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  تاریخیة ةیخلف -  والعلم المصریة المرأة
  حامد عباس رءوف .د.أ

 یتحقق ال الحضارة اءنب كان ولما، ضمارمال ھذا فى قدما أرسخھا بل، الحضارة صنع فى قدما العالم بالد أرسخ من مصر
 طویال شوطا القدماء ریونالمص قطع فقد، الطبیعیة البئیة لتحدیات نساناإل ستجابةإ لیمث الذى، والفنى العلمى داعإلببا الإ

 والریاضیات الفلك میادین فى تحققت علمیة نجازاتإل مفتاحا زراعةال لىإ المصریین ھتداءإ فكان، الطریق ھذا على
 عدال شاھدا الیوم حتى التزال التى المعماریة الھندسة مجال فى المصریون حققھا التى المعجزة عن تاھیك، الرى وھندسة

 وقدرتھ نحتال فى المصرى الفنان براعة عن فضال، والمعابد ھراماتألا بھا عنىون، الزمن تحدىت الشامخة وقفتھا فى
 لقدماء كان بل، ویصور ینحت فیما نسانیةإلا األحاسیس عن لیعبر، ةمتواضع بأدوات المواد أصلد مع التعامل على

 األطنان ئاتبم ھانزو یقدر التى یةاتینالجر التالمس رفع ستطاعواإ لما الإو، المیكانیكیة الھندسة فى طویل باع المصریین
 ألجیالل  تحكىو المواقع تلك فى لتستوى، وجنوبا شماال مصر نحاءأ مختلف فى مواقعھا لىإ البالد بجنوب محاجرھا من

 علم فى وتقدمھم، التعریف عن غنیة الطب میدان فى المصریین ومساھمات .القدیم المصرى المھندس عظمة عن المتتالیة
 آخر ئلتم التى الدقیقة تھمبأجھز الفضاء عصر علماء بال تشغل الزالت التحنیط فى براعتھمو، دلیل لىإ یحتاج ال التشریح

  .تكنولوجى تقدم من البشرى العقل لیھإ وصل ما

 فى سكندریةإلا مدرسة كانت وما، العصور مر على عملیة أسس على المرتكز الحضارى مصر عطاء یتوقف ولم
 حیث، المتوسط البحر شرق حوض رجاءأ مختلف فى نوره یشع والمعرفة للعلم ارامن الإ طىوالبیزن لبطلمىا العصرین

 من قبسا لینالوا القدیم األدنى الشرق بالد ومختلف الیونان بالد من مصر لىإ یحجون والعلماء والفالسفة العلم طالب كان
  .القدیمة سكندریةإلا مدرسة لىإ نتمائھمإ بفضل منھم الكثیرین صیت وذاع .مصر علم نور

 فكانت، القرون مر على سالماإل تاریخ فى متمیزا دورا فلعبت، سالماإل لواه تحت نضوتإ عندما مصر شأن كان كذلك
 فى برعوا أجالء علماء) االزھر( تیدةالع سالمیةاإل جامعتھا فى ولمع، واسع علمى لنشاط ومھدا العلماء ل لرحا محطا
   .سانیةاإلن المعارف من وغیرھا واألدب الفلسفة عن فضال، ضیاتاوالری والفلك فیزیاءوال والكمیاء الطب

 تتقد منل الإ، العثمانى العصر فى سالمإلا بالد على ران الذى التخلف ظالم جیردیا فى مصر فى العلم جذوة تخب ولم
 تلنتقإ الذى المعبر وكانت، ھاب المحیطة المنطقة فى الریادى موقعھا لىإ مصر فعادت، عشر التاسع القرن مطلع مع جدید
 والھندسة الطب فى ساسیةألا المراجع مصر بناءأ من رائد جیل فنقل، العربى العالم لىإ الحدیثة العلوم طریقھ عن

  .العلمیة المجاالت مختلف فى بال ذات مساھمات وقدموا، الضاد لغة لىإ والریاضیات میاءیوالك والفیزیاء

 یجابیةإ مساھمة – ونساء رجاال – ساھموا قد اءھاأبن نأ ریب فال، الطویل المجید تاریخھا عبر صرم شأن ھذا كان واذا
 صرأق المصریة المرأة تكن ولم .التاریخ خلدھا علمیة نجازاتإ على قام، حضارى عطاء من نسانیةإلل مصر قدمتھ فیما
  .لتعلیمل المتكافئة الفرصة لھا أتیحت كلما العطاء ھذا فى الرجل من باعا

***  

 كان ذإ، األمومة نظام على كزیرت المصریة األسرة أساس كان فقد، میةاس ةمكان المصرى التاریخى التراث فى وللمرأة
 ثاثھأو البیت كان كما، سرةألا شئون تدبیر فى الرئاسة مركز تحتل الزوجة كانت حین على، فیھا ثانویا مركزا أیتبو الزوج

 العرش وراثة كانت بل، القدیمة مصر فى محببا قاربألا زواج كان لھذا، ھاؤأبنا ال بناتھا ورثھا ماتت ذاإف، لھا ملكا
 عترفتإ ثم، ولىألا سرةألا عصر فى اءألبنا فى حصرت ولكنھا، التاریخ قبل عصرما فى مھاتألا فرع على مقصورة

 یتول فلم، اءألبنا دون علیھن العرش راثةو قصر فى حقھن البنات ستردإ وبذلك، الحكم تولى فى النساء بحق الثانیة سرةألا
 ستمرتإو .الثالثة سرةألا ملوك من ملك آخر نةبإب تزوج ألنھ الإ الحكم – العظام الرابعة األسرة ملوك ولأ – روسنف

 وریثاتھ من بالزواج ناومرھ الإ العرش ملوكھا تولى كان فما، الحدیثة الدولة عصر حتى لإلناث العرش وراثة
   1.الشرعیات

 ال مھاتھمأ اسالف سماءأ یذكرون بناءألا انتسب افإذ، بالنسب صیخت فیما األھم عتبارإلا موضع یوضع األم فرع وكان
 بمكانھ القدیم المصرى القانون فى المرأة وتمتعت 2.االمھات عن اءألبنا ثھایر العقاریة تلكاتمالم وكانت، آبائھم سالفأ
 ثقیلة كانت وبشروط رادتھاإ بمحض الإ تتزوج تكن فلم، غریقیةإلا الشرائع ھماب رفتتع لم ستقاللإلا عن وقدر جتماعیةإ

 یضاأ وكانت .المبدأ ناحیة من مباحا كان نإو الواقع فى متعذرا مراأ الزوجات تعدد تجعل كانت نھاأ حد لىإ الزوج على
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 وفیما نفسھا فى والتصرف، واجالز عقد فى علیھ نص الذى اقبالصد وطالبتھ  ،تشاء متى زوجھا عن نفصالإلا تستطیع
  3.شرط او قید دون تملك

 فى دورھا مع یتكافأ العملیة الحیاة فى ھاما دورا لعبت قد تكون ان بد فال، القدیمة مصر فى المرأة شأن ذلك كان واذا
 كن اثإن عن المعلومات من شذرات إال وصلتنا التى والوثائق النصوص من عرفن ال كنا نإو، خرىألا الحیاة نواحى

 الكتابة مھمة السیدات حدىإ تولت بل، بھ نلویتراس األدب ذوقنتوی، الثقافى النشاط فى ویشاركن والقراءة الكتابة عرفنی
"  بلقب الملكات حدىإ واشتھرت، الحكم وشئون دارةإلوا القضاء فى كتابات میراتألا حدىإل وكان، للملكة الرسمیة

 مدرسة فى العلم یتلقون كانوا الذین جانبألا مراءألا بناءأ تثقیف مھمة لسیداتا حدىإ وتولت، )العالمة وأ" (العارفة"
 منیساء من أواسط الناس تراسلن مع بعضھن البعض بإسلوب رفیع نإلى  - كذلك –الوثائق  شارتأو .الفرعونى البالط

ّ إو ثقافة عن   4.العط

 فى مشھودة وبراعة، العلم فى طویل باع لكھنةل كان ولما، المعابد فى مندیخ النساء من كاھنات ھناك كانت كذلك
  .علمى نشاط من بالمعابد یرتبط فیما وشاركن، بھ بأس ال قدرا العلم من أصبن الكاھنات أن ریب فال، التحنیط

  یدعى موظف فیھا یحدثنا التى الوثیقة تلك من فیھما ومساھمتھا بالثقافة القدیمة مصر فى المرأة رتباطإ على أدل وال
 خزائن على یماق ىتننعین قد السیدة ھذه" :فیقول  "كابیث نفرو" تدعى القدر عظیمة سیدة لمكتبة میناأ كان" ردى خنوم"

 من كثیرا لھا وجلبت، كتب من المكتبة تحویھ ما عدد فى زدت وقد، والفنون بالعلوم عةلمو وكانت، بأمھما الخاصة الكتب
  5.مفككا كان ما منھا وربطت، ترتیب حسنأ بترتیبھا وقمت، كذل من ألكثر سعتت تعد لم حتى القیمة فاتؤلالم

 نأ الإ، مانىووالر طلمىبال العصرین فى قانونیة حقوق من بھ متعتت كانت ما یعض فقدت المصریة المرأة نأ ورغم
 فى مصر لىإ سالمإلا وجاء .سائدة المصریة للمرأة العرف كفلھا التى الحقوق فظلت، بذلك تتأثر لم جتماعیةاإل مكانتھا
 الرومانى العصرین فى فقدتھ الذى یراثالم فى حقھا المصریة المرأة ردتفاست، لیؤكدھا المیالدى السابع القرن

 سوى اذ، الرجل على فرضھ كما العلم طلب سالمإلا علیھا ففرض، التعلیم وحق بل، التملك حق لھا صبحأو، والبیزنطى
 لالرسو یقول اذ، موالتعل العلم فىیة والواجبات الدینیة،ولم یفرق العلم بینھما اإلسالم بین المرأة والرجل فى األمور الروح

  6.ومسلمة مسلم كل على فریضة العلم طلب :الكریم

 ما تجد ال اننا الإ، ةیوالتطبیق الطبیعة العلوم فى المسلمین ماءعل من الرجال مساھمات حول العلمیة المادة وفرة ورغم
 وخاصة نسانیةإلا العلوم فى المرأة دور عن كافیة معلومات لدینا ولكن المجاالت تلك فى ھنجھدب ساھمن نساء لىإ یریش

 كبار على العلم تلقین، واألدب اللغة علومو الفقھ فى ثقات  –سنرى كما – كن نساء عن المصادر دثنافتح، الشرعیة العلوم
  .بعد فیما صیتھم ذاع لعلماء ستاذاتأ بعضھن كان بل، معرفة من لدیھن بما لالستفادة الطالب وقصدھن، ھننزما علماء

 ورعایة والبذخ بالثراء الكثیرات بینھن واشتھر، الحكم شئون فى یتدخلن فكن، ةالفاطمی الدولة فى كبیر شأن لمرأةل وكان
 فى أثر نلھ كان نساء الناس عامة بین یظھر فلم، العھد ذلك فى مصر فى المرأة حال یعكس ال ذلك ولكن، والعلماء العلم

  .الحاكمة الصفوة نساء من وغیرھن واألمراء الخلفاء نساء على وقفا ذلك وظل، والثقافیة یاسیةالس حیاةال

 من الخروج من النساء عفمن، والعنف سوةقال على تنطوى ةمعامل هللا بأمر الحاكم الخلیفة عھد فى النساء عوملت وقد
 ذلك غیر لىإ، للنساء حذیةأ صناعة من حذیةألا صناع عومن، العامة اتالحمام دخول ومن، عالھاأ من الظھور وأ المنازل

  7.العھد ذلك فى المرأة نشاط على أثرت فاتتصر من

 من طورا تجوز فكریة حركة وبھا مصر ونالفاطمی تسلم فقد، صیلةأ ولیست عابرة كانت القاتمة الصورة تلك ولكن
 فى غونب، واآلداب للعلوم صیرةن) مصر تراث منھا ونالفاطمی تخلصسإ التى( خشیدیةإلا الدولة كانت ذإ، قوتھا طوارأ

، زھرألا جامعة بقیام الفاطمیة الدولة دعھ فى الفكریة الحركة ھذه وازدھرت .الماتوالع العلماء من وافر عدد ظلھا
 على نفاقواإل، بینھم رةالمناظ مجالس وعقد، علیھم رزاقاأل جراءإو والعلماء الطالب وتشجیع، "العلم دار" وتأسیس

  .وأدوات كتب من لیھإ تحتاج بما وتزویدھا، المختلفة معاھد التعلیم

 االزھر بالجامع للنساء خاصة علمیة حلقات تعقد كانت فقد، العصر ذلك فى العلم من كبیر تصیب المصریة للمرأة وكان
 قدرا ضمنتت الحلقات تلك ولكن، بینھمن ةالشیعی الدعوة نشر وھو، سیاسیا ھامن الھدف كان، میةیالتعل المراكز من وغیره

 رساتاوالد سینللدار یكن فلم، الفاطمیة الشیعیة الدعوة طارإ فى ذلك كل، والدینیة اللغویة العلوم مختلف من بھ یأس ال
  8.والقتل ضطھادإلل تعرضوا الإو، الشیعى ذھبملل ضةجاھ ألفكار الترویجأو  الحر التفكیر حق
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 جدتو ةحقیق، وكىوالممل یوبىألا العصریین فى النساء لتعلیم خاصة مدارس وجود لىإ یشیر ما المصادر فى نجد وال
 فیھا یشتغلن كن نھنأ یفید ام ذكر یرد لم ولكن، )نلھ ئل عا ال من لرعایة خیریة مؤسسات وھى( ءبالنسا الخاصة الربط

 دأسع الموسرة العائالت اتنب وكانت، بالمنازل یتم كان العصرین ھذین فى المرأة تعلیم نأ القول یمكننا ولذلك .العلم طلبب
 ترجم وقد، نبیوتھ فى العلم عنھم لیتلقوا موالشا صرمب العلماء اھیرشم من  المعلمین ذووھم نلھ یرتب حیث، حظا

، لحدیثوا اللغة وعلوم الفقھ فى بغنن المات الالتىالع من راتیلكثل" التاسع القرن ألھل الالمع الضوء" كتابھ فى السخاوى
 وحضر عصره فى المحدثات كبرأ من كانت على بنت عائشة ان السخاوى فیذكر .الطالب من الكثیر بعلمھن وانتفع

 مصر من الحدیث طالب علیھا وتزاحم، سناداإ الحدیث بعلم المشتغلین أدق فكانت محمد بنت رھاج أما، مةألئا روسھاد
  .الفضالء علیھا وسمع، یضاأ الحدیث بعلم لتشتغ  نیةالھوری ھانئ مأ كانتو .سالمإلا بالد من مصر وغیر

 محمد بنت ھاجر نأ المصادر نالـ ذكرفت، ذلك على جوراأ اضینوتق العصر ذلك فى التدریس حترفنإ من النساء ومن
 على بنت زینب حترفتإ كذلك .المزید طلبت ربما بل، ھاطالب من علیھ تحصل بما العیش سبابأ على تستعین فقیرة كانت

 من الموسرات ورتبت .انالجیع بن ینالد صالح بیت فى للبنات خاصة لمةمع غلتفاشت  زوجھا وفاة بعد لتدریسا
 التى البلقینى صالح الدین معل القاضى بنت تألف كالسیدة عندئذ العصر علماء حضرھا بیوتھن فى دراسیة حلقات ماتالالع

  .بیتھا فى دوریة دراسیة حلقة نظمت

القاھرة وحدھا، بل إمتد إلى  على مقتصرا یكن لم والملوكى یوبىاأل العصرین فى النسائى العلمى النشاط ھذا ان على
 من غیرھماو سیوطأو سكندریةإلبا ةعیالشر العلوم فى صیتال المدن المصریة األخرى، فكانت ھناك نساء ذائعات 

  .مصر حواضر

 الظاھر السلطان شمل فقد، والرعایة الخطوة نفس لماتالعا نالت، مراءألوا السالطین برعایة والفقھاء العلماء حظى وكما
 قوأغد بعلمھا الناس لینتفع مصر لىإ فاستدعاھا، شامیة عالمة كانت التى السبكى بنت خاتون باى السیدة برعایتھجقمق 
 لتعلیم حدیثال علم فى تبحر نم ھب شتھرتإ لما مصر لىإ راءوزال ست الصالحة الشیخة آخر سلطان ستقدمإ كذلك، علیھا

  .السن ھاب تقدمت ان بعد الراحة لھا ووفر، الشرعیة العلوم النسوة

 بعض وتفرد بل، ذلك فى جاحھان وعلى سالمیةاإل مصر فى العلمیة الحیاة فى المرأة لعبتھ الذى الدور على دلأ ولیس
 -قلاأل على- مسخ ید على العلم لقىت قد ھأن من الشخاوى الدین شمس رخؤالم العالم هریقر مما، حیاناأ العالمات النساء

  9).المیالدى عشر للثالث الموافق الھجرى الثامن القرن( ھزمان عالمات من

محمد الرشیدى، التى تتلمذت على أبى  مسىالش الشیخ بنت نةآم عصره لماتاع من السخاوى لھن ترجم من بین ومن
 .ونساء رجاال العلم طالب من عدد بتعلیم قامت ثم، رزابا عالما كان وكالھما ھریرة بن الذھبى وأبى الخیر بن العالئى

 تخدم ظلت نھاأو ، "ةأصیل خیرة كانت" بأنھا ویصفھا  ،نفسھ السخاوى ھاید على تعلم موسى بنت ةنآمھى  اخرى وعالمة
لتى نانى اكالسخاوى على ید أستاذة أخرى ھى ألفت بنت عبد هللا ال تعلم كذلك .عاما المستین جاوزت وقد ماتت حتى العلم

 الزین بنت الخالق أمة على كذلك السخاوى وتتلمذ. كىالالم المذھب فى فقیھة وكانت" الفضالء" من الكثیر تعلم على یدیھا
 الخیر بأم الملقبة بكر بىأ بنت عائشة ماأ .والنحو القراءات علم فى تخصصت، " فاضلة كاتبة صالحة" كانت التى، العقبى
 ولذلك، إال النجباء التالمیذ من تقبل تكن ولم، سكندریةواإل والقاھرة دمشق علماء كبار على العلم طلب فى دءوبة فكانت

 بین من وكان، والشام مصر علماء على تتلمذت التى على بنت عائشة هللا عبد أم ومثلھا .محدودا تالمیذھا عدد كان
 السیرة فى متبحرة وكانت، "عیانألا من واحد غیر عتھا خذأو" الطلبة من یرفغ جمع لیھاإ ىوسع، ئمةألا بعض تالمیذھا

 تطالع، كبیر جانب على الذكاء من وكانت، الحسنة الكتابة كتبت :ىتالبقا عنھا قالو  ،والحدیث سالمىإلا والتاریخ بویةالن
 بل، وحدھم مصر ھلأ بعلمھا تفعین ولم" توفیت نأ لىإ صباھا من خیرة وكانت ...كثیرا شعرا وتحفظ، فتفھم الفقھ كتب
 القراءات علماء كبار من فكانت، الصائغ یوسف بن محمد الشص بنت فاطمة ماأ .الشوام بعض تالمیذھا بین من كان

  10.والتصوف الفلسفة فى لیطو باع وذات

 المساجد على التردد حق لنساءل كان فكما الجنسین بین التمیز تعرف لم سالمیةإلا العلمیة الحیاة نأ ذلك من حویتض
 وكان .التدریس حق  -رأینا كما – لھن كان بل، بالرجال سوةأ بالمساجد العلم مجالس حضور حق لھن انك، للصالة
 اطالم، الوسطى العصور فى سالمیةإلا المجتمعات فى مألوفا مراأ جنب لىإ جنبا الرجال عم العلم لمجالس النساء حضور

 ولم، ستاذیةألا مرتبة وغوبل میللتعل التصدر وبین المرأة بین سالمىإلا المجتمع یحل ولم .بالمساجد تعقد المجالس تلك كانت
 ماكنأ الخاصة بیوتھن من یتخذن كن تىلالا العالمات النساء من علیھن درسوا من ذكر فى حرجا الرجال من العلماء یجد

 ذلك فى ركبی جتماعىإ تقدیر من العلم طلب بھ یخطى كان ما على یدل مما، 11زواجھنأ من ذنإب لطالبھن للتدریس
  .العصر

***  

                                                             
، القاھرة عةجام اآلداب كلیة، ورةنشم غیر جستیرما رسالة، والممالیك یوبیینألا زمن مصر فى التعلیم، العاطى عبد محمود الغنى عبد 9
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، العثمانى العصر فى والضحالة بالجمود صیبتأ العربى العالم بالد من وغیرھا مصر فى والفكریة العلمیة الحركة ولكن
 لھا تعرضت التى الخارجیة التحدیات عقبتأ التى الحقبة فى العربى الوطن شھدھا التى الظروف لىإ الجمود ذلك یرجع
 بالعقیدة یضر ما تسرب خشیة جتھاداإل باب غالقإ من ذلك على ترتب وما، )المغولى والغزو الصلیبیة الحركة( ةقالمنط

 ھكذا، الدنیا امور فى جتھادإ فال، مامحر صبحأ قد الدین فى جتھادإلا كان ولما .مفتوحا جتھاداإل باب ترك ما ذاإ سالمیةإلا
 عصر فى المسلمین علماء قدمھا التى ةالرائع العلمیة جازاتاإلن كتل وراء كان الذى –جتھاداإل داةأ – العقلى المنھج طرح

 عن فضال، حدأ ھابلوغ یستطیع ال ذروة یمثل" الصالح السلف" بدعھأ ما نأ ونیعتقد المسلمین علماء صبحأو .بداعإلا
 وشرح صیاغتھا عادةإ ھو ونھعیستطی ما كل نوأ، المحال ضروب من –التفكیر جردم– فیھ التفكیر یعد الذى تجاوزھا
 محاول المحاوالت تلك مثل عتبرواإو، والتجدید لالبتكار محاولة كل وقاوموا التقلید لىإ العلماءفاتجھ  لفاظھاأ من الغریب

  .بالزندقة واإللحاد ھاأصحاب مىری" الصالح السلف" بناه لما ھدم

، والمعتزلة السنة وبین، متصوفةوال الفقھاء بین كالخالف، والطائفى المذھبى التعصب روح المسلمین بین انتشرت كما
 ظھور لىإ الخالفات ھذه تؤدى نأ من وبدال .البعض وبعضھا ةألربعا السنیة المذاھب بین والخالف، والشیعة السنة وبین

 تبرح الأ علیھا نأو، اارھ د عقر من المرأة خروج بتحریم ادتن التى اآلراء وظھور المرأة تخلف لىإ دتأ، فكریة نھضة
 كما، ھلھاأ من رجل مت من تلقى العلم فى المساجد، بل حرمت من ممارسة شئونھا الخاصة إال من خاللفحر ،خدرھا

، جماالإو .العقاب من الكافرین یتعظن بما یتھدد حتى النور سورة عدا فیما لیھإ االستماع أو القرآن قراءة النساء على حرم
 منزلة فى المرأة لتصبح التاریخى مصر تراث فى صیلةأ كانت التىو، للمرأة السامیة نسانیةاإل جتماعیةإلا المكانة طتھب

  12.لمتعتھ أداه لىإ لھ ومعلمة مربیة ومن، یاتھنمقتن حدىإ إلى للرجل شریك من وتتحول، السوائم

 ولئكأ وحتى، التخلف عصر فى جتماعیةإلا القیم تبدلت بعدما العثمانى العصر) علماء(  بین ذكرا للمرأة نجد ال وھكذا
 مقرئ على سماعا نالقرآ بحفظ الإ للمرأة یسمح ولم، علیھم السابقة جیالألا ألفكار ونقلة شراح مجرد كانوا لعلماءا

 حتى لعفتھا صیانة والكتابة القراءة تتعلم نأ ودون، فظتح ما تفسیر لىإ ذلك یتطرق نأ دون الغرض لھذا سرةاأل تستأجره
، والعالمات العلماء بین سجاال العلمیة المحاضراتو المساجالت فیھ كانت زمانا هللا ورحم .الرجال من حداأ تراسل ال

  !!  والمعرفة العلم میادین فى النساء من المبرزات تثیب مراءألوا والسالطین الخلفاء فى ممثلة السلطة وكانت

 تمثلت عنیفة فیةثقا صدمة لىإ  -حاضره عن ویعمى یجترماضیھ العثمانى العصر عاش الذى- المصرى المجتمع واحتاج
 یقظتأ، عشر التاسع القرن فجر وبزوغ عشر الثامن القرن شمس غروب مع مصر دھمت التى الفرنسیة الحملة فى

 ةمدنی وعلى، تخلفھم حقیقة على الناس عینأ فتحت، العمیق سباتھ من  - مصر وغیر مصر فى - كلھ سالمىاإل المجتمع
  وبین بینھم الشاسع بالبون حسواأو، التقدم من فاتھم ما مبلغ فأدركوا، ھاب لھم عھد ال ومنجزات ونظم فكارأ ذات جدیدة

 الحروب یاممنذ أ العربى الواجدان عماقأ فى ترسب( باالستعالء شعور من الغرب لىإ نظرتھم وتحولت، " الفرنجة"
 لدیھم ما بقدر التخلف فجوة سد محاولة لىإ دفعتھم ولكنھا، عشر التاسع القرن مر على الزمتھم نقض عقدة لىإ) بیةیالصل

  .الحدیث مصر تاریخ المحاولة ھذه ونسجت، طاقة من

 عھد( الثقافیة الصدمة تلك سنوات لىإ جذورھا تمتد مصر فى المرأة تحریر حركة نأ یرى 13ابتالك بعض كان ذاإو
 فى لھن ومجاراتھن بسملال فى الفرنسیین لنساء النسوة بعض تقلید من الجبرتى ذكره ما لىإ اداإستن، )الفرنسیة الحملة
، القاھریات من القلة تلك مسلك من الناس نفور لىإ یشیر نفسھ فالجبرتى، الصواب ھیجانب جتنتاسإلا ذلك فان، السلوك

أن تتغیر قیم إجتماعیة سادت نحو أربعة قرون   -طقیامن– یمكن وال، البغاء محترفات من صالً أ كن نھنأ لىإ لمحیو
 كامل قرن لىإ مرألا حتاجإو، مصر فى الفرنسیة ةالحمل امكثتھ التى الثالثخالل تلك السنوات  ورسخت فى بنیة المجتمع

 ،عشر التاسع القرن صفحة تطوى كادت ومارویدا.  رویدا ولكن، الحریم صقف فى المرأة تحبس لتىا الثقافةمن  للتخلص
 تاحأ والذى، القرن ذلك مر على مصر صابأ الذى االجتماعى للتغیر ساانعكإ عقالھا من المرأة طالقإ صیحة كانت حتى

  .الحدیثة العلمیة النھضة فى المشاركة من امتواضع ونصیبا، التعلیم من قدرا المصریة للمرأة

***  

 القرن فى المصرى المجتمع فى المرأة وضع تناول من ولأ كان -الحدیث المصرى الفكر رائد-  الطھطاوى رافع ورفاعھ
 نأ على فیھا أكد، صرىالم المجتمع فى المرأة لدور دراسة" والبنین بناتلل مینألا المرشد" كتابھ فضمن، عشر التاسع
 مجموعة ألداء خلقت قد المرأة نأو، وحسب الجنس فى عنھ تخلف ماوإن والقدرات التفكیر فى الرجل عن تختلف ال المرأة

 شغالألبا والقیام، ولیةاأل ئش المعا بتدبیر الرجال دون وتعالى سبحانھ هللا خصھن"  فقد، ساسیةاأل الواجبات من
، قامواألس اآلالم وتخفیف، وغیرھم والدألوا زواجألا من المرضى فراش ومباشرة، المعاشیة والمتاعب یةرالضرو

 لھا كان ثم ومن، الصالح المواطن عدادإ فى ھام دور للمرأة نأ الطھطاوى رأى، جتماعیةإلا الواجبات لىإ باإلضافةو
 نأ ذإ" والدھاأ خالقأ فى كثیرا تؤثر ھاومعارف المرأة آداب" ألن، التربویة وظیفتھا اءاد تحسن حتى التعلیم فى الحق

 ."امھا مثل تكون ألن الغیرة جذبتھا.. .البیت أمور وضبط الكتب ةمطالع على مقبلة امھا رأت متى الصغیرة البنت"
ما   عمالواأل شغالألا من تتعاطى نأ ل لحاا اقتضاء عند للمرأة یمكن"  ألنھ، العمل فى الحق للمرأة یكون ان یجب كذلك

                                                             
 .13 – 12 ص، 1973 القاھرة، مصر أرض على العربیة المرأة قصة، الحدیثة النسائیة الحركة :خلفیة اجالل 12
، السابق المرجع، خلفیة واجالل .32 ص، الھالل كتاب 2 جـ، الحدیث المصرى الفكر تاریخ، عوض لویس/  المثال سبیل على انظر 13
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 كانت ذاإو، الفضیلة من ویقربھا یلیق ال عما المرأة یصون العمل"  نأ یرى فھو، "اوطاقتھ قوتھا قدر على الرجال تعاطاهی
 تعدد حول شاراتإ الطھطاوى كتابات وتضمنت 14".ءالنسا حق فى عظیمة مذمة فھى الرجال حق فى مذمومة البطالة
 خاص كما، لھ دةالمحد ةعیالشر بالشروط كتراثإ دون الرجل بھ عمتت الذى الحق ھذا تقیید لىإ باتجاھھ توحى تالزوجا

  .یجابیاإ تفسیر االسالمیة الشریعة یفسر قانونى طارإ فى المرأة حقوق وضمان الطالق قضیة فى

 یكن لم، الحضارى التخلف من قرون ةأربع على یزید لما بالیة جتماعیةإ بقیم المرأة كبل الذى المصرى المجتمع نأ غیر
 جتماعیةإ بعادأ ذات قضیة باعتبارھا ةأالمر تحریر قضیة ثارةإ مینأ قاسم عاتق على ووقع .االفكار ھذه مثل لتلقى مھیأ

  .وخلقیة قتصادیةإو

ا م سبب نأو، لفالتخ وھدة من سالمىاإل بالمجتمع النھوض فى الزوایة حجز یعد المرأة تحریر نأ مینأ قاسم رأى فقد
 لىإ راجع وذلك، " المعنویة القوة"  زوال ىأ، جتماعیةإلا الفضائل زوال لىإ یرجع تخلف من سالمىاإل المجتمع یعانیھ
 الرجل بین عالقةلفا، العائلة فى الجھل ویبدأ .وحدھا منھا البشریة ادةالسع قوانین ستتباطإ یمكن التى الحقیقة بالعلوم الجھل

وما دور المرأة فى المجتمع إال "إصالح أخالق األمة"، ولكن المرأة  ،المجتمع ساسأ ھى نماإ، والولد مألا وبین، والمرأة
  .بدورھا للقیام الزمتینلا والمكانة بالحریة  - االسالمى المجتمعفى -تتمتع 

 الإ بالرجل المرأة وىسا قانون أول ھى سالمیةإلا فالشریعة، ذاتھ حد فى سالمإلا لىإ یرجع ال ذلك نأ مینأ قاسم ورأى
 عاداتھم" لیھإ وجلبوا وهإعتنق الذین ئكلوأ مع خارجھ من سالمإلا لىإ الفساد جاء ولذلك، الزوجات تعدد حالة فى
، العاتیة القوة بحكم عنھ واستعاضوا، والمحكومین الحكام واجبات حدد الذى صلىألا سالمىإلا النظام فھدموا، "وھامھمأو

  .للمرأة الرجل وامتھان للضعیف القوى حتقارإ لھبكام المجتمع فى فتفشى

 ثقیفات المرأة ثقفتت نأ ینأم  قاسم یقترح ولم .بالتربیة الإ یتحسن ال الذى المرأة مركز دعن القضیة جوھر كان ثم ومن
 دارةإ من للتمكن بتدائىإلا التعلیم عن تحصیلھا یقل ال بأن نادى نماإو األمر ھذا فى والحذر عتدالاإل ثرآ ذإ، كالرجل عالیا

 یحقق ھذا نأ ذاإ، الرزق لكسب المرأة عدادإ ىتتوخ نأ التربیة ھذه وعلى .المجتمع فى دورھا وتلعب ینبغى كما منزلھا
 ىأ عن النظر بصرف، الرجل رحمة تحت تبقى نفسھا لةإعا على قادرة غیر ظلت فإذا ، المرأة لحقوق الوحید الضمان

  .ةالشریع لھا تمنحھا حقوق

 حق عن القیود رفع ساسأ على سالمىاإل بالمجتمع للنھوض تصوره مینأ قاسم فیھا طرح التى فكارألا تلك كل جاءت
، النقد من عاصفة فأثار، 1899 عام نشر"  المرأة تحریر"  بعنوان شھیر صغیر كتاب فى، والعمل التعلیم فى المرأة

 وتجاوزت، اآلخر البعض یدھاوأ تھنظری بعضھا ھاجم والنشرات الكتب من سلسة شھور ببضعة صدوره بعد وظھرت
 المرأة" عنوان لحم ثان بكتاب، نقاده على مینأ قاسم رد، 1900 عام وفى .الحوار آداب حدود المعارضة الكتابات
، حرا المواطن یكون حرة المرأة تكون فعندما، لھا ومعیارا خرىاأل الحریات لجمیع ساساأ المرأة حریة فیھ عد" الجدیدة

، )مثال الصحافة كحریة( كانت نوع ىأ من الحریة ضد المستعملة الحجج سوى المراة حریة ضد المستعملة الحجج وما
 بدون ورباأ علوم تبنى العبث ومن وعلمیة عقلیة مبأدئ على تقوم وربیةألا المرأة بھا عتتمت التى الحریة نأ على كدأو
  15.الخلقیة مبادئھا منھل من رابتقتإلا

 لىإ األنظار لفت حولھا ثار الذى والجدل األفكار تلك طرح أدى فقد، أمین قاسم ألفكار الناس تقبل مدى عن النظر وبعض
 من األقالم أرباب على قاصرا كان الموضوع عن الحدیث ولكن .الحدیث المجتمع بناء فى دورھا للمرأة یكون أن ةرضرو

 وكانت) البادیة باحثة( رمزى سمإ وراء تتستر كانت )فناص حفنى ملك( فیھ شاركت التى الوحیدة السیدة حتى، الرجال
  .بإلغائھ المطالبة وتنكر الحجاب بقاء عن تدافع

***  

 شھد فقد، والعمل التعلیم فى بحقھا عترافاإل ضرورة على ركزت قد عقالھا من المرأة طالقإ لىإ الدعوة كانت ذاإو
 نھایة عند أكلھا أتت حكومیة وغیر حكومیة المصریة المرأة أمام التعلیم باب لفتح محدودة محاوالت عشر التاسع القرن
  .القرن ھذا ومطلع الماضى القرن

 الالتى) الحكیمات( المولدات عدادإ لىإ الحاجة دعت عندما، على محمد عھد فى المرأة بتعلیم رسمى اھتمام أول وجاء
 المرأة دون تحول كانت التقالید وألن، ناحیة نم الجاھالت القابالت ظاھرة على للقضاء بالتولید ویقمن النساء یعالجن

، زعبل بأبى الطب مدرسة جوار لىإ للحكیمات مدرسة على محمد فأسس أخرى ناحیة من الرجال من األطباء واستشارة
 بعض یشترى أن  - األمر بدایة فى - الباشا ضطرإ فقد، الجدیدة المدرسة لىإ بناتھم رسالإ عن یرغبون الناس كان ولما

 فرنسى كتاب من النساء وطب التولید علم بھا رسنوید العربیة اللغة یتعلمن حیث بالمدرسة لیلحقھن الحبشیات الجوارى
  .النساء لعالج خصص سریرا عشرین یضم صغیر مستشفى بالمدرسة لحقأو، العربیة اللغة لىإ ترجمة قلم نقلھ

                                                             
 .التوالى على 66، 67، 53ص، االمین المرشد من االقتباسات 14
 ماھر، 2 جـ، السابق المرجع :عوص لویس أیضا وانظر"  الجدیدة المرأة"  و"  المرأة تحریر"  كتابیة راجع أمین قاسم أفكار حول 15

 .الحرب أعالم سلسة، أمین قاسم :فھمى حسن
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 اآلباء عزوف مشكلة الحكومة واجھت أخرى ومرة .سةبالمدر المصریات یلحق على محمد بدأ، التجربة تنجح وعندما
 تلك لىإ الیتیمات البنات من عدد فادبإی القرى شیوخ بعض لزامإ على محمد فاضطر، المدرسة لىإ بناتھم رسالإ عن

 مائة على یزید ما تضم الحكیمات مدرسة أصبحت بذلك، لیھاإ بناتھم رسالإب الجیش جنود بعض لزامإ لىإو، المدرسة
  .والحبشیات السودانیات وبعض مصر مدیریات من مدیریة كل من طالبات وأربعة القاھرة من عشرین بینھن من ةطالب

 معلمة بھا التدریس تولتو، الحكیمات مدرسة على شرافاإل  -مصر فى الحدیث الطبى التعلیم رائد-  بك كلوت وتولى
  16:" مایلى على تشمل الدراسة برامج وكانت .العربیة جانب لىإ الفرنسیة اللغة تتعلمن التلمیذات وأصبحت، فرنسیة

  .الفرنسیة ةلغوال العربیة اللغة -1
  .بالمدرسة الملحق بالمستشفى التولید رةبمباش لیاموع) صناعى نموذج باستخدام( نظریا التولید علم -2
  .حدیثا المولودین واألطفال الوضع حالة فى الالتى نساءالو للحوامل الطبیة الرعایة طرق -3
  .للنساء السریة األمراض عالج طرق -4
  .الجراح یدوتضم والكى تھاباتاإللو األورام لعالج األولیة الجراحة مبادئ -5
  .الھواء ساتكا أخذو قاتلزال ووضع ىالجدر ضد والتطعیم الحجامة طرق -6
  .الدواء وتجھیز الصیدلیة مبادئ -7

  .العمل بھذا امللقی كافیا علمیا تأھیال المؤھالت الحكیمات تخرج المدرسة أصبحت وبذلك

 وأن، العمر من عشرة والثالثة عشرة الثانیة بین یكن أن بالمدرسة یلتحق فیمن واشترط، سنوات ثالث الدراسة مدة وكانت
 خالل الطالبة اضاھاتتق شھریة مكافأة الحكومة وجعلت" المدارس دیوان" من لجنة تعقده الذى القبول متحانإ فى ینجحن
 وعینت، 1839 عام اتمالحكی من األولى الدفعة وتخرجت .قامةإلوا والملبس المأكل لىإ فةضاإلبا ھذا، الدراسة سنوات

 بالمدرسة یداتمع األخریات الخریجات بعض عینت كما، الثانى المالزم برتبة نفسھا بالمدرسة مدرسات منھن المتفوقات
 بالمستشفى عین فقد الخریجات باقى اأم .رتبتھا على وحصلن المدرس درة لىإ رقین للتدریس كفاءتھن ثبتت اإذ حتى

 القاھرة بأقسام للعمل منھمن ثمان خصصت، ودمیاط سكندریةباإل الصحیة بالمحاجر بعضھن عین كما بالمدرسة الملحق
 بزمالئھن ةسوأ" أفندى" لقب نلیحم كن الخریجات أن الطریف ومن، النساء من الموتى على بالكشف لیقمن الثمانیة
  17.خرىاأل المدارس خریجى

 تعلیم من یدھا الحكومة ونفضت، المتخصصة المدارس من غیرھا مع على محمد عصر بعد تغلقأ قد المدرسة كانت ذاوإ
 الوسطى الطبقة بنات من المسلمات وبعض المسیحیات المصریات الفتیات لبعض متاحة كانت لتعلیما فرصة فان، البنات

  .على محمد عصر أواخر منذ مصر فى نشاطھا تمارس بدأت التى جنبیةألا ریةیالتبش رسالیاتاإل مدراس فى

 الراعى جماعة جاءت ثم 1835 عام نجلیكانیةاإل رسالیةاإل أنشأتھا التى تلك ھى للبنات خصصت مدرسة أول وكانت
 األخوات تأوأنش، 1861 عام بشبرا أخرى ومدرسة، 1845 عام بالموسكى بھا للبنات مدرسة أول فأنشأت الصالح

 سماعیلإ والخدیو باشا سعید محمد وتشجیع بدعم األجنبیة سالمدار تلك وحظیت .1875 عام للبنات مدرسة انالفرنسیسك
  .بعده من

 مدرسة أول فأنشأت، المصریة رثوذكسیةألا لكنیسةل قلق مصدر التبشریة البعثات ید على البنات مدراس تأسیس وكان
 حذو سالمیةاإل الخیریة الجمعیة وحذت .كیةبزألبا أخرى مدرسة تھاتل ثم السقایین، بحارة 1860 عام للبنات خاصة قبطیة

   1878.18 عام" للبنات سالمیةاإل الیقظة مدرسة" فأسست قباطألا

 دراسة متنظ رستقراطیةاأل األسر كانت، المصریات للفتیات الثقافة من قدرا أتاحت التى القلیلة سالمدار ھذه جانب لىإو
وعلوم  والتركیة العربیة للغة الرجال من ومعلمین والموسیقى الفرنسیة للغة أجنبیات معلمات ید على لبناتھا منزلیة خاصة
 فالسواد، ءناستثإ كان ھذا ولكن العصریة الثقافة من كبیرقدر على المتازة الطبقة بنات من الكثیرات وحصلت، الدین

  .میةألوا الجھل ظالم دیاجیر فى یتخبط كان مصر تبنا من األعظم

 من نصیب لنیل الوسطى الطبقة بنات مامأ الباب لیفتح سماعیلإ الخدیو عھد فى البنات بتعلیم الحكومى ھتمامإلا وعاد
 بینھا من جدیدة مدراس قامةإ شأن فى للنظر الحربیة المدارس ناظر برئاسة حكومیة لجنة شكلت 1867 مارس ففى الثقافة

 بسبب النور یر لم المشروع ان غیر .أولى كمرحلة فتاة بمائة تبدأ أن على فتاة خمسائمة لنحو تتسع للبنات مدرسة
) ھانم فتآ مشج( للخدیو الثالثة الزوجة وتولت، التعلمیة الحكومة خطة ضمن تنفیذه دون حالت التى المالیة الصعوبات

 للبنات مدرسة لىإ -صالحھإ بعد- وحولتھ بالسیوفیة قدیما قصرا الغرض لھذا واشترت، نفقتھا على المدرسة ھذه قامةإ
  .1873 ینایر أول فى عملھا المدرسة وبدأت، الخارجى بالقسم تلمیذة ومائة الداخلى بالقسم تلمیذة مائتى تضم

                                                             
 .642 – 636 ص، 2 جـ، مصر الى عامة ةلمح :بك كلوت 16
  .1936 الكبیر، القاھرة على محمد عھد فى التعلیم الكریم، تاریخ عبد عزت أحمد: إنظر 17

 .39– 30 ، ص1945 مصر، القاھرة فى النسائیة النھضة شفیق، تطور دریة: وأیضا
 .101 – 99 ص، السابق المرجع :خلیفة اجالل 18
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 التعلیم بین تجمع فیھا الدراسة كانت، علیھا التلمیذات قبالإ شتدإ حتى السیوفیة مدرسة فتتاحإ على وقت ضمی ولم
 كسب لھن وتتیح األسریة حیاتھن فى دھنتفی معینة بمھارات التلمیذات یزود ذىال المھنى والتعلیم) االبتدائى( األساسى

 الملحقة التولید بمدرسة دراستھن ستكمالإ یستطعن المدرسة ھذه خریجات كانتو .ذلك لىإ الحاجة دعت ذاإ العیش
 تدرس، سنوات خمس یةالسیوف بمدرسة الدراسة مدة وكانت .سماعیلإ عصر فى بھا ھتمامإلا عاد والتى العینى بالقصر

 الفزیاء ومبادئ الطبیعى ریخاوالت المنزلى والتدبیر والحساب والجغرافیا المصرى والتاریخ والتركیة العربیة اللغتین فیھا
  .بعد فیما الدراسة مواد لىإ والموسیقى الفرنسیة اللغة ضیفتأ ثم، الیدویة شغالألوا الحیاكة كذلك، العملیة تطبقاتھا وبعض

 شخصیة اختبارات بعد نھختیارإ ویتم، سنة عشرة حدىإو سنوات سبع بین السیوفیة مدرسة تلمیذات أعمار وتراوحت
  .بالمجان الدراسة وكانت ةوطبی

 للخدیو الثانیة الزوجة( ھانم أورطنجة ضرتھا غیرة أثار السیوفیة مدرسة نشاءإ فى ھانم آفت جشم نجاح أن ویبدو
كانت أصغر حجما من مدرسة  األوقاف دیوان مع بالتعاون بالقریة للبنات ثانیة مدرسة األخرى ھى فأنشأت، )سماعیلإ

 من أقل كانت فیھا الدراسة ولكن، خارجىال بالقسم تلمیذة السیوفیة، إلتحقت بھا مائة من التلمیذات بالقسم الداخلى وخمسین
 دیوان دفعت أن الحكومة منھا عانت تىال المالیة األزمة لبثت وما، السیوفیة المدرسة فى الدراسة عن المستوى حیث

  19.السیوفیة مدرسة لىإ تلمیذاتھا وضمت أبوابھا فأغلقت، للمدرسة تمویلھ سحب الى األوقاف

، العلمیة الحیاة فى دورا لعبت التى النسائیة الشخصیات بعض فظھرت، ثمارھا سماعیلإ عھد فى التعلمیة النھضة وأتت
 لتولى ھاغنبو وأھلھا  -التولید مدرسة خریجات من وكانت - النساء طب فى تنبغ تىال تمرھان السیدة مقدمتھن فى كانت
المؤلفات الھامة التى ضمنتھا خالصة علمھا وتجاربھا، أصبحت  بعض ووضعت، منھا تخرجت التى المدرسة نظارة

 ساھمت كما، 1869 عام وطبع "القبالة أعمال فى الداللة محكم" كتاب أھمھا من كان مراجع ھامة لتلمیذات مدرسة التولید
 األمور عالجت عدیدة علمیة بمقاالت" الطب یعسوب" بعنوان الحكومة تصدرھا كانت التى الطبیة المجلة تحریر فى

  20.النساء وطب بالتولید المتصلة

 عصمت عائشة كالسیدة والشعر األدب مجال فىنبغن  من سماعیلإ عھد فى البنات مدراس خریجات من كان كما
 اللغتین تجید وكانت، األدبیة ومقاالتھا بقصائدھا عشر التاسع القرن من األخیرة العقود صحف تفلح التى ریةالتیمو

 ولھا ،األزھریة فاطمة والسیدة الطبالویة ةتستی السیدة أساتذتھا بین من وكان، العربیة للغة جادتھاإ والتركیة الفارسیة
 زمانھا أدباء مع مساجالت لھا وكان" الطراز ةلیح" بعنوان بالقاھرة طبع بالعربیة وآخر نبول باستا طبع بالتركیة دیوان
  .األدب مجال فى القدم سوخبر لھا شھدت

 العشرین القرن من األول والعقد عشر التاسع القرن من األخیر الربع وأدباء كتاب ألمع من فواز زینب السیدة وكانت
 ونبغت" النیل" جریدة صاحب الطویرانى باشا حسنى حسن ید ىعل والتاریخ والعروض والبیان والصرف النحو تعلمت

 قاالتھامب المعاصرة والمجالت الجرائد صفحات وحفلت، رالنث وصاغیة الشعر ضقر فى مواھبھا وتجلت، العلوم تلك فى
 الكتاب بعض وبین بینمھا دارت التى ةلالقلی اظراتنالم وخاصة، األدب مجال فى الباع بطول لھا تشھد التى العدیدة

 ال كتاب فى ھاجنس بنات من للشھیرات وترجمت، واالجتماعى الثقافى تقدمھا وتحقیق ةقیالشر المرأة تحریر حول دباءألوا
"، كما جمعت مقاالتھا فى كتاب بعنوان الخدور ربات طبقات فى ورالمنث الدر"  عنوان حمل  یومال حتى ھاما مرجعا یزال

 ووضعت بل، "قورش الملك" و" ءوالوفا الھوى" " و واقبالع حسن" :ایات أدبیة ھى"الرسائل الزیتیة"، وألفت ثالث رو
 الكتابات من دالعدی الى باالضافة ھذا، "الرجال تراجم فى الكمال كارمد" بعنوان الرجال مشاھیر تراجم فى انفمص

  21.واحد عمل فى تجمع لم التى المتنائرة

 المواطن تحمل بمبدأ األخذ فى وتوسع، المدارس عدد وأنقص بالتعلیم امھتماإل أغفل قد البریطانى حتاللاإل كان واذا
 عند التعلیم برامج بقاء على وحرص، فحسب االبتدائى التعلیم فى المتفوقین على المجانیة وقصر أبنائھ تعلیم نفقات لجمیع
 أو، البنات بتعلیم یھتم أن  -ذاإ – منھ تتوقع فال، الموظفین وصغار الكتبة لىإ دارىإلا الجھاز بحاجة تفى متواضعة حدود

  .المرأة أمام المعرفة باب فتح

 تحمل على القادرة الطبقة بنات على فیھا التعلیم واقتصر، 1889 عام" السنیة مدرسة" لىإ السیوفیة مدرسة تحولت ھكذاو
 لىإ الحكومة دفع، بھا لتحاقإلل المتقدمات قبول عن وعجزھا، السنیة مدرسة على قبالإلا أن غیر .الدراسة مصروفات

 خصص بتدائیةإ مدارس نشاءإ 1909 عام منذ المدیریات مجالس بدأت ثم، 1895 عام للبنات األول عباس مدرسة نشاءإ
 للبنات ابتدائیة مدرسة أول فتتحتإ التالى العام وفى 1916 عام والراقیة األولیة البنات مدارس وأنشأت، للبنات منھالیل الق

  .بك حرمم بحى باالسكندریة

 أجل من لتناض خرجتو، الحجاب فطرحت، ھاما دورا المصریة المرأة فیھا لعبت التى 1919 ثورة أعقاب وفى
 وتلتھا)  الثاویة الحلمیة مدرسة(  1920 عام للبنات ثانویة مدرسة أول فأنشئت، البنات بتعلیم ھتمامإلا زدادإ، ستقاللإلا
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 العشرینات شھدت كذلك.1928 عام العلمى القسم من البكالوریا على فتیات ست منھا حصلت حیث للبنات شبرا مدرسة
 النسویة الثقافة من بقدر المصریة الفتاة تزوید لىإ تھدف التى األخرى المدراس من عدد فتتاحإ القرن ھذا من والثالثینات

 ومدارس، )1937 عام( یةالنسو الثقافة ومدراس) 1925 عام( الطرزیة الفنون مدراس مثل صالحة بیت ربة لتكون تعدھا
 ومدرسة، التجارة ومدرسة، والقابالت المموضات كمدرسة المھنیة المدراس لىإ باألضافة، )1938( النسویة التربیة

  22.االجتماعیة الخدمة ومعھد المعلمات ومدارس، الصحیات الزائرات

 أنشأت فقد، ) 1925 - 1908(  األھلیة المصریة الجامعة نشاءإ منذ العالى التعلیم لىإ طریقھا المرأةالمصریة وعرفت
 لقاءإ وتولى، النساء من للراغبات والتربیة خالقواأل النفس وعلم ةالفلسف فى حرة محاضرات فیھ تلقى نسائیا ماسق الجامعة

 العلوم وتقدم مصر تاریخ فى حاضرت التى موسى نبویة منھمن نذكر، مصر فى الثقافیة رائدات من عدد المحضارات
 عددا ألقت التى صروف ورحمة، واألخالق التربیة عن ثتوتحد –" الشرق فتاة" مجلة صاحبة – ھاشمولبیبة  ،الحدیثة

 اإلسالم وموقف وواجباتھا المرأة حقوق فى حاضرت التى ناصف حنفى ومللك، المنزلى التدبیر شئون فى المحاضرت من
بالجامعة المصریة، كما ألقى بعض األطباء  سائىالن القسم فى الدراسة برامج فى األجنبیات بعض وساھمت .ذلك من

القسم  فى المصریین واألجانب على الدارسات محاضرات فى الصحة العامة ورعایة األطفال، وكان من بین من إنتظمن
 من وغیرھن راشد متنع وفاطمة) زغلول سعد الزعیم زوجة( زغلول وصفیة شعرواى كھدى شھیرات سیدات النسائى

  .والمتوسطة ریةالث األسر بنات

 المرأة خروج فى رأوا ألنھم، المحافظین جانب من شدیدة بمعارضة ووجھ معةابالج النسائى القسم نشاءإ أن الغریب ومن
 عبد لىإ بالقتل تھدید خطابات رسلواأو، والشرف ةفبالع اسومس القویم الخلق على وخروج لألدب زوتجا الجامعة لىإ

، تقاوم أن من أقوى كانت یةالرجع المعاضة أن ویبدو، البدعة لھذا حدا یضع لم نإ ةالجامع سكرتیر بك فھمى العزیز
  1913.23 – 1912 الدراسى العام من عتباراإ النسائى القسم غالقإب قرار اتخاذ لىإ المصریة الجامعة مجلس فاضطر

 رائد السید لطفى أحمد الكبیر المفكر دراتھاإ وتولى، 1925 عام حكومیة جامعة لىإ المصریة الجامعة تحولت وعندما
 الالتى-  الفتیات بعض تقدمت وبالفعل، عىالجام التعلیم باب ولوج فى المصریة الفتاة آمال تجددت مصر فى اللبرالیة
 السماح طالبا الحكومة لىإ تقدم اذا أنھ السید لطفى أحمد فرأى، الجامعة لىإ بأوراقھن  - 1928 عام البكالوریا على حصلن
 لىإ فعمد فى الجامعة، لفت أنظار جماعة الرجعیین وتكررت مأساة القسم النسائى بالجامعة األھلیة،  الباتالط بقبول
 فى تشترط أال عةامالج أمانة من فطلب، ذلك لىإ االنتباه ثارةإ دون قبولھن لیتیسر اللباقة من كثیر على تنطوى طریقة
 وكذلك 24.الحین ذلك فى فتیات خمس عةامالج قبلت وبذلك، لطالبا لجنس تحدید دون البكالوریا على الحصول الإ القبول
  .1942 عام تأسیسھا عند سكندریةإلا جامعة فعلت

 على الحاصالت عدد وقدر، 1935 عام طالب 165 فبلغ منھن األولى الدفعة تخرج بعد الجامعة طالبات عدد وزاد
 4033 عددھن بلغ  1947 عام تعداد فىو خریجة 1979 بـ 1937 تعداد فى والخارج مصر من عالیة شھادات
 مختلف فى الخریجات من عظیم عدد مصر لدى صبحأ حتى مطرد تزاید فى الخریجات عدادأ واستمرت، 25خریجة
، 1928 عام فتیات خمس بھاالكلیات التى فتحت أبوابھا أمام الطالبات، فالتحقت وكانت كلیة الطب فى طلیعة  .العلم میادین
 والطب، 1945 عام والزراعة والھندسة، 1936 عام التجارة كلیة ثم، 1929 عام الحقوق وكلیة باآلدا كلیة وتبعتھا

  1965.26 عام واالزھر، 1953 عام العلوم ودار، 1947 عام البیطرى

***  

 العلمیة الشخصیات من العدید بروز  - محدود بقدر - المصریة للمرأة تیحأ الذى التعلیم من القرن نصف حصاد وكان
 لقاءإ ولعل، القرن ھذا من ولاأل النصف مر على مصر شھدتھا التى والثقافیة العلمیة النھضة فى ساھمت التى ئیةالنسا
 العلمیة المجاالت فى المصریة المرأة عطاء عن فكرة یعطینا النسائیة الشخصیات تلك بین من الرائدات على نظرة

  .والثقافیة

 ولاأل نصف فى مصر نساء من العلمیة حیاةال فى الریادة فضل لھن كان من مقدمة فى ناصف حنفى مللك السیدة وتأتى
 للقراءة تتفرغ ثم، البنات سبمدار بالتدریس شتغلتإو ،السنیة بالمدرسة العالى القسم خریجات من وكانت .القرن ھذا من

 بیتھا من قامتأو، المصریة ةالمرأ لتعلیم ساساأ تصلح دراسیة مناھج لىإ التوصل محاولة التعلیم مناھج ودارسة والكتابة
 السبل حسنأ فى نظرنوی، والثقافیة العلمیة المسائل فى فیھ یتباحثن، وربیاتألوا المصریات السیدات تقصده منتدى

  .الشرقیة بالمرأة للنھوض

                                                             
 .المقدمة 1968 القاھرة، المتحدة العربیة الجمھوریة فى القتاة تعلیم عن تقریر :محرز محود بزین 22
 .48 – 46 ص، 1980 القاھرة، 1925 – 1908 المجتمع فى ودورھا نشأتھا، القدیمة المصریة ةامعجال :الجمیعى المنعم عبد 23
 .86 ص، النسائیة النھضة تطور :شفیق دریة 24
 .125 ص، السابق المرجع :خلفیة اجالل 25
 .126 ص، المرجع نفس 26
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 الشرع نافىی  الما الرجل عمالأ من تیاشر ألن تأھیلھا المرأة تربیة فى یراعى نأ ترى ناصف حنفى ملك وكانت
 البالیة األفكار عن والتخلى الجمود من التخلص لىإ ھاسجن بنات تدعو النسائیة المحافل فى تخطب وكانت، سالمىإلا

 بالمرأة النھوض وسائل فى آرائھا تھنضم تقریرا) 1911 بریلإ( المصرى المؤتمر لىإ وقدمت التقدم. بأسباب واألخذ
 كالرجل عباءأ من علیھا یلقى بما ضطالعإلا على وقدرتھا، اكر دإلا فى للرجل المرأة مساواة على كدتأو، المصریة

  .الرجال یعد ما نحو على التربوى داداإلع أعدت لو بسواء سواء

 وربیاتألا دیباتألا من عددا تراسل وكانت، بھما وتحاضر وتكتب للعربیة جادتھاإ والفرنسیة نجلیزیةإلا تجید مللك وكانت
 "الجریدة" فى وخاصة، القرن ھذا وائلأ مصر بصحف وسیاسیة دبیةأ مقاالت تونشر .لھا راتالمعاص مریكیاتألوا
  بعنوان یھاوثان، بالصحف عاتبا نشرت التى مقاالتھا فیھ جمعت" نسائیاتال" بعنوان حدھماأ كتابان ونشرت "الشعب"و
 نأو، السیاسیة حقوقھا ةقیالشر للمرأة تعطى بأن وطالبت، الغربیة والمرأة ةالشرقی المرأة بین فیھ قارنت" النساء حقوق"

 توقع مستعارا سماإ لنفسھا واختارت، عمرھا من ةعشر حادیةال فى وھى الشعر تفرض وكانت .العمل فى بحقھا یعترف
 تحت عالجت ولكنھا، تكشف نأ یجب ال) عورة( المرأة سمإ تعد كانت التى التقالید مع تمثیا" البادیة باحثة" ھو مقاالتھا بھ

 الحجاب بقاء یدتأ قد كانت نإو، الرجعیة نصارأ بقلمھا ونازلت والفكریة جتماعیةإلا القضایا خطرأ المستعار اسمإل ھذا
  .27جتماعىإلا وضعھا وتصحیح، عقالھا من للمرأة العقلیة الطاقات طالقإب طالبت نھاأ الإ

 عام صدرتأو، والفرنسیة زیةینجلإلا اللغتین جادةإو القلم صناعة فى مثلھا وبرعت مللك عاصرت فقد، ناصیف بیبةل ماأ
، )1912 – 1911( المصریة بالجامعة النسائى بالقسم المحاضرات تألقو" الشرق فتاة" بعنوان نسائیة مجلة 1906
  28.نحبھا قضت حتى مجلتھا رتصد وظلت، والتربیة خالقألا فى ھامة دراسات لھا وكانت

 موسى ویةنب السیدة ذكر نغفل نأ طیعتنس ال، القرن ھذا وائلأ فى ةالنسائی العلمیة الشخصیات عن الحدیث بصدد كنا ذاإو
 بالجامعة النسائى بالقسم وحاضرت، التربویة المناصب من العدید وشغلت، مصر فى البنات تعلیم رائدة كانت التى

 ونزلت ستقالةإلا آثرت ذلك عن زتعج فلما، بتطبیقھ المعارف وزارة اعإقن حاولت معینا ویابتر منھجا وتبنت، المصریة
  29.باھراً  نجاحا رسالتھا فى ونجحت، البنات لتعلیم الخاصة النوذجیة المدراس من عددا فأنشات، العلمى الكفاح میدان لىإ

 نعیمة( مصریة محامیة ولأ تخرج القرن ھذا من الثالثینات شھدت، الجامعة رحاب لىإ المصریة المرأة دخول ومع
 جدارة عن بالقاھرة الكبرىالمستشفیات  حدىإل مدیرة صبحتأ) ناصف كبكو( مصریة طببیة وأول، )االیوبى

 المھندسات ولأ مصر فى صبحأو، بالجامعة التدریس ھیئة عضویة لىإ وائلاأل الخریجات بعض ووصلت، واستحقاق
، )موسى ةسمیر( الذریة الطاقة دراسة فى دھنووج ثبتنأ من المصریات بین من كان بل، العربى العالم فى والصیدلیات

) الشاطئ بنت( الرحمن عبد وعائشة رشدى نجىإو السعید كأمینة ربعیناتاأل فى شتھرنإ الالتى الكاتبات عن اھیكن
  .الالمعات دیباتاأل من وغیرھن اللوزى یانسروم فھمى سییزإو

***  

 شل الذى الحریم طوق نكسارإ بفضل جتماعیةإلا مكانتھا  –وثابة بخطى – استعادت قد المصریة المرأة كانت واذا
 فى وجودھا ثبتتأ ھافإن، طویل نقطاعإ بعد تعلیمال لىإ وعادت، قرون ربعةأ على یزید لما للجھل فریسة وتركھا حركتھا
 ثبتتأو، 1919 ثورة فى یجابیاإ دورا المتعلمة المصریة المرأة فلعبت، الوطنى التحرر قضیة من موقفھا عن التعبیر

  .عقردراھا فى قابعة كانت نأ بعد جتماعىواإل ىالسیاس العمل صعید على وجودھا

 قانون صالحإو الحجاب غاءإلب وطالبت، "المصرى النسائى االتحاد" شعروى ھدى السیدة أسست، 1923 عام وفى
 فى الرجل وبین ابینھ المساواةوتحقیق ، للمرأة جتماعىإلا الوضع وتحسین والطالق الزواج ینظم الذى الشخصیة حوالألا

 المطالبة وبدأت، البنات تعلیم فى توسعال على ھتمامھإ تحادإلا وركز .قتصادیةإلوا السیاسیة المیادین فیھا بما ادینمیال شتى
 شفیق دریة برئاسة" النیل بنت" جمعیة نظمت حین، الثانیة العالمیة الحرب أعقاب فى السیاسیة الحقوق المرأةبمنح 

  .خمسیناتال مطلع فى الغرض لھذا المظاھرات

 النسائیة الحركة مع الصالت منأق كما، والشرقیة العربیة النسائیة الحركة فى رائدا دورا المصریات للمثقفات انوك
  30.النسائیة للحركة العامة المطالب لبسط وخارجھا مصر فى تمراتالمؤ فنظمن، الدولیة

***  

 من أصالتھ یستمد الذى األصیل معدنھا عن وكشفت، العلمیة الحیاة فى الھام دورھا المصریة المرأة استعادات وھكذا
 الحضارة تاریخ فى األولى الحروف تخط مصر بدأت منذ، الدول وتعاقب العصور مر على، المصرى الحضارى التراث

                                                             
 .74 ص، 5جـ، واالسالم العرب عالمى فى النساء عالمإ :كحالة رضا نمر 27
 .33 ص، رجعالم نفس 28
 .92 ص، الیوم الى الفراعنة من المصریة المرأة :شفیق دریة 29
 المرأة :فرید أمانى ،.ت.د القاھرة النسائیة، الھیئات فى أیام :حسنى منیرة :نظرإ مصر، فى ةیالنسائالحركة  حول التفاصیل من للمزید 30

 .1964 القاھرة ا،وعملھ كفاحھا المرأة، :طھ أحمد ،1947 القاھرة والبرلمان، المصریة
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، والعلم النور عصر، لحدیثا عصرنا فى المتحضرة األمم بركب وتلحق التخلف غبار عنھا تنفسل عادت حتى، االنسانیة
  .الزمن سابق تقدما نولوجیاالتك فیھ حققت الذى

 الیوم تفعلھ ما ألن ،ذلك فى فالغرابة بناءة بجھود والثقافة العلم میادین شتى فى تساھم الیوم المصریة المرأة كانت واذا
 لھن وكانت ،والمعرفة العلم نشر فى ھاما دورا لعبن عظیمات مصریات أسماء التاریخ فیھ حفظ الذى البعید لألمس امتداد

  .نور من بحروف التاریخ خلدھا تنكر ال ومساھمات، وجوالت صوالت انھا مید فى

  المراجع
  .1973 القاھرة، مصر أرض على العربیة المرأة قصة ،الحدیثة النسائیة الحركة خلیفة جاللإ -
  .1936 القاھرة، على محمد عصر فى التعلیم تاریخ، الكریم عزت أحمد -
 القاھرة، الحلیم عبد المنعم وعبد جوھر محمد حسن ترجمة، قدیمةال مصر فى االجتماعیة الحیاة، فلندر بترى -

1975.  
  .1958 القاھرة  ،الفاطمیة الدولة تاریخ، حسن ابراھیم حسن -
  .ت. د القاھرة، الفاطمى العصر فى مصر فى التعلیم، على عطیة خطاب -
  .1945 القاھرة، مصر فى النسائیة النھضة تطور  ،شفیق دریة -

  .1955 القاھرة، یومال لىإ الفراعنة من المصریة المرأة    
   .والبنین للبنات األمین المرشد، الطھطاوى رفاعة -
  .1968 القاھرة، المتحدة العربیة الجمھوریة فى الفتاة تعلیم عن تقریر، محرز محمود زینب -
  .التاسع القرن ألھل الالمع الضوء، السخاوى الدین شمس -
 كلیة، ةمنشور غیر مجاستیر رسالة، والممالیك یوبییناأل زمن رمص فى التعلیم ،العاطى عبد محمود الغنى عبد -

  .القاھرة جامعة اآلداب
  .1980 القاھرة، المجتمع فى ودورھا نشأتھا، القدیمة المصریة الجامعة، الجمیعى المنعم عبد -
  .الخامس الجزء، سالمإلوا العرب عالمى فى النساء أعالم، كحالة رضا رعم -
  .ت.د القاھرة، العشرین القرن فى النساء بالغة، محمد فتحیة -
  .الثانى الجزء، مصر لىإ عامة لمحة، بك كلوت -
  .الھالل كتاب، الثانى الجزء، الحدیث المصرى الفكر تاریخ، عوض لوبیس -
  .العرب أعالم سلسلة، أمین قاسم، فھمى حسن ماھر -
 جامعة اآلداب كلیة، شورةمن ریدكتوراه غ رسالة، سالمإلا فى عىماالج التعلیم تاریخ، غنیمة الرحیم عبد محمد -

  .القاھرة
  .ت.د القاھرة، سالماإل فى المرأة مكانة، براشىألا عطیة محمد -
  .جزآن، المصریة الحضارة تاریخ، القومى رشادواإل الثقافة وزارة -
 .1965 القاھرة، القدیم مصر تاریخ فى المرأة، نظیر ولیم -

  


