؼبوضػوع ربػس منػواف "
الضرائر" فنودىا ىف اؼبقاؿ األوؿ تقوؿ ):ىف القدٔف كاف تعدد الزوجات أمػرا شػائعا تشػكو منػو
اؼبرأة اؼبصري  ،إذ ذبده مادة سائدة ىف طتتها خبالؼ التوـمفلماذا ؟ حتث أف:
)أ كاذػس الرتطتػ أمػس ػػًن مػػا ذػراه التػػوـ فبنػػات العصػر يههمػػن اغبتػػاة أكثػر مػػن أمثػػاؽبن
الغاطراتم
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)ب إختالؼ الرتطت القديب واغبديث ىف اجملاىرة طالقوؿ واغبري فتو م
)ت ورجاؿ األمس ملى صبعه طٌن زوجات متعددات كاذوا أتقى منه التوـم
وىف مقاؽبا ال اطع تقوؿ مػن تعػدد الزوجػات مػن رأيهػا طالن ػب للمػرأة الػيت طلتػس طالضػرة

" واؼبرأة إذا طلتس طالضرة اذطهأ سراج اوتها ،والتهبس مكاذػو ذارحقػدىا ،وذورب صػن
دىا ،وزرمس ؿبلو طعور شرورىا ،فاف َف تك تقت وسوس ؽبا الشتطاف ،وملمها أسالتب اإلذتقاـ
والكتدمو أمعر الرجو يتزوج مرتٌن إ إذا تععر متش ىنتو مع زوجتو األوُف ل بب مػا ،شػرمتا
كاف أو ًن شػرمىم فتضػطر للػزواج اضػطرارامولكن اغبػازـ تن ػتو أفراحػو أو ده و امرأتػو األوُف
إف كاذس ذذب ؽبا"م
و د رأت طاحث البادي من وحى ماطهتها كأذثى وممت من أحاست ها الشخصت و ػد
أخطأت التوفت ىف ذلك حتػث مػمت مػن أف الطػالؽ أسػهو و عػا وأخػف أؼبػا مػن الضػرة فػاألوؿ
شقا وحري  ،والثآف شقا وتقتتد فاغبزين اغبر خًن من اغبزين األسًنم
أما تعدد الزوجات لغًن حاج فا ا أخعت تبٌن األضرار اليت تنو منو فقالػس ):تعػدد
الزوجػػات مه ػػدة للرجػػو ،مه ػػدة للصػػح  ،مه ػػدة للمػػاؿ ،مه ػػدة لألخالؽ:مه ػػدة لقلػػوب
91
الن ا  ،والعا و من سبكن من إكت اب لوب الغًن ،فكتف طقلوب األىو والعشرا ؟! م
ومػػن اؼبؤيػػدات غبركػ ربريػػر اؼبػرأة زينييف فييواز 92و ػػد ذشػػرت مػػدة مقػػا ت ىف الصػػحف
واجملػالت تػدؿ ملػى أ ػػا كاذػس مػن أسػػرع اؼبطالبػات حبقػوؽ الن ػا ورفػػع م ػتواىن مث ألهػس كتاطػػا
دمتو الرسائو الزينبت فشددت فتها اؼبطالب حبقوؽ اؼبرأة ورفع مكاذتها ا جتمامت ح أ ا حعت
ىف طع ػ مقا ػػا حػػعو ذ ػػا الغػػرب اؼبتطرف ػات ىف القضػػت الن ػػائت فطالبػػس دبػػن اؼب ػرأة كػػو مػػا
يتعاطاه الرجو من األمماؿ ا تصادي وال تاست واإلداري و ًنىامفقد كتبس ىف العدد  313من
جريدة النتو طتاريخ  31ذي اغبو سن 3192ىػ مقال ربس منواف" اإلذصاؼ" ردت طو ملػى
"ىنػػا الكػػورآف" فقالػػس ":الػػس لبنػػاف الغ ػرا ربػػس من ػواف " اؼب ػرأة وال تاس ػ "غبضػػرة األديب ػ ىنػػا
الكورآف فهي وذم اغب اي ىف اؼبىن وأمووط ىف ر اؼبعىن إ أ ػا جػارت ىف حكمهػا وشػددت
النكًن ملى طنات جن ها وضرطس ملتهن اغبور اؼبنزِف ومملس ملى مػنعهن مػن التػداخو يف كػو
األموراػبارجت اؼبختص طأمماؿ الرجاؿ من مثو وؿ حضر ا:إف اؼبرأة عبهلهاوشرؼ مقامها تظػن
أف م ػػاوا ا طالرجػػاؿ تػػن إ طعملهػػا ؼبػػا يعملػػو وأف اؼبػرأة تقػػدر ملػػى ممػػو خػػارجي مػػع أدا
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واجبػػات مػػا يلػػزـ ػبدمػ الػػزوج واألو د"93وأف اؼب ػػاواةطٌن الرجػػو واؼبػرأة اتػػاف ووطػػاؿ ملػػى اعبػػنس
94
ممت طد أف ينتج منو ويو شديد ،وطال ج ت "
وأذكرت ملى ىنا الكورآف ىف زبطأ ا طلب اؼب اواة من بو ذ ا اذكلرتا مفردت ملتها
طعػ ػػد سبهتػ ػػد طويػ ػػو ىف أف مػ ػػزـ اإلذ ػ ػػاف يثنتػ ػػو شػ ػػي موأف اؼب ػ ػرأة والرجػ ػػو مض ػ ػواف ىف ج ػ ػ
ػػىن ألحػػدنبا مػػن اآلخػػر فمػػا اؼبػػاذع إذا مػػن اش ػرتاؾ اؼب ػرأة ىف أممػػاؿ الرج ػاؿ
اؽبتو ا جتمامت ػ
وتعاطتهػػا األشػػغاؿ ىف الدوائرال تاسػػت و ًنىػػا "95وامتػػدحس اجملتمػػع الغػػريب طػػأف موائػػده ي ػػم
96
للمرأة طأف يكت نب كو فن من الهنوف ويعملن طو "م
أما من التدطًناؼبنزِف للمرأة فقالس منو أ ا ملك ىف الن ا طبتعت ريزي يلزـ ؽبا درس
و تعل و سن واذٌنم وأذكرت ملى ىنا كورآف إشتغاؿ الن ا طأمماؿ الرجاؿ خروج ؽبػن مػن
ذوامتس الكوف و الس ):إذنا َف ذر شريع من الشرائع اإلؽبت أو اذوذا من القواذٌن الدينت ضى دبنع
اؼبػرأة أف تتػداخو يف أشػغاؿ الرجػاؿ ولػتس للطبتعػ دخػو ىف ذلػكم وكػ مػن إمػرأة حكمػس ملػى
الرجػػاؿ وستاسػػس األمػػور ورتبػػس األحكػػاـ وجنػػدت اعبنػػود وخاضػػس اؼبعػػامع ومارسػػس اغبػػروب
كاؼبلكات اللوايت س ن فبالكهن أح ػن ستاسػ مثػو كلتػوطرتا واؼبلكػ زينوطتػا ملكػ تػدمر و ػًنىن
مػا رأينػػا مػن تػػداخلهن ىف شػػؤوف الرجػاؿ مػػا أخػػو ىف ذظػاـ الطبتعػ أو ذقػػص تػدطًن منػػازؽبن طػػو إف
97
النظاـ العائلي مازاؿ طا تا ملى ما كاف ملتو م
و ػػد إسػػتدلس طش ػواىد مػػن اغبتػػاة ىف الغػػرب ىف اؼبػػدف دبشػػارك اؼب ػرأة يف األممػػاؿ العام ػ
وكعلك اسشهد ت ملى رأيها دبشارك اؼبػرأة اؼبصػري ىف الريػف ىف األممػاؿ العامػ ممث أطػدت ذ ػا
اذكلػرتا طتػػدخلهن ىف أمورال تاسػ وطلػػبهن حػ اإلذتخػػاب فقالػػس):ذع ؽبػػن حػ أف يطلػػنب ىػػعه
اػبطػ مػػادمن ػػادرات ملػػى أدا واجػػبهن كمػػا يؤديػػو الرجػػاؿ"ممث الػػس" :واؼبػرأة ىف الغػػرب فػػرؽ
طتنهػػا وطػػٌن الرجػػو ىف درس العلػػوـ والتعلػػت مفل تطلػػب اإلشػػتغاؿ طال تاس ػ كاشػػتغاؽبا طالتوػػارة
98
والصنام و ًنىا فبا يلزـ ل ذ اف يف ىعه اغبتاة الدذتا"
وأذكػػرت معارض ػ طع ػ الن ػا تػػدخو الن ػػا ىف ال تاس ػ وألقػػس اللػػوـ ملػػتهن أل ػػن
إخػػرتف العزل ػ والك ػػو وفضػػلن البطال ػ ملػػى العمػػو ،ورضػػٌن طالهخهخ ػ وجرالػػعيوؿ ملػػى ط ػػاط
اػبمػػوؿ ولواجتهػػدف كػػأخوا ن لكػػن فعلػػن مػػا تقتضػػتو واجبػػا ن وكػػن أيػػدف مامنػػدىن مػػن اغبػػزـ
99
والر ب ىف خدم النوع والوطن"م
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ومن الدامتات إُف ربرير اؼبرأة درية الش يل 100فكتبس كتاطا طعنواف" اؼبرأة اؼبصري "مو د

كتبس ىف مقدمتها للكتاب اؽبدؼ من تألتهها ىعا الكتاب وىوينحصر ىف ىدفي يين أساسيين:
األوؿ منها :مرض كهاح اؼبرأة اؼبصري واغبرك الن ائت منع مهد الهرامن إُف يومنا ىعام
والثػػآف  :توضػػت مو ػػف اإلسػػالـ ال ػػم مػػن مطالػػب اؼبػرأة وحقو هػػا وأذػػو يعػػارض-
ح ػػب زممهػػا -ىف أف تتمتػػع اؼب ػرأة حبقو هػػا ال تاسػػت وا جتمامت ػ و يقػػف حورمثػػرة يف سػػبتو
تقػدمهاموالكتاب مؤلػف مػن ) 199صػهح طػدأت اغبػػديث مػن اؼبػرأة الهرموذتػ الػيت كاذػس ؽبػػا
حقوؽ الرجو وطالبس طاسرتداد ما كاذس تتمتع طو اؼبرأة الهرموذت وأمطس أمظ مثاؿ ملى ذلك
ملك ػ " كتلوط ػػاترة"ممث إذتقل ػػس إُف أف اإلس ػػالـ حرراؼبػ ػرأة م ػػن مبوديػ ػ الرج ػػو مبتنػ ػ حالػ ػ اؼبػ ػرأة ىف
اعباىلتػ ػ و حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة ىف اإلس ػػالـموتركزت دريػ ػ الش ػػهت مل ػػى ربدي ػػد ال ػػزواج وتقتت ػػد الط ػػالؽ
واستش ػػهدت مل ػػى رأيه ػػا يف ى ػػعا اؼبض ػػمار طق ػػوؿ اإلم ػػاـ ؿبم ػػد مب ػػده والش ػػتخ ؿبم ػػد مص ػػطهى
اؼبرا ي و ًنه من ملما األزىرموكاف رأيهػا ىف تعػدد الزوجػات أ ػا كاذػس ضػده وطالبػس طاصػدار
تشريعات ىف البالد اإلسالمت يف مدـ إطاح تعدد الزوجات إ لضرورة ملح  ،جملرد الزواج ىف
ذاتػو رمايػ لألسػػر وا امػ لصػػرح ؾبتمػػع ػػورب سػػلت م ومللػػس رأيهػػا اػػعه اؼبنػػاداة طأ ػػا َف زبػػرج ممػػا
يته وظباحػ الشػريع اإلسػالمت يتػاف خاصػتاف طتعػدد الزوجػات"م 101واستشػهدت طقػوؿ اإلمػاـ
ؿبمػد مبػػده ىف ته ػػًن اؼبنػار" إف مػػن تأمػػو اآليتػٌن ملػ أف إطاحػ تعػدد الزوجػػات ىف اإلسػػالـ أمػػر
مضت فتو أشد الضت كأذو ضرورة مػن  ،وروح التشػريع اإلسػالمي فقالػسَ ":ف أخػرج ممػا يتهػ
وظباح الشريع اإلسالمت ىف شئ طو إف ما ذاديس طو سبقين إلتو كثًن من الهقها واجملتهدين من
اؼبتقػػدمٌن واؼبتػػأخرينم وىف القػػر ف الكػػرٔف الضػػرورات الػػيت تبػػاح قتاجهػػا طشػػرط الثقػ طا امػ العػػدؿ
واألمػن مػن اعبػػور ،وإذا تأمػو اؼبتأمػػو مػع ىػعا التضػػتت مػا يرتتػػب ملػى التعػدد ىف ىػػعا الزمػاف مػػن
اؼبهاسػ ػػد جػ ػػزـ طأذػ ػػو يبكػ ػػن ألحػ ػػد أف يػ ػػرىب أم ػ ػ ذشػ ػػأ فتهػ ػػا تعػ ػػدد الزوجػ ػػاتمممم ،فمه ػ ػػدة
تعػػددالزوجات تنتقػػو مػػن األفػراد إُف البتػػوت ومػػن البتػػوت إُف األمػ "م102ومػػن مث أمقبػػس حػػديثها
طاؼبضػار اؼبرتبػ مػػن تعػػدد الزوجػػات فقالػس ":وفبا شػك فتػػو أف التعػػدد ػػد أصػػب اآلف فاشػػتا لغػػًن
ض ػػرورة ملحػ ػ والض ػػرر اؼبرتت ػػب مل ػػى ى ػػعا التع ػػدد اآلف تلحػ ػ ث ػػاره ط ػػالزوجٌن وح ػػدنبا ولكن ػػو
يتعػدانبا إُف األو د والبتوػ واجملتمػع ومشػكل األطهػاؿ اؼبشػػردين الػيت يضػت اػػا اؼبصػلحوف لت ػػس
إ أحد اآلثار ال تو لتعدد الزوجات ،ألتس ىف كو ذلك ضررؿبق وضرط اصم للموتمعات
اإلسػػالمت الػػيت ت ػػعى للنهػػوض فبػػا أصػػااا ؟ !"م 103مث تقػػوؿ مصػػرة ملػػى رأيهػػا والباسػػو اللبػػاس
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الػػديين ":وحرصػػا ملػػى ظبعػ اإلسػػالـ أمػػاـ خصػػومو وأمدائػػو ومنعػػا لله ػػاد اؼبتهشػػي اؼبرتتػػب ملػػى
تعدد الزوجات ،ذاديس وما زلس أذادرب اؼب ؤولٌن ىف كو طلد إسالمي طاصدار تشريع ماجػو دبنػع
تع ػػدد الزوج ػػات لغ ػػًن ض ػػرورة ملحػ ػ يق ػػدرىا اؼبختصػ ػػوف طتنهت ػػع ى ػػعا التشػ ػريع م ػػن رج ػػاؿ الهقػ ػػو
واإلجتم ػػاع سبش ػػتا م ػػع روح الشػ ػريع وؿبافظػ ػ مل ػػى كرامػ ػ اؼبػ ػرأة وكت ػػاف األس ػػرة اؼب ػػلم م ػػن ى ػػعا
104
األ تار"م
أما من رأيها ىف الطالؽ فقد طالبس طعدـ و ومو من الزوج ح يبػدرب مػن األسػباب مػا
يقنػػع القاضػػي فتوافقػػو ملػػى ايقامػػو أو يقتنػػع دبػػا دمػػو الػػزوج مػػن أسػػباب فتعظػػو طام ػػاؾ زوجػػو
ملتػػوم واستشػػهدت ملػػى ذلػػك دبػػا و ػػع لزيػػد طػػن حارث ػ -رضػػى اهلل منػػو -يف طال ػػو لزينػػب طنػػس
جح –رضى اهلل منها -من مرضو ملى رسوؿ اهلل صلى اهلل ملتو وسل وأمره -صػلى اهلل ملتػو
وسػل  -لػو طاإلم ػػاؾموتقوؿ ":وكبػن إذ ذطالػب طتقتتػػد الطػالؽ ومػدـ بولػػو إ أمػاـ القاضػػي
لبالف ىف ىعا تعالت اإلسالـ و كبدث حدثا ىف الدين وإمبا ذطالب طتطبت تعالت اإلسالـ فتما
يهػػدؼ إلتػػو مػػن منػػع الهوضػػى يف و ػػوع الطػػالؽ واغبػرص ملػػى أف يكػػوف سػػبتال إل ػػا اػبالفػػات
105
الزوجت أف يكوف مبثا طاغبتاة الزوجت م
أم ػػا رأيه ػػا ىف حق ػػوؽ اؼبػ ػرأة ال تاس ػػت  ،فا ػػا ذك ػػرت طعػ ػ الو ػػائع اػباصػ ػ ىف الت ػػاريخ
اإلسػػالمي ومممػػس النتتو ػ طاش ػرتاؾ اؼب ػرأة ىف الغػػزوات و اسػػتو ملػػى خػػروج اؼب ػرأة إُف الصػػالة ىف
اؼب ود وصالة العتدينم و ػد ف ػرت طعػ اآليػات القر ذتػ ملػى ىوائهػا لتأيتػد رأيهػا ىف الو يػ ،
و ػد استشػهدت طقػوؿ أحػػد ملمػا األزىػر ىواألسػػتاذ مػالـ ذصػار مهػػيت الػديار اؼبصػري ىف ته ػػًنه
حك ػ اإلس ػػالـ ىف اؼب ػػاواة ط ػػٌن اؼب ػرأة والرج ػػو مبتن ػػا حك ػ اؼب ػًناث ومه ػ ػرا لقوام ػ الرج ػػاؿ مل ػػى
ال ن ا مو د ذكرت فصال من شورة الدر يف كو ا سلطاذ إلحدرب الدوؿ ا سالمت م
وىف جهودىا العملتػ للمطالبػ حبػ اؼبػرأة للحقػوؽ ال تاسػت أس ػس "اربػاد طنػس النتػو"
و امس طاصدار ؾبل طنس النتو ماـ 3211ـموكاف اؽبدؼ من إذشا " اربػاد طنػس النتػو" ال ػعي
لتقريػر حقػوؽ اؼبػرأة الدسػتوري والنتاط مػن األمػ لتمكنها مػن الػػدفاع مػن التشػريع الػػعي يكهػو ىػػعه
اغبقوؽم
أمػا مػػن رأيهػا ىف اغبوػػاب فقػػد كاذػس ربارطػػو أشػد ؿبارطػ  ،وكلمػػا ربػدثس ىف كتااػػا مػػن
تأخراؼبرأة أرجعس ال بب إُف مدـ خروج الهتػاة مػن البتػس والزامهػا اغبوػاب طأ ػعر العبػارات تعػم
مػػن مػػدرب ذهورىػػا مػػن اغبوػػابم فتقػػوؿ ":أىػ مػػا ك ػػبتو اؼب ػرأة ىف أمقػػاب الثػػورة –وتعػػين ثػػورة
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3232ـ -ذل ػػك اغب ػػدث الض ػػخ ال ػػعي ك ػػاف و ش ػػك ذقطػ ػ التح ػػوؿ الك ػػمرب يف ت ػػاريخ اؼبػ ػرأة
106
اؼبصري  ،وأمين طو سبزي اغبواب وماتاله من تألتف اإلرباد الن ائى اؼبصري"م
ومػن اؼبؤيػدات غبركػ ربريػر اؼبػرأة مييي زييادة  107فقػد كاذػس مػن األديبػات اؼبشػهورات الػيت
سػػانبس طكتاطا ػػا ىف اإلصػػالح ا جتمػػامي وربريػػر اؼب ػرأة وامتػػمت اؼب ػرأة أى ػ مضػػو ىف اجملتمػػع
طنهوضها تنه األم وطالعكسم ولعلك رأت ضرورة تعلت اؼبرأة ألف حريتها تنشئ أجتػاؿ حػرة،
و طػد مػػن إزالػ أوىػػاـ اعبهػػو واػبرافػ مػػن متػػوف اؼبػرأة حػ تػػررب اغبقتقػ والعظمػ أمػاـ متنتهػػام
وتقػوؿ يف ىػعا اؼبضػمار" :هبػب أف يبػدأ طتعلػت اؼبػرأة أل ػا األكثػر جهػال ،هبػب إصػالحها ال ػريع
لتتت ػر إصػػالح الرجػػو ،هبػػب أف يباشػر ربريػػر اؼبػرأة لػػوال يكػػوف اؼبتغػعوف طلبنهػػا مبتػػدا ،وىػػو تػػرىب
العبدة إ مبتدا؟ممم هبب أف وب ر شا اػبزمبالت واألوىاـ من متنتها لتدرؾ النػاظر فتهػا مػن
108
زوج وأخ وولد أف معىن اغبتاة مظت "م
وكاذػػس مػػي زيػػادة زبػػالف اغبوػػاب وكػػاف رأيهػػا طػػأف ح ػػن اؼبػرأة ىػػو من ػواف تعارفهػػا وهبػػب
ملتها أف تزين ذه ها ىف أمٌن اآلخرين سوا أكاذس يف البتس أو اجمللس ،و د ردت ملى مائش
التتموري منتقدة رأيها فتقوؿ ":أمتقد أف من طبتع وجود اؼبرأة أف تكوف صبتل  ،كما أف من طبتع
وجود النوع اإلذ آف أف يكوف ذكتا ذشتطا ،وكما يصقو اؼبر ذكػاؤه طاؼبعرفػ وطالتورطػ واإلطػالع
كػعلك تصػػقو اؼبػرأة صباؽبػػا طالزينػ واألذا ػ والكتاسػ  ،الهتػػاة معػدة لتكػػوف رطػ منػػزؿ أو أـ مائلػ ،
وستدة ؾبلس زائرة ومزورةم لتنزورب ىف حتاة الزىد والرىباذت  ،فتوب أف تنشأ ملى ما ىتوس لو
من إطتهاج اؼبنازؿ وتزيٌن اجملتمعات ،وطث اللطف واألذس ىف كو ذاد ربو فتو ،وؼبا كاف ملتها أف
ترضػػى طرخامػ صػػو ا وحػػالوة اطت ػػامتها وظػػرؼ حػػديثها كػػعلك ملتهػػا أف تػػروؽ النظػػر ح ػػن
ىنػػدامها"م109وطػػالر مػػن تهكًنىػػا اغبػػر َف تكػػن مػػن أذصػػار اؼب ػػاواة الكامل ػ طػػٌن الرجػػو واؼب ػرأة
ودمس إُف مػدـ التػدخو يف أمػور الرجػاؿم و ػد كتبػس رسػال إُف طاحثػ الباديػ تقػوؿ فتهػا ":أشػد
اؼبلوؾ فرحا از الصوعباف ،وأدفعه للرأس كماويتها ربػس ثقػو التتوػاف ىػ ذوو العػروش اؼبتدامتػ
للهبػػوط ،والرج ػػو ملػػك مت ػػداع مرشػػو ألف ري ػ الهوضػػى ػػب ملتػػو م ػػن كػػو جاذ ػػب ،وخط ػوات
اإلرتقا الن ائي تتواُف متكاثرة متمكن مع مرور الػزمن لكنػو ملػك مزيػز ىػواألب واألخ والصػدي
واػبطتب والزوج ،فاذا سقط سقطنا معو ،وإذا إرتهع كنػا طارتهامػو مظتمػات ،لػعلك ذريػد لػو خػًنا
وقبتهػػد ىف تأيتػػد دولتػػو طشػػرط أف ينصػػب مرشػػنا طقػػرب مرشػػو ،وأف ذقػػف إُف جنبػػو و ه ػ اؼبثتػػو
110
وار اؼبثتو "م
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و ػػد ردت مػػي زيػػادة ملػػى الشػػامر ج ػماف خلتػػو ج ػماف ىف ؾبػػاوزة حري ػ اؼب ػرأة ىف حتا ػػا
الزوجت ػ وإ امتهػػا مال ػ ػػًن شػػرمت مػػع رجػػو خػػر فقالػػس ":أشػػاركك أيضػػا ىف اؼببػػدأ األساسػػي
القائػو حبريػ اؼبػرأة فكالرجػو هبػب أف تكػوف اؼبػرأة مطلقػ اغبريػ طاذتخػاب زوجهػا اغبريػ طاذتخػػاب
زوجها من طٌن الشباف تاطع ىف ذلك أمتاؽبا واؼباما ػا الشخصػت مكتهػ حتا ػا ىف القالػب
الػػعي اختػػاره ؽبػػا اعب ػًناف واؼبعػػارؼ ،وأذػػا أ ػػوؿ إف الػػزواج سالسػػو ثقتل ػ  ،ذع ػ  ،ولكػػن حبكتهػػا
الطبتعػ وإف أحكػػاـ الطبتع ػ فػػوؽ كػػو شػػئ ،وأف إجتمػػاع اؼب ػرأة حببتبهػػا ملػػى ػػًنمل مػػن زوجهػػا
زبوف زوجها وزبوف اإلس العي بلتو وزبوف اؽبتو ا جتمامت اليت ىي مضو مامو فتها "111م
وىف متداف ال تاس واإلذتخاطات فكاذس تعارض دخوؿ اؼبرأة فتها تارك ىعه األمور إُف
الرجاؿ112م
ومػػن الن ػػا اللػوايت ػػدف لػوا ربريػػر اؼبػرأة مملتػػا ىييد ىييان شييعراو فقػػد شػػاركس ىف
مظاىرة الن وة يف متداف صرالنتو أماـ ثكنات اعبت اإلقبلتزي سنو 3232ـم مع صهت ز لوؿ
زوجػ سػعد ز لػػوؿ ىػتهن ضػد اإلحػػتالؿ ومػن مث ذزمػػس اغبوػاب ورمػس طػػو ملػى األرض وداسػػس
ملتػػومويف مػػاـ 3291ـ اشػػرتكس ىػػدرب ىػػاّف مػػع ذبوي ػ موسػػى و سػػتزاذماوي سػػكرتًن ا ىف م ػؤسبر
روما للن ا  ،ومند مود ا إُف مصر دخلس مصر سافرة طدوف ذقابموتقوؿ "ىدرب"من ذلػك ىف
حديث ؽبا ":ورفعنا النقاب أذا وسكرتًنتى"ستزاذماورب" و رأذا الهارب  ،مث خطوذا ملى سل الباخرة
مكشوفيت الوجو وتلهتنا لنررب تأثًن الوجو العي يبدوا سافرا ألوؿ مرة طٌن اعبموع ،فل قبد لو تأثًنا
أطدا ألف كو الناس كاذوا متوجهٌن كبو "سعد" متشو ٌن إُف طلعتو" 113وحضرت اؼبؤسبر الثآف ماـ
 3291ـ وطعد رجومها من ىعين اؼبؤسبرين طالبس رئتس الوزرا حتنوع )وبػى طاشػا إطػراىت طرفػع
اغبوػػاب مػػن اؼبػرأة وم ػػاواة البنػػس ىف صبتػػع مراحػػو التعلػػت حػ اعبامع ػ مػػع الولػػد وتقتتػػد تعػػدد
الزوجػػات وتقتتػػد الطػػالؽ والغػػا طتػػس الطام موأصػػدرت أوؿ ؾبلػ ذ ػػائت طعنواف"اؼبص ػري "وكوذس
اإلرباد الن ائي اؼبصررب سنو 3291ـ ،ووضعس اغبوراألساسى لو ىف إطريو 3219ـم
و د ممو اإلرباد طقتاد ا ربقت مبػادئ اسػ أمػٌن ويف مقػدمتها تعػديو ػواذٌن الطػالؽ
ومنػػع تعػػدد الزوجػػات مػػالوة ملػػى اؼبطالب ػ طػػاغبقوؽ ا جتمامت ػ وال تاسػػت اؼبزموم ػ للم ػرأة ،الػػيت
وصلس أخًنا إُف حػد اؼبطالبػ طاؼب ػاواة ىف اؼبػًناث"114ممث سػافرت ىػدرب ىف اؼبشػرؽ واؼبغػرب مػدة
أسهار واشرتكس ىف مػدة مػؤسبراتم فمػثال ىف 3211ـ إشػرتكس ىف مؤسبراسػتاذبوؿ وطالبػس طالغػا
الهروؽ اؼبعىبت واعبن ت طٌن الدوؿموكعلك ىف 3212ـ إشرتكس ىف مؤسبر"كوطنهاجن" وطالبس
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دبنع ىورة التهػود إُف فل ػطٌن وحظراسػتعماؿ األسػلح النوويػ ;115و ػد طالبػس اغبكومػ اؼبصػري
طتوفًن فرص التعلت للمرأة اؼبصري وأيضػا طالبػس طتحديػد سػن الػزواج للمػرأة وم ػاواة األجػػور طػٌن
الن ا والرجاؿ ىف العموم و د كاف صرىا "صالوذا" تقاطو فتو الرجاؿ سافرة ىف ًن وجود ؿبرـ م
و ػػد أ امػػس مدرسػ ملػػى ذهقتهػػا وطالبػػس طارسػػاؿ البنػػات للتعلػػت العػػاِف إُف اؼبمالػػك الغرطتػ مفهى
ماـ  3211ـ مقدت جل للطالبات اػبرهبات من جامع القػاىرةم وأرسػلس ىف مػاـ 3219ـ
أوؿ وفد للبنات إُف طلوتكا وتركتا العي كاف مشتمال ملى ست طنات116م
وكاف رأيها يف اغبواب حتث الػس ىػدرب شػعراورب فتػو":إف اغبوػاب يصػوف اؼبػرأة إف
َف يكػػن ؽبػػا رادع مػػن ذه ػػها ،وىوإمبػػا وب ػوؿ طتنهػػا وطػػٌن الثقاف ػ وذبػػارب اغبتػػاة ووبػػرـ اجملتمػػع مػػن
استثمار مواىبها م و الس :إف اي اإلرباد الن ائي اؼبصررب تقتصر ملى رفع اغبواب والدماي
ؼبصر وامال شأف ذ ائها ،ألف اؼبرأة ىي مقتاس اغبضارة ىف األم فح ػب ،طػو ترمػى إُف خدمػ
اإلذ اذت وإذقاذ ا م اؼبصري من الشلو النصهي العي عد اا من التقدـم117و د استدمس ؾبل
اؽبػػالؿ ىػػدرب الشػػعراوي ىف مقاطل ػ معهػػا ف ػػأؽبا :م ػ كػػاف ال ػػهور؟ م الػػس :ىف سػػن 3299ـ
سػػافرت إُف رومتػ ؼب ػؤسبر اإلربػػاد الن ػػائي وكاذػػس معػػى اآلذ ػ سػػتزاذماورب واآلذ ػ ذبويػ موسػػىم
واشرتكتا ىف ىعا اؼبؤسبر ورفعنػا رأس مصػرمفلمامدت مػن رومتػ ىف تلػك ال ػن ذزمػس الم ػع ،وكػاف
ذلك خرمهدي طو"مث الس :يعقػو
118
إف اإلسالـ يقوؿ اعا اغبواب العي يؤخر ر ي اؼبرأة اؼبصري "م
ومػن الن ػا الػدامتات إُف ربريراؼبػرأة أمينية ال ييعيد 119وىػي تلمتػعة لطػو ح ػٌن ،ترأسػػس
ربريػػر ؾبل ػ ح ػوا )ومػػن خالؽبػػا ربػػرض الن ػػا ملػػى النشػػوز ،والهتتػػات ملػػى التهتػػك واإلكبػػالؿ
ووصػو اػػا األمػر إُف أف الػػس):كتف لبضػػع لهقهػا أرطعػ ولػػدوا ىف مصػرالظالـ ولػػدينا اؼبتثػػاؽ؟
و الس):إذىن أطمون ملى حقوؽ اؼبرأة إ إذا ت اوت مع الرجو يف اؼبًناث 120مو د تكلمػس
من حري اؼبرأة فقالس ":كبن ذ تطتع أف ذضع وصها ثاطتا غبري اؼبرأة  ،ألف ىعه اغبري زبتلف
مػن ؾبتمػع إُف خػػر طػاختالؼ ذظػ اغبكػ وفل ػهات اغبتػػاة ،فمػن الػبالد اؼبتقدمػ مػن يعتمحريػ
الهرد رجال كاف أو إمرأة ىف حري حصولو ملى كهايتو من لقم العت مممم ،ومنها من يعتم اغبري
ىف حرك ػ التهك ػػًن والتص ػػرؼ والك ػػالـ وال ػػلوؾ والشخص ػػي مممماٍفم وكب ػػن ح ػػٌن ذطال ػػب للمػ ػرأة
طاغبري ذقصد طعلك أف تكوف حػرة يف التهكػًن لنه ػها واختتػار شػريك حتا ػا و مهمتهػا والطريػ
اؼبالئ ػ ؽبػػا يف ؾبتمعهػػامممموأف تكػػوف مهتػػأة طتكػػافؤ فػػرص العل ػ والعمػػو ل متمػػاد الكلػػي ملػػى
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ذه ػػها مممم أي اإلسػػتقالؿ اإل تصػػادي الػػعي وبط ػ أ ػػالؿ تبعتهػػا الػػيت ت ػرطط من ػ كرامتهػػا طتػػد
121
صاحب الهضو ىف لقم العت اليت سبأل اا ططنهامممم"
وت ػػتدرؾ ائل ":والػػعي ينبغػػي ملتنػػا معرفتػػو أف الهوضػػى الػػيت ذراىػػا ىف تص ػرفات طع ػ
الهتتات ىي النتتو الطبتعت غبداث العهد طاغبري ممموكو جديد لو ضحايامممولألسػف فاذػو طػد
122
من سقوط ىعه الضحايا لتعبتد األرض أماـ استقرارأكرـ اؼببادئ وأ واىا"م
و ػػد كاذػػس أمتنػ ال ػػعتد جػػردت لمهػػا اؼب ػػموـ قارطػ اغبوػػاب ووصػػهس اغبوػػاب طأذػػو)كهن
ككهػن اؼبػوتى123وتشػػتد" ًن ا"ملى اإلسػالـمفتقوؿ ):ومػػا يقػاؿ مػػن اغبوػاب ي ػػررب أيضػا ملػػى
مالطػػس الرجػػاؿ ،فمػػع مظػػت إجػػالِف للعمام ػ واعبب ػ والقهطػػاف أمػػرؼ أ ػػا لت ػػس زيػػا إسػػالمتا
م124
أصتال ،وإمبا ىى إ تباس من مالطس األحبارالتهود ىف دٔف الزمن

)3
)9
)1
)1
)1

اؼبصادرواؼبراجع

اؼبصري العام

ثار طاحث البادي مصبع وتدوين ؾبد الدين حهىن ذاصفم"مقال اؼبرأة واغبواب"اؼبؤس
للكتابم3299ـم
ثار زمت سعد ز لوؿ مؿبمد إطراىت اعبزيررب م
أضبد لطهى ال تد مح ٌن فوزي قبار م
أدطا العرب ىف األذدلس ومصر اإلذبعاثمططرس الب تآفمط9مطًنوت:دارالثقاف ودار الكشوؼم 329ـ
أدطا معاصروف مرجا النقاشم القاىرة  :مكتب اإلقبلو اؼبصري م

) 9األمالـ مخًن الدين الزركلي مط 1مطًنوت :دار العل للماليٌن م3212ـم
) 1أمالـ الن ا ىف ماؼبي العرب واإلسالـمممررضا كحال مط3مطًنوت:مؤس الرسال م م3139ىػ 3223 -ـم
) 1األىاِف 19 :مارس 3233ـممقاؿ طعنواف )الرجو واؼبرأة واحتتاجها إُف الرجو م
) 2األيادي األجنبت القعرة زبرب األسرة اؼب لم مح ن صاٌف مشماوي م
) 39إذباىات الرواي العرطت ىف مصر منع اغبرب العاؼبت الثاذت إُف سن 3291ـمالقاىرة :دارلهكر العرىبم 3131ىػ -
3221ـم
) 33تاريخ األدب العرىب م ذدٔف مدربمط 1محلب :مكتب رطتعم 3211ـ م
) تاريم الشعرالعربب الحديث.أحمد قبش.بيروت:دارالبي 1931.ىي 1391 -م .
) 39تتمو األمالـمالزركليمؿبمد خًن رمضاف يوسفمدار اطن حزـم 3131ىػ 3221 -ـم
) 31ربس الشمس الهكرمتوفت اغبكت ممصر :اؼبطبع النموذجت م
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) 31اعبريدة 93 :مايو 3291ـممقاؿ طعنواف )ؾبلس شوررب م و 39مايو3291ـممقاؿ طعنواف
) تعلت البنات مو33يوذتوم 3291ـم
) 31حواب اؼب لم طٌن إذتحاؿ اؼببطلٌن وتأويو اعباىلتٌنمؿبمد فؤاد المازيمطم 3الرياض :مكتب أضوا ال لفم
3139ىػ 3221 -ـ م
) 39اغبركات الن ائت ىف الشرؽ وصلتهاطاإلستعمار والصهتوذت العاؼبت مدمؿبمد فهمي مبد الوىابم
) 31دراسات ىف الرواي اؼبصري م ملى الراميمالقاىرة  :النهض اؼبصري العام للكتابم 3212ـ م
) 31ديواف مبدالرضبن شكريم ط3ممصر  :دار اؼبعارؼ 3299ـم
) 32رسائو ميممي زيادة م ط 9م طًنوت  :دار طًنوتم  3211ـم
) 99الشعب م مقاؿ طعنواف )ح اذتخاب الن ا م  91فماير 3231ـم
) 93الصحاؼ ال ودم وِف الدين يكن م
) 99مودة اغبواب )الق األوؿ معرك اغبواب وال هور مؿبمد أضبد مقدـمالرياض:دار طتب م 3191ىػ -
3211ـم
) 91الهكراإلسالمي اؼبعاصردراس و تقؤف م ازرب التوط مط 1مطًنوت:دارالقل م 321ـم
) 91القص القصًنة يف مصر و"ؿبمود تتمور"مضبزة ؿبمد طو ريمط3مالرياض:مكتب الدراسات3122ىػ 3212 -ـم
) 91ضايا مرطت مدم مبدالوىاب الكتاِف" اعبعورالتارىبت غبرك ربرير اؼبرأة ىف مصر"م ع  39 -2م ا كاذوف 3211ـ
 9كاذوف 3219ـ م) 99ضت ربرير اؼبرأة يف مصر وأثرىا ىف األدب اعبديد مدمسطوت روباذو مرسال الدكتوراه م اؽبندم 9993ـم
) 91اللوا  2 :يولتو 3291ـ م مقاؿ طعنواف ) مرجع تأخر الشرؽ م
) 91ؾبل حوا اؼبصري 3219\1\1 :ـ م
) 92ؾبل الدراسات اإلسالمت م العدد3م ج 11م يناير – مارس 3221ـ م
) 19اجملموم الكامل ؼبؤلهات مباس ؿبمود العقاد "اؼبرأة ىف القر ف"ط9مطًنوت:دار الكتاب اللبنآف م 3192ىػ -
3212ـ م
) 13اؼبرأة العرطت إُف أين؟م صالح الدين جوىرمط3مكويس  :دارالقل م 3199ىػ 3219 -ـ م
) 19اؼبرأة ىف ماؼبي العرب واإلسالـمممررضا كحال مط3مسوري :مؤس الرسال م 3122ىػ 3212 -ـ
) 11اؼبرأ ة ىف م رحتات توفت اغبكت اػبمس ) دراس ربلتلو "رسال ماج تًن"مالطالبو:صائم لطتفم اسالـ طادم
طاك تافم ) 3191ىػ – 9991ـ م
) 11اؼبؤيد  :دم ؿبمد توفت صد ي"حواب اؼبرأة اؼب لم يف اإلسالـ"م31سبتمم 3239ـ م
) 11ؿباضرات من مي زيادة مع رائدات النهض الن ائت م منصورفهميم
) 19ؿباضرات من وِف الدين يكنمؿبمد مند ورمالقاىرة :مطبع ض مصرم 3211ـ3211 -ـم
) 11اؼبرأة اؼب لم أماـ ا لتحد ياتمأضبد مبد العزيز اغبصٌنمط1مال عودي :دارالبخاريم 3191ىػ 3219 -ـ م
) 11اؼبرأة اؼبصري م دري شهت م مصر م 3211ـ م طدوف اس الناشرم
) 12م رح توفت اغبكت م ؿبمد مند ورم ط 1م القاىرة  :دار ض مصرم 3299ـم
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) 19اؼب لم العصري مندطاحث البادي ممبداؼبتعاؿ ؿبمد اعبمربمط 1مالقاىرة:داراألذصارم 3193ىػ 3213 -ـم
) 13مصادراألدب الن ائي ىف العاَف العرىب اغبديثمجوزيف زيدافمجدة:دة:دارالبالدم 3199ىػ 3219 -ـم
) 19معو األدطا ميا وت اغبموي :مطبع دار اؼبأموف م 3111ىػ 3211 -ـ م
) 11المنبد فب األعالم  .ط . 1بيروت  :دار المشر 1391 .م .
) 11المنهاج البديد فب األدب العربي .عمر فروخ  .ط.1بيروت :دارالعل للماليين 1393 .م .

( )54الموسوعة العربية المي رة .محمد ش يل الغربا .ال اىرة :داراحياء التراث العربب ودار الشعف و مؤس ة
دارفران لين 1394 .م .
) 19مي زيادة ىف حتا ا وأداا م صبتو جمم طًنوت :اؼبطبع الكاثو لتكت م 3299ـ م
) 11ذ ا شهًنات)من الشرؽ والغرب موداد سكاكتين سباضرتوفت مداراحتا الكتب العرطت م 3212ـم
) 11وحي الرسال م أضبد ح ن الزيات م ط1م القاىرة  :دار ض مصرم 3219ـم
) 12اؽبالؿ م جرجي زيدافم )حديث مع ال تدة ىدرب الشعراوي م ال ن 11م 91رمضاف 3111ىػ م أوؿ
إطريو  3291ـ م و " الطالؽ و أسباطو يف الدوؿ الغرطت "مج1م ال ن 13م  39رمضاف 3113ىػ م أوؿ مايو
3291ـ م وج 39مال ن 11م 91صهر3111ىػ -ا طس 3292ـم العدد 99م ؿبرـ 3911ىػ -
ا طس 3291ـم

الهوامش:
1

ى ػ ػػو وِف ال ػ ػػدين ط ػ ػػك اط ػ ػػن ح ػ ػػن س ػ ػػررب طاش ػ ػػاملقب"طتكن" ومعن ػ ػػاه طالرتكتػ ػ ػ اط ػ ػػن اخ ػ ػػس ،ول ػ ػػد س ػ ػػن 3781ـ يف

يف النث ػ ػ ػ ػر كتػ ػ ػ ػػاب "اؼبعلػ ػ ػ ػػوـ
ا سػ ػ ػ ػػتاذ وذشػ ػ ػ ػػأ يف مصػ ػ ػ ػػرموتويف يف القػ ػ ػ ػػاىرةممن اثػ ػ ػ ػػاره :ديواذػ ػ ػ ػػو يف الشػ ػ ػ ػػعرو
واجملهػػوؿ")اذظر :تػػاريخ الش ػػعرالعريب اغبػػديثمص 333-311موتػػاريخ األدب الع ػػريبم ذػػدٔف م ػػدربم ط2مح
لب3591 :م 151 /3م
 2أدطا العرب يف األذدلس ومصراإلذبعاثم ططرسى الب تاْفمص 121م
 3الصحائف ال ودموِف الدين يكنمص 6م
 4الصحائف ال ودموِف الدين يكنمص . 11
 5اؼبصدر ال اط مص 5م
 6ؿباضرات من وِف الدين يكنمؿبمد مندورم ص 16م
 7اؼبصدر ال اط مص 18م
 8مبػػاس ؿبمػػود العقػػادمؾ اتػػب ،أديبمولػػد يف 3775يف أس ػواف دبصػػر ،وتػػويف يف 3561ـم لػػو مؤلهػػات كثػػًنة
منها :اإلسالـ يف القرف العشرين و ًنهم) اذظر :الهكراإلسالمي اؼبعاصرمص 212
 9اجملموم الكامل ؼبؤلهات ا ستاذ مباس ؿبمود العقاد" العقائد واؼبعاىب"م85 /32م
 10اجملموم الكامل ؼبؤلهات ا ستاذ مباس ؿبمود العقاد" العقائد واؼبعاىب"م82/32
 11اؼبصدر ال اط ماإلسالمتات"اؼبرأة يف القراف" 95/7م
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 12اؼبصدر ال اط مص 81م
 13اؼبصدر ال اط مص 82-81م
 14دراسات يف الرواي اؼبصري م ملي الراميمص81-92م
 15ول ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػػٌن توفتػ ػ ػ ػ اظبامت ػ ػ ػػو أضب ػ ػ ػػد اغبك ػ ػ ػػت يف )3136ى ػ ػ ػ ػ  3757-ـ طاإلس ػ ػ ػػكندري م ػ ػ ػػن أب مص ػ ػ ػػري وأـ
تركت ػ ػ مذاؿ اجػ ػػازة اغبقػ ػػوؽ مػ ػػن القػ ػػاىرةم وىػ ػػو كاتػ ػػب وم ػ ػػرحي كبًن،رائػ ػػد اؼب ػ ػػرحت العرطت مولػ ػػو مػ ػػدة مؤلهػ ػػات
منها :يومتات ذائب األرياؼ ،ومدال وفنوف و ًنهم) اذظر  :تتم األمالـمخًن الدين الزركليم  59 /3م
 16ربس مشس الهكرم ت وفت اغبكت مص 236م
 17اؼبصدر ال اط مص 237 -238م
 18اؼبرأة يف م رحتات توفت اغبكت اػبمس )دراس ربلتلت "رسال ماج تًن "صائم لطتفمص17م
 19اؼبصدر ال اط مص 92-93م
 20اؼبصدر ال اط م ص 96م
 21اؼبصدر ال اط م 95-97م
 22ؾبل " الدراسات اإلسالمت "ع3-م ج11م يناير -مارس 3558ـم ص 337م
 23م رح توفت اغبكت مؿبمد مندورم ص 391م

 24اؼبرأة يف م رحتات توفت اغبكت اػبمس )دراس ربلتلت مص61م
 25ى ػػو ال ػػدكتور ط ػػو ح ػػٌن ،الكات ػػب اؼبص ػػري اؼبش ػػهور ،وممت ػػد ا دب الع ػػريبم ول ػػد دبص ػػر س ػػن 3775ـ وك ػػف
طصره منع حداثتوم وتويف سن 3581ـم )اذظر :األمالـ 213 /1
 26أدطا ـ ماصروفم رجا النقاش ،ص 28م
 27دراسات يف الرواي اؼبصري مملى الراميمص393-319م
 28مب ػ ػػدالرضبن ش ػ ػػكررب ول ػ ػػد ىف ط ػ ػػور س ػ ػػعتد م ػ ػػاـ 3776ـ وتعلػ ػ ػ يف اسػ ػ ػكندري وزب ػ ػػرج يف مدرس ػ ػػو اؼبعلم ػ ػػٌن العلت ػ ػػا
م ػػاـ 3515وت ػػوىف يف اس ػػكندريو م ػػاـ 3597ـ م ػػن ث ػػاره :ديواذ ػػو يف س ػػبع أجػ ػزا ول ػػو م ػػدة كت ػػب منه ػػا كت ػػاب
الثم ػ ػرات وح ػ ػػديث إطلتس"وا مرتاف ػ ػػات "وكث ػ ػًنا مػ ػػن اؼبق ػ ػػا ) للتهص ػ ػػتو اذظ ػ ػػر :تػ ػػاريخ الش ػ ػػعر الع ػ ػػريب اغب ػ ػػديث مص
 226-229م
 29ديواف مبدالرضبن شكررب ،ص 313م
 30اؼبصدر ال اط ،م ص 35م
 31اؼبصدر ال اط مص 331م
 32اؼبصدر ال اط م ص 315م
 33أمالـ األدب اؼبعاصر ىف مصر )مبدالرضبن شكررب مضبد ىال كوت ومار سدف جوذزم ص89م
 34ول ػػد قبت ػػب ؿبهػ ػػوظ م ػػاـ 3533ـ طالق ػػاىرة مأحػ ػػد ال ػػروائتٌن اؼبش ػػهورين دبصػ ػػرم ول ػػو م ػػدة مؤلهػ ػػات ؾبموم ػ ػ كامل ػ ػ
ممالوم ) للتهصتو اذظر :تتم ا مالـ 31/7م
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 35اذباى ػ ػػات الرواي ػ ػ ػ العرطت ػ ػ ػ يف مصػ ػ ػػر منػ ػ ػػع اغبػ ػ ػػرب العاؼبت ػ ػ ػ الثاذت ػ ػ ػ إُف سػ ػ ػػن 3568ـ مشػ ػ ػػهتع ال ػ ػ ػػتدمص -329
311م
 36ولد ؿبمد ح ٌن ساَف ىتكو طالدىقلتػ يف مصػرماـ 3119ى ػ 3777-ـمكاتػب صػحهي ،مػؤرخ مػن أمضػا اجملمػع
اللغوي ،ومن رجاؿ ال تاسػ دبصػر ،وحصػو ملػى الػدكتوراة مػن ال ػرطوف طهرذ ػا3532ـم ولػو مػدة كتػب منهػا :حتػاة
ؿبمد ،ويف منزؿ الوحي و ًنهم وتويف ماـ 3186ىػ 3596-ـم ) اذظر  :األمالـ  318 /6م
 37دراسات يف الرواي اؼبصري م ملي الراميمص 93-22م
 38ىػػو ؿبمػػود تتمور،أديػػب صبػػع طػػٌن الثقاف ػ العرطت ػ والغرطت ػ ،طرع يف األ صوص ػ  ،وذػػاؿ مػػدة ج ػوائز مػػن اجملامعم)للتهصػػتو
اذظر :القص القصًنة يف مصر و"ؿبمود تتمور"مضبزة ؿبمد طو ري مص 363-333م
 39الشتخ ستد العبتط مص 321-331م
 40الشتخ صبع مص 19-26م
 41ؾبموم األطالؿمص 315-311م
 42اطو ملي مامو ارت سمص 66-16م
 43من ذهس اؼبرجعمص 333-51م
 44اؼبصدر ال اط مص 319-311م

 45اؼبصدر ال اط "ؾبموم كو ماـ و اذت خبًن"م ص 311-323م
 46اطو ملي مامو ارت س ص 387-388م
 47دراسات يف الرواي اؼبصري مملي الراميمص358-371م
 48ولػد الشػػتخ مصػػطهى مبػػدالرزاؽ ىف اؼبتنػا مػػاـ)3112ىػػ3779/ـ وتعلػ فتهػا مث اذتقػػو إُف القػػاىرة فوػػاور ىف األزىػػر
وطقى فتها  32سن ح حصو ملى الشهادة العاؼبت تعٌن منها دبدرس القضػا الشػرمي مث احتػو مناصػب مديػدة ىف
مص ػػرم ت ػػويف طالق ػػاىرة م ػػاـ)3166ى ػ ػػ3516/ـ م) أذظ ػػر اؽب ػػالؿ مجرج ػػي زي ػػدافمج -31ال ػ ػػن 18م) 29ص ػػهر
3117ىػ  -ا طس 3525ـمواألمالـ  213/8م
 49اؽبالؿ م" سػام مػع الشػتخ مصػطهى مبػدالرزاؽ "م اؼبصػدر ال ػاط م ج  /31سػن 18م 29صػهر 3117ى ػ  -اوؿ
ا طس 3525ـ مص3369
 50اؽبالؿ م" سام مع الشتخ مصطهى مبد الػرزاؽ "م اؼبصػدر ال ػاط م ج  /31سػن 18م 29صػهر 3117ى ػ  -اوؿ
ا طس 3525ـ مص3369م
 51ولػػد سػػعد ز لػػوؿ يف 3798ـ ىف مصػػرم حقػػو ي مصػػري تصػػدر الػػوزارة اؼبص ػري مػػاـ 3521ـموت ػرأس ؾبلػػس
النواب مأسس اغبزب "ال عدرب" او " الوفد"م)اذظر  :اؼبنود يف األمالـ مص  118م
)3
 52اس أمٌن طك ولد يف دي ممسن )3285ىػ3761 -ـ يف إحدرب رىت مى طرة فىالقػاىرة دبصػر مو ػد كػاف أطػوه
ؿبمد طك أمػٌن مػن أصػو تركػى ومػن رجػاؿ اعبػت الػعين طػرأوا ملػى مصػرمن العراؽمأمػا أسػرتو فكاذػس متوسػط اغبػاؿ
كما كاذس من األسراقافظ ملىػاألخالؽ الكريبػ واغبتػاة النبتلػ م)اذظر :اؼبنهػا ج اعبديػد ىف األدب العػرىب مممػر فػروخم
ط3مطًنوت :دار العل للماليٌنم 3565ـ م 212/2م
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 53ثار زمت سعد ز لوؿ  :اطراى اعبزيرربمص 81م
 54ى ػػي اطنػ ػ األمًن"مص ػػطهى فاضو"طاش ػػا قب ػػو" اط ػراىت " طاش ػػا اط ػػن" ؿبم ػػد مل ػػي" طاش ػػا الكبًن،ك ػػاف والده"مص ػػطهى
فاضو"يعتم ذه و أح طعرش مصرمن اػبديورب اظبامتو،ومن ىنا كاذس األمًنة تعلػن اغبػرب ملػى اػبػديو مبػاس اه مػن
جريدة اؼب ا ،اػبمتس  1أ طس 3571ـ من مقال ىو اذتحرؿبرر اؼبرأة ؟ للصحايف مصطهى أمٌنم
 55افلػػن طػػًنذج ايػػرؿ) 3713ى ػ 3538 -ـ ،اداري ودطلوماسػػي طريطػػآف خػػدـ مصػػرم مػػٌن ضػػاططاماـ 3797ـ،ويػػاورا
للمن ػػدوب ال ػػامي الميط ػػآف للو ػػزر ا يوذتػ ػ م ػػاـ  3763مواؼبن ػػدوب الميط ػػآف طص ػػندوؽ ال ػػدين ال ػػعرب أله ػػو اػب ػػديورب
اظبامتوموكاف ال قنصو العاـ دبصر طعد ا حتالؿ الميطآف ؽبا طدرج الوزيرم) اذظر:اؼبوسوم العرطتػ اؼبت ػرةمؿبمد شػهت
رطاؿمالقاىرة:دار احتا الرتاث العريب ودار الشعب ومؤس دار فراذكلٌنم 356ـم 3198 /2م
56جريدة اعبمهوري  3527\1\21ـ ممن كتاب مودة اغبوابمص  71م
 57ىػػي ىػػدرب سػػلطاف شػػعراوي طاشػػا،ولدت سػػنو 3785ـموتوفتػػس 3518ـم وىػػي اوؿ ام ػرأة أس ػػس اإلربادالن ػػائي
اؼبصررب ماـ 3521ـم)أذظرللتهصتو :اؼبرأة اؼب لمو أماـ التحدياتمص 133 -255
 58مودة اغبوابمص 73 -71م
 59ولػد اظبامتػػو صػػمي مػػاـ  3765ـممػػن ملمػا اغبنهتػ فقتػػو طاحػػث،الف مػػدة كتػب منهػػا:مو ف العقػػو والعلػ والعػػاَف
من رب العاؼبٌن ومباده اؼبرسػلٌنمط 1ؾبلػدات،و ًنه مػن الكتػبم و تػويف طالقاىرةمػاـ 3521ـم) اذظػر :األمػالـ/8 .
 216م
 60اللوا 5 :يولتو  3518ـ مقاؿ طعنواف )مرجع تأخرالشرؽ م
 61اؼبؤيدمدمؿبمد توفت صد ي" حواب اؼبرأة يف اإلسالـ 38سبتمم3531ـ
 62ضػػايا مرطت ػ مدممبػػد الوىػػاب الكتػػاِف" اعبعورالتارىبت ػ غبرك ػ ربريػػر اؼب ػرأة يف مصػػر"ع 31-5م 3كػػاذوف 3589ـ-
2كاذوف 3586ـمص 11-12م
 63أم ػ ػػٌن مبػ ػ ػػد اللطتػ ػ ػػف الرافعي،ول ػ ػػد يف مػ ػ ػػاـ 3111ىػ ػ ػ ػ 3776-ـ يف ز ػ ػػازي دبصػ ػ ػػر،وتعل اا،واذض ػ ػ ػ إُف اغبػ ػ ػػزب
الوطين،كات ػ ػػب ستاس ػ ػػي،وكتب م ػ ػػدة مق ػ ػػا ت يف جرائ ػ ػػد منه ػ ػػا :الل ػ ػوا والعلػ ػ ػ والش ػ ػػعبم ت ػ ػػويف م ػ ػػاـ 3116ى ػ ػ ػ-
3528ـ،طالقاىرة ولو مدة كتب:مهاوضات اإلذكلتز يف اؼب أل اؼبصري –ط،و ًنهم)اذظر :األمالـ م  38 /2م
 64الشعب ممقاؿ طعنواف" ح اذتخاب الن ا "م 21فماير 3531ـم
 65ى ػػو اضب ػػد لطه ػػي ال ػػتد رئ ػػتس ؾبم ػػع اللغػ ػ العرطتػ ػ يف الق ػػاىرة :لق ػػب طأسػ ػتاذ اعبتو،ول ػػد يف ريػ ػ ط ػػر ٌن دبص ػػر س ػػن
3781ـ،وتويف سن 3561ـم) اذظر  :األمالـم  211 /3م
 66اعبريدة36 :مايو 3517ـم) تعلت البنات م
 67اعبريدة م 33يوذتو 3517ـم
 68األيادي األجنبت القعرة زبرب األسرة اؼب لم مح ن صاٌف مشماويمص 353
 69أضبد لطهي ال تدمح ٌن فوزي قبارمص 237-238م
 70اعبريدة م 2مايو3518ـ ممقاؿ طعنواف) ؾبلس شوررب م
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 71ولدمب ػػد القػ ػػادر ضب ػػزة)  3258ىػ ػ ػ  3771 -ـ مصػ ػػحايف م ػػؤرخ،من كبارالكتػ ػػاب يف ال تاس ػ ػ اؼبص ػ ػري مترأس ربريػ ػػر
جريدة"األىاِف " التومت طاإلسكندري سن 3531ـم"فالبالغ"سن 3521ـمو تويف طالقػاىرة3161ى ػ3513 -ـ م)
األمالـ م19-11 /1م
 72األىاِف م36يناير3533ـ ممقاؿ طعنواف) تعددالزوجات م
 73األىاِف م36يناير3533ـ ممقاؿ طعنواف) تعددالزوجات
 74ىػي ذبويػ موسػى )3181-3118ى ػ 3593-3751ـ مرطتػ فاضػل مصػري كاذػػس كبػًنة اؼبعلمػات يف مػػدارس
اغبكوم ػ ػ ػ ػ وأوؿ م ػ ػ ػ ػػن تر ػ ػ ػ ػػى اُف درج ػ ػ ػ ػ التهت ػ ػ ػ ػػت يف وزارة اؼبع ػ ػ ػ ػػارؼ م ػ ػ ػ ػػن اؼبصرياتمواص ػ ػ ػ ػػدرت ؾبلػ ػ ػ ػ ػ )الهت ػ ػ ػ ػػاة
األسػبومت 3518ـموتوفتػػس طاإلسػكندري مؽبا ذظػ صبعتػػو سػػن 3517ـموؽبػا رسػػال "اؼبرأة والعمو"رسػال خصػػس اػػا
اؼبصريات ملى اإلشتغاؿ للك بم)اذظر :األمالـ 7 /7م
 75األىاِف 21:مارس 3533ـ م مقاؿ طعنواف) الرجو واؼبرأة واحتتاجها إُف الرجو
 76ضايا مرطت م مقاؿ " اعبعور التارىبت غبرك ربرير اؼبرأة "مالعدد 31-5م
 77ولػػد اضبػػد ح ػػن الزيػػات يف الثػػآف م ػػن شػػهر اطريػػو س ػػن  3779ـم يف ري ػ كهػػر دم ػػًنة القػػدٔف،مركز طلخ ػ مديريػ ػ
الد هلت دبصرم اديب من كبارالكتابماصدرؾبل الرسال سػن )3511ـ  35 91-ـ مث الروايػ م وتػويف طالقاىرةمػاـ
3567ـم) اذظر :األمالـم 331 /مومعو األدطا ميا وت اغبمويم  326 / 6م
 78وحي الرسال مأضبد ح ن زياتممقاؿ يف"اؼبرأة "العدد5م 23 /3م
 79اؼبصدر ال اط .
 80وحي الرسال مأضبد ح ن زياتممقاؿ يف"اؼبرأة "العدد5م 23 /3م
 81ىػي ملػػك حهػػىن ذاصػػف "طاحثػ الباديػ " ولػدت ىف القػػاىرة مػػاـ 3781ـ .وفتهاذشػػأتموالدىا حهػػىن ذاصػػف كػػاف
مهتشا طوزارة اؼبعارؼ وكاف لغوياشامرام توفتس ماـ 3537ـممن مؤلها ا :ثارطاحث البادي ملك حهىن ذاصف ماـ
3537ـموالن ائتات ؾبموم مقا ت ىف جزئٌن )أمالـ الن ا مممر رضا كحالوم 3161 /1م
 82ثارطاحث البادي :صبع وتبويب ؾبد الدين حهىن ذاصف)مقال اؼبرأة واغبواب مص 271 -273م
 83ثارطاحث البادي :صبع وتبويب ؾبد الدين حهىن ذاصف)مقال اؼبرأة واغبواب مص 271 -273م
 84اؼبصدر ال اط مص 289م
 85اؼب لم العصري مند طاحث البادي م مبد اؼبتعاؿ ؿبمد اعبمربمص 98م
 86اؼبصدر ال اط مص 97م
 87اؼبصدر ال اط مص 63-61م
 88اؼب لم العصري مند طاحث البادي م مبد اؼبتعاؿ ؿبمد اعبمربمص66
 89اؼبصدر ال اط مص 67-68م
 90اؼبصدر ال اط مص 81م
 91الن ائتاتم  11 ،12 / 3م
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 92زينػب طنػس ملػػي طػن ح ػٌن فػواز ،كاتبػ أدطتػ وشػامرة مبدمػ ولػػدت ىف تبنػٌن سػنو 3761ـ’ و توفتػػس طالقػاىرة مػػاـ
 3531ـ وؼبػا طلغػس العاشػػرة مػن سػػنتها أتػس اإلسػػكندري وشػرمس تػػدريس القػرا ة والكتاطػ ملػى األسػػتاذ ؿبمػد شػػبلي
وؽبا ديواف شعرويف النثر :الدر اؼبنثور يف طبقات اػبدوروالرسائو الزينبت و ًنه ) أمالـ الن ػا ىف مػاؼبي العػرب واإلسػالـ
م ممر رضا كحال م71 /2
 93اؼبصدر ال اط مص71م
 94اؼبصدر ال اط مص79م
 95أمالـ الن ا ىف ماؼبي العرب واإلسالـ م ممر رضا كحال مص 76
 96اؼبصدر ال اط مص78م
 97اؼبصدرال اط مص77-78م

 98اؼبصدر ال اط مص75م
 99اؼبصدر ال اط مص51م
 100ذشػأت ذشػأة امض ،اذت ػبس للوامعػ يف م ػتهو مهػدىا طقبػوؿ الهتتػػات طالبػات فتهػا اُف جاذػب الهتتاف،وسػػافرت
اُف فرذ ػػا لتحصػػو ملػػى الػػدكتوراة ،أذشػػأت سػػن 3515ـ"حػػزب طنػػس النتػػو"م) للتهصػػتو اذظػػر :اغبركػػات الن ػػائت يف
الشػرؽ و صػلتها طاإلسػتعمار والصػػهتوذت العاؼبتػ مدمؿبمػد فهمػي مبػػد الوىػاب م ص11-25م وحوػاب اؼب ػلم طػػٌن
اذتحاؿ اؼببطلٌن و تأويو اعباىلتٌن م ص938-931م
 101اؼبرأة اؼبصري مدري شهت مص 17م
 102اؼبصدر ال اط مص 15م
 103اؼبرأة اؼبصري مدري شهت مص40

 104اؼبصدر ال اط م
 105اؼبصدر ال اط مص 11م
 106اؼبرأة اؼبصري مدري شهت مص136
 107ىػػي مػػاري طنػػس التػػاس زيػػادة وأصػػلها مػػن لبنػػاف مولػػدت يف الناصػػرة طهل ػػطٌن مث جػػا ت لبنػػاف وتعلمػػس يف مدرس ػ
الراىبات طعٌن طورةم وجا اا أطوىا إُف مصر وىناؾ تاطعس دراسػتها يف كلتػ اآلدابموؽبػا كتػب وشػعر طاللغػ الهرذ ػت
واإلقبلتزي مومن أشهر كتبها "اؼب اواة "و ًنىام) تاريخ األدب العريبم ذدٔف مديم  931 /3م
 108مي زيادة يف حتا ا وأداا مصبتو جمم ص 16م
 109اؼبصدرم ال اط .
 110رسائو مي.مي زيادة مص28م
 111اؼبصدر ال اط مص 37-38م
 112ؿباضرات من مى زيادة مع رائدات النهض الن ائت ممنصور فهميمص 381م
 113اؼبرأة اؼبصري مدري شهت مص 316م
 114اغبركات الن ائت ىف الشرؽمؿبمد فهمى مبدالوىابمص21م
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 115ذ ا شهًنات من الشرؽ والغربموداد سكاكتين و سباضر توفت .ص 6-9م
 116ضت ربرير اؼبرأة ىف مصر وأثرىا ىف األدبم سطوت روباذومص 311م
 117اؼبرأة ىف ماؼبي العرب واإلسالـ م ممررضا كحالوم 385 /2م
 118ؾبل اؽبالؿم جرجي زيداف "حديث مػع ال ػتدة ىػدرب شػعراوي"  -ج 6ال ػن  27 ،19رمضػاف 3119ى ػم أوؿ
إطريو  3528ـم ص  691م
 119ول ػ ػػدت م ػ ػػاـ 3531ـ ىف الق ػ ػػاىرة  ،اذض ػ ػػمس إُف اإل رب ػ ػػاد الن ػ ػػائي ،ورأس ػ ػػس ربريرؾبلػ ػ ػ "مصػ ػ ػري "و حػ ػ ػوا "م ػ ػػن
مؤلها ػا :خر الطريػ )روايػ واعباؿبػ واؽبػػدؼ الكبػًن و صػػص أخرربم)اذظػػر للتهصتو:مصػػادراألدب الن ػػائي ىف العػػاَف
العرىب اغبديثمجوزيف زيدافمص  318م
 120مودة اغبوابم ؿبمد أضبد اؼبقدـم ص 69م
 121ؾبل حوا اؼبصري م 3581/1 /8ـ ،ص 31م
 122اؼبرأة العرطت إُف أينم صالح الدين جوىر ،ص 39م
 123وذص مبارا ا ذػعاؾ ):موبػس لهتتػات مثقهػات كتػف يلب ػن أكهػاف اؼبػوتى وىػن ملػى تػد اغبتػاة ؟ ذقػال مػن اللػوا
والما ىف اإلسالـ "قمد طن سعتد طن ساَف مص " 111
 124مودة اغبواب مص 68

