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النساء حجاب

سنني أربع من الفرنساوية باللغة نرشتُه كتاٍب يف إجمايل بوجٍه الحجاب يف البحث سبق
ولكن بذكرها. املقام يل سمح التي املزايا أهم هناك وبيَّنُت داركور، الدوك عىل ا ردٍّ مضت
أتكلم أن أقصد وهنا عليه. يكون أن يجب الذي الَحدِّ يف وال الحجاب، هو فيما أتكلم لم
غري الحقيقة ولكن باملرة، الحجاب رفع اآلن أرى أنني ناظر يتوهم ربما فأقول: ذلك، يف
ك التمسُّ يلزم التي األدب أصول من أصًال وأعتربه الحجاب عن أدافع أزال ال فإنني ذلك؛
تلك يف ما عىل وهو اإلسالمية. الرشيعة يف جاء ما عىل منطبًقا يكون أن أطلب أني غري بها،
االحتياط يف املغاالة حب من عليهم عرض ِلما عندنا؛ الناس تعارفه ما يخالف الرشيعة
األمة. بمنافع وا وأرضُّ الرشيعة حدود تجاوزوا حتى باألحكام، عمًال يظنونه فيما واملبالغة
إىل للنساء ف التكشُّ إباحة يف غاَلْوا قد الغربيني أن هو املوضوع هذا يف أراه والذي
عاطفة ترضاه وال الشهوة، ملثارات التعرُّض من املرأة ن تتصوَّ أن معها يصُعب درجة

الحياء.
حتى الرجال ألعنُي النساء ظهور من والتحرُّج ب التحجُّ طلب يف نحن تغالينا وقد
العقلية املزايا كل من وحرمناها املقتنيات، من متاًعا أو األدوات من أداًة املرأة نا َصريَّ
سنُبيِّنه وسط الطرفني هذين وبني اإلنسانية. الفطرة بمقتىض لها ْت أُِعدَّ التي واألدبية

إليه. أدعو الذي وهو — الرشعي الحجاب هو —
من إليه دعوُت فيما وتِبعني النقطة هذه إىل معي ساَر الذي القارئ أن أَشُعر إني
إىل بالحجاب الرجوع من أطلب فيما ملقاومتي قواه يستجمع ربما النساء تربية وجوب
بها ليدافع طويلة أجيال ذهنه يف خزَّنَتْها التي األوهام جميع ويستنجد الرشعي، الحد
الجهد من بذل ومهما عنها الدفاع قوة من استجمع مهما ولكن اآلن. الراسخة العادة عن

طويًال. زمنًا تبقى أن إىل سبيل فال عليها للمحافظة
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وقد والتهدُّم، الخراب إىل أمُره آَل بناءٍ عىل املحافظة يف والثبات الشجاعة تفيد ماذا
تَُمرُّ سنة كل يف ترى أنك إىل االضمحالل من حاله ووصل موادُّه، وانحلَّْت أساسه انقضَّ
السنني هذه يف الحجاب أن ا حقٍّ أليس صحيًحا؟ كله هذا أليس نفسه؟ من ينهار منه جزءًا
يخُرجن العائالت من كثري يف النساء أن امُلشاَهد من أليس سنة؟ منذ كان كما ليس األخرية
ترويح ويطلبن بشئونهن، يتعلق فيما الرجال مع بأنفسهن ويتعاملن حاجاتهن لقضاء
هذا أن ونرى أسفارهم، يف أزواجهن ويصحبن الهواء، ويطيب الجو يصفو حيث النفس
ما بني قارنَّا إذا النساء؟ ظهور من تحرًُّجا الطبقات أشد كانت عائالت يف حدث التغيري
املرأة يشني كان حيث عنَّا، بالبعيد ليس عهٍد من النساء عليه كان ما وبني اليوم نشاهد
كل اتُِّخذَ سفر للمرأة عرض إذا وكان أجنبي. طولها يرى وأن زوجها بيت من تخرج أن
أخته أو الرجل أم كانت وحيث الناس. من أحد يراها ال حتى ليًال سفرها ليكون احتياط
أن شك بال نجد وذاك هذا بني قارنَّا إذا واحدة. مائدة عىل معه تجلس أن تستحي ابنته أو

نفسها. من الزوال يف آخذة العادة هذه
يف املرأة لحياة التاريخية األدوار من دور الحجاب أن يعلم التاريخ عَرف من وكل
خرجن، إذا الخمار يستعملن اليونان نساء «كانت «خمار»: كلمة: تحت الروس قال العالم.
املسيحي الدين «ترك وقال: الرشقية.» األمم عند اآلن هو كما منه بطرٍف وجوههن ويُخِفني
يف خرجن إذا رءوسهن يغطني فُكنَّ البالد، يف دخل عندما عليه وحافظ خمارهن للنساء
يف خصوًصا الوسطى، القرون يف الخمار تستعمل النساء وكانت الصالة. وقت ويف الطريق
كذلك واستمر تقريبًا. األرض عىل ويَُجرُّ املرأة بأكتاف يحيط الخمار فكان التاسع، القرن
نسيًجا اآلن، هو كما صار أن إىل منه تخفف النساء صارت حيث عرش، الثالث القرن إىل
ويف إسبانيا يف بزمن ذلك بعد بقي ولكن والربد. الرتاب من الوجه لحماية يُستعمل خفيًفا

لها.» تابعة كانت التي أمريكا بالد
هم املسلمني أن وال بنا، ا خاصٍّ ليس عندنا املوجود الحجاب أن القارئ يرى هذا ومن
ملقتضيات طوًعا تالشت ثم تقريبًا، األمم كل عند معروفة عادة كان ولكن استحدثوه، الذين
فيها البحث يلزم التي املهمة املسألة هي وهذه ي. والرتقِّ التقدُّم ُسنَِّة عىل وجريًا االجتماع

واالجتماعية. الدينية جهتَيها من
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األول الفصل

الدينية اجلهة

بعض عند اآلن معروف هو ما عىل بالحجاب تقيض نصوًصا اإلسالمية للرشيعة أن لو
كانت مهما النصوص تلك يخالف حرًفا كتبت وملا فيه، البحث اجتناب عيلَّ لوجب املسلمني

مناقشة. وال بحث بدون لها اإلذعان يجب اإللهية األوامر ألن األمر؛ ظاهر يف ًة مرضَّ
وإنما املعهودة، الطريقة هذه عىل الحجاب يُوِجب الرشيعة يف ا نصٍّ نَِجْد لم لكننا
فيها وبالغوا بها وأخذوا فاستحسنوها األمم، بعض مخالطة من عليهم عرضت عادة هي
من نرى بل فيها، البحث من مانًعا نرى ال ولذلك منها؛ براء والدين الدين، لباس وألبسوها

تغيريها. إىل الناس وحاجة شأنها، يف الرشيعة حكم ونبنيِّ بها، نلم أن الواجب
ذَِلَك ُفُروَجُهْم َويَْحَفُظوا أَبَْصاِرِهْم ِمْن وا يَُغضُّ ِلْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقْل العزيز: الكتاب يف جاء
َويَْحَفْظَن أَبَْصاِرِهنَّ ِمْن يَْغُضْضَن ِلْلُمْؤِمنَاِت َوُقْل * يَْصنَُعوَن ِبَما َخِبريٌ هللاَ إِنَّ َلُهْم أَْزَكى
يُبِْديَن َوَال ُجيُوِبِهنَّ َعَىل ِبُخُمِرِهنَّ بَْن َوْليَْرضِ ِمنَْها َظَهَر َما إِالَّ ِزينَتَُهنَّ يُبِْديَن َوَال ُفُروَجُهنَّ
أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو بُُعوَلِتِهنَّ أَبْنَاءِ أَْو أَبْنَاِئِهنَّ أَْو بُُعوَلِتِهنَّ آبَاءِ أَْو آبَاِئِهنَّ أَْو ِلبُُعوَلِتِهنَّ إِالَّ ِزينَتَُهنَّ
اْإلِْربَِة أُوِيل َغرْيِ التَّاِبِعنَي أَِو أَيَْمانُُهنَّ َمَلَكْت َما أَْو ِنَساِئِهنَّ أَْو أََخَواِتِهنَّ بَنِي أَْو إِْخَواِنِهنَّ بَنِي
َما ِليُْعَلَم ِبأَْرُجِلِهنَّ بَْن يَْرضِ َوَال النَِّساءِ َعْوَراِت َعَىل يَْظَهُروا َلْم الَِّذيَن الطِّْفِل أَِو الرَِّجاِل ِمَن

.﴾ ِزينَِتِهنَّ ِمْن يُْخِفنَي
أمام جسمها من أعضاء بعض تُظهر أن للمرأة الكريمة اآلية هذه يف الرشيعة أباحت
وتعيينها فهمها وكلت إنها العلماء قال وقد املواضع. تلك تَُسمِّ لم أنها غري عنها، األجنبي
شمله ا ممَّ والكفني الوجه أن عىل األئمة واتفق الخطاب. وقت العادة يف معروًفا كان ما إىل
يف جاء فقد والقدمني، كالذراعني أخرى أعضاءٍ يف بينهم الخالف ووقع اآلية، يف االستثناء
الوجه خال األصح، يف النازل شعرها حتى بدنها جميع الحرة «وعورة عابدين: ابن حاشية
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املرأة وتُمنع املرجوح. عىل وذراعها الراجح، عىل وصوتها املعتمد، عىل والقدمني والكفني
أغلظ؛ ألنه الشهوة أمن وإن كمسه الفتنة لخوف بل عورة، ألنه ال الوجه، كشف من الشابة
كوجه بشهوة إليه النظر يجوز وال الخطر. يف يأتي كما املصاهرة ُحرمة به ثبتت ولذلك
ولو فيُباح بدونها أما الشهوة، يف شك إذا األمرد ووجه وجهها إىل النظر يحرم فإنه أمرد،

جميًال.»1
الفتنة أمن عند والكفني الوجه «ونظر الشافعي: مذهب من الروض كتاب يف وذكر
الشهادة، ل تحمُّ وعند املعاملة عند املرأة وجه نظر ويجوز جائز، وعكسه للرجل املرأة من

األداء.»2 عند كشفه وتُكلَّف
الحرة «وبدن الزيلعي: عيل بن لعثمان الدقائق كنز رشح الحقائق تبيني يف وجاء
ِمنَْها﴾. َظَهَر َما إِالَّ ِزينَتَُهنَّ يُبِْديَن ﴿َوَال تعاىل: لقوله وقدميها وكفيها وجهها إال عورة
واستثنى عمر. وابن عباس ابن قاله والكفان، الوجه منها: ظهر وما زينتهن، محل واملراد:
عن امُلحِرمة نهى والسالم الصالة عليه وألنه بإبدائها، لالبتالء الثالثة األعضاء املخترص يف
ويف باملخيط. سرتهما حرم ملا العورة من اِن والَكفَّ الوجه كان ولو والنقاب، القفازين لبس
وأنها والكفني الوجه وحكم بإبدائها.»3 لالبتالء بعورة ليست أنها واألصح روايتان، القدم
أهل نصوص بنقل الكالم نطيل وال والحنابلة، املالكيني عند كذلك معروف بعورة ليست

املذهبني. هذين
دخلت بكر أبي بنت أسماء «إن قالت: أنها عنها هللا ريض عائشة عن يُروى ومما
املحيض بلغت إذا املرأة إن أسماء، يا لها: فقال ِرقاق، ثياٌب وعليها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل
كتاب: يف أيًضا وورد وكفيه.» وجهه إىل وأشار وهذا. هذا إال منها يُرى أن يصلُح لم
القدر هذا يف للمرأة رخص «وإنما بهادر: خان حسن صديق محمد للسيد األسوة، ُحسن
خصوًصا وجهها، كشف إىل الحاجة ومن بيديها، األشياء مزاولة من ا بُدٍّ تجد ال املرأة ألن
وخاصة قدميها، وظهور الطرقات يف امليش إىل وتُضطر والزواج، واملحاكمة الشهادة يف

منهن.»4 الفقريات

.١ جزء ،٣٣٦ صحيفة 1

.٢ جزء و١٠٤، ١٠٩ صحيفة 2

.٣ جزء ،٩٦ صحيفة 3

.٩٢ صحيفة 4
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الدينية الجهة

الدينية أعمالها تَِبَعَة عليها وألَقْت الحقوق، من للرجل ما للمرأة الرشيعة َلْت َخوَّ
أن للرجل يمكن فكيف بنفسها. فيها ف والترصُّ أموالها إدارة يف الحق فللمرأة والجنائية،

شخصيتها؟ ويتحقق يراها أن غري من معها يتعاقد
تقف أو قدميها، إىل رأسها من ة ُملتفَّ املرأة تحرض أن ق التحقُّ وسائل غريب ومن
تقيمك أو دارها تبيعك أن تريد التي فالنة هي ها للرجل: ويُقال باب، أو ستار وراء من
األقارب من شاهَديْن بشهادة ويُكتفى وكَّلت. أو بعت املرأة: فتقول مثًال. زواجها يف وكيًال
ضمانة األعمال هذه يف ليس أنه والحال وكََّلْت. أو باعت التي هي أنها عىل األجانب أو
يف والتزوير الغش استعمال سهولة القضائية الوقائع أظهَرِت ما وكثريًا أحد، لها يطمنئ
شعورها، بدون أمالكها َرْت وأجَّ علمها، بغري تزوََّجْت امرأة أن رأينا فكم األحوال. هذه مثل
الرجال وقيام بها تحجُّ من ناشئ كله وذلك منها، جهٍل عىل تملكه ما كل من تجرََّدْت بل

يُعاملها. من وبني بينها يَُحولون دونها
فقرية؟ كانت إن منها للتعيُّش تجارة أو صناعة تتخذ أن محجوبة المرأة يمكن كيف
لتاجرة يمكن كيف رجال؟ فيه منزل بخدمة تقوم أن محجوبة لخادمة يمكن كيف
أرضها تفلح أن محجوبة لزارعة يتسنَّى كيف الرجال؟ بني تجارتها تدير أن محجوبة
يف للعمل نفسها رت أجَّ إذا عملها تبارش أن محجوبة لعاملة يمكن كيف زرعها؟ وتحصد

نحوه؟ أو بيت بناء
منافعه من ليتمتع اإلنساني النوع فيه ومكَّن العالم هذا تعاىل هللا خلق فقد وبالجملة
يف وسوَّى حقوق. تتبعها حدوًدا فيه ف للترصُّ ووضع إليه. الوصول يف قواه له تسمح بما
بينهما الكون يقسم ولم النوع. هذا من واملرأة الرجال بني بالحقوق والتمتُّع الحدود التزام
وجانبًا وحدهن فيه باملنافع يتمتَّعن للنساء األرض من جانبًا يجعل ولم إفراز، قسمة
شائًعا الصنفني، بني مشرتًَكا الحياة متاع جعل بل النساء. عن عزلة يف فيه يعملون للرجال
تتمتع أن هللا شاء بما تتمتع أن المرأة هذا مع يمكن فكيف تمييز، بال قواهما سلطة تحت
من فيه لتعمل عليها عرضه وما والقوى، املشاعر من ولواحقها بالحياة له هيَّأها ا ممَّ به
كان من إال الرجال أعني تحت تقع أن عليها حظر إذا الرجال وبني بينها املشرتك السكون

العقل. به يسمح ولن الرشع به يسمح لم ا ممَّ هذا أن ريب ال محارمها؟ من
الطبقات أغلب عند الحجاب من الرضب هذا عىل الثبات أحالت الرضورة أن رأينا لهذا
الطبقة أهل من حتى القرى وسكان والعامالت الخادمات يف نشاهده كما املسلمني من
قد بل مسلمون، والكل والُقرى، البادية أهل من العليا الطبقة أهل وبعض بل الوسطى،

املدن. أهل يف منه فيهم أَْمَكَن ين الدِّ يكون
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سرت لها يسوغ كيف شاهًدا، أو َخصًما القضاء مواقف بعض يف املرأة وقفت إذا
املسألة، هذه يف يهم ا عمَّ غافلون أنفسهم املحاكم وقضاة والخصوم سنون مضت وجهها؟
وهي الوجه ُمسترتة أمامهم املرأة تحرض أن يقبلون فهم فيها. الواجب رعاية يف متساهلون
هذا يف ما بخاٍف وليس للعوائد، استسالًما منهم وذلك شاهدة، أو عليها ُمدًَّعى أو ُمدَّعية
الشخص بمعرفة الثقة لعدم وذلك أظن؛ فيما استمراره يصُعب الذي الرضر من التساُمح
ِه َهمِّ من املخاصمة موقف امرأة مع يقف رجل كل الغش. سهولة من ذلك يف وملا املستِرت،
وال الوجه مسترت شخص عىل يحكم أن للقايض يسوغ أنه أظن وال بقولها. ك التمسُّ صحة
عليه واجب أول إن أقول بل كذلك، شاهًدا يسمع أن له يسوغ أنه أظن وال له. يحكم أن
الرشع أوجبه ملا معنى فأي وإال الجنايات، يف خصوًصا والَخصم الشاهد وجه يعرف أن
هذه معرفة تفيد وماذا ومولده. وصناعته وسنه الشخص اسم عن السؤال من والقانون

بشخصه. معروًفا يكن لم إذا كلها األمور
َمرَّ كما الشهادة تأدية عند وجهها بكشف املرأة كلفت الغرَّاء الرشيعة أن يف والحكمة
التي والعالمات الوجه عىل تبدو التي الحركات يف التفرُّس من القايض تََمكُُّن وهي ظاهرة،

قدرها. بذلك الشهادة فيقدر عليه، تظهر
اإلسالمي الرشع إباحة حكمة يف يندرج ب التحجُّ مضارِّ من ذكرنا ما أن ريب ال

ذلك. من أكثر نريد ال ونحن وكفيها، وجهها املرأة لكشف
أن يريد التي املرأة إىل ينظر أن للخاطب يجوز أنه عىل أيًضا املذاهب ة أئمَّ واتفق
قد وكان األنصار، ألحد قال حيث ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُروي بما عمًال بندبه قالوا بل يتزوجها.

بينكما.» يؤدم أن أحرى فإنه إليها فانظر قال: ال. قال: إليها؟ «أنظرت امرأة: خطب
أن يف جليَّة واضحة كلها الفقه أئمة وأقوال األحاديث وروايات القرآن نصوص هذه
عىل إدراكها يصعب ال التي للِحَكم وذلك يها، وكفَّ وجهها كشف للمرأة أباح قد تعاىل هللا

عِقل. َمن كل
وال الرجال، عىل وال النساء عىل ال فيه ُعرس ال يُرس كله اإلسالمية الرشيعة حكم هذا
يف واملشقة املعامالت يف عليهما الحرج من فيه ما يخفى ال بحجاب الفريقني بني يُرضب
رضورة به قضت تكليًفا أو رشعيٍّا تكليًفا كان سواء األعمال، من به ُكلَِّف ما منهما كل أداء

املعاش.
إليه ترجع أن يمكن أصل ال ألنه صحيحة؛ أخالها فال املرأة آداب من ذلك أن دعوى أما
الفرق بُنَِي قاعدة أي وعىل وسرته؟ الوجه كشف وبني األدب بني عالقة وأي الدعوى، هذه
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وموضوعه والنساء، للرجال بالنسبة واحًدا الحقيقة يف األدب أليس واملرأة؟ الرجل بني
واملالبس؟ األشكال ال واملقاصد األعمال

تقريبًا املسألة هذه يف يُكتب ا ممَّ سطر كل يف يطوف نراه الذي الفتنة خوف وأما
مطاَلبات ُهنَّ وال تقديره النساء عىل وليس الرجال، من الخائفني بقلوب يتعلق أمر فهو
يخافها من عىل أنه كما برصه، يغض أن الرجال من الفتنة يخاف من وعىل بمعرفته.
الفريقني من كل إىل هة موجَّ الكريمة اآلية يف الواردة واألوامر برصها. تغض أن النساء من
وجهها. بتغطية الرجل من بأوىل ليست املرأة أن عىل داللة هذا ويف السواء، عىل البرص بَغضِّ
عليهن؟ الفتنة خافوا إذا النساء عن وجوههم وسرت بالتربُقع الرجال تؤمر َلْم ِلَم عجبًا!
ضبط عن املرأة من أعجز الرجل واعتُرب املرأة عزيمة من أضعف الرجل عزيمة اعتربت هل
يكشفوا أن للرجال أُبيح حتى ذلك كل يف منه أقوى املرأة واعتُربت هواه عىل والحكم نفسه
وجوههن كشف من النساء وُمِنَع والجمال، الُحسن من لهم كان مهما النساء ألعنُي وجوههم
فيسقط الرجل، عقل سلطة من النفس هوى زمام ينفلت أن خوف مطلًقا منًعا الرجال ألعنُي
زعم إن الخلق؟ وبشاعة الصورة ُقبح من بلغت مهما له تعرََّضْت امرأة بأية الفتنة من
فِلَم الرجل، من استعداًدا أكمل املرأة بأن منه اعرتاًفا هذا رأينا االعتبار هذا صحة زاعم
التحكُّم هذا فِلَم صحيًحا االعتبار هذا يكن لم فإن حال؟ كل يف ه رقِّ تحت حينئٍذ توضع

املعروف؟
الرقيق األبيض النقاب هذا ألن الفتنة؛ خوف يف يزيد ا ممَّ والنقاب الربقع أن عىل
تحته يختفي الذي والربقع العيوب، خلفه من وتختفي املحاسن ورائه من تبدو الذي
واألصداغ والخدود والعيون والحواجب الجبني منه ويظهر والشدقان والفم األنف طرف
الناظر رغبة تَُحثُّ التي الزينة من الحقيقة يف ان يَُعدَّ الساتران هذان العنق، وصفحات
مكشوفة كانت املرأة أن ولو ظهر، بكثرٍي االفتتاِن بعد َخِفَي قليٍل اكتشاف عىل وتحمله

عنها. البَرص — الغالب يف — يرد ما خلقها مجموع يف لكان الوجه
يصدر ما أسبابها أهم من بل الظاهرة، املرأة أعضاء من يبدو ما الفتنة أسباب ليست
والنقاب نفسها، يف ا عمَّ تُرشد التي األفاعيل من يبدو وما مشيها، أثناء يف الحركات من عنها
ألنهما الرغبة؛ لتحريك تعمل ما وعمل تُظهر ما إظهار عىل املرأة أعوان أشد من والربقع
زوجة أو فالن بنت أو فالنة فيقول بعيد أو قريب يعرفها أن تخاف فال شخصيتها، يُخفيان
وهذا الربقع ذاك حماية تحت ذلك من تشتهيه ما كل تأتي فهي كذا. تفعل كانت فالن
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يُشِعرانها نفسها يف رشفها أو عائلتها إىل نسبتها فإن مكشوًفا وجهها كان لو أما النقاب،
استلفات يف رغبة أدنى منه م يُتوهَّ عمل أو حركة إبداء من ويمنعانها والخجل، بالحياء

إليها. النظر
بل لألدب، وال للتعبُّد ال اإلسالمية، املرشوعات من ليسا والتربُقع االنتقاب أن والحق
العادة هذه أن ذلك عىل ويدلُّنا بعده، والباقية اإلسالم عىل السابقة القديمة العادات من هما
الرشقية األمم أغلب عند معروفًة تََزْل لم وأنها اإلسالمية، البالد من كثري يف معروفة ليست

اإلسالم. بدين تتديَّن لم التي
يف وليس اآلية، رصيح هو كما الجيوب عىل الُخُمِر رضب اإلسالم مرشوعات من إنما

واالنتقاب. التربُقع من يشء ذلك
يف املرأة قرص بمعنى بالحجاب يتعلق ما أما واليدين، الوجه بكشف يتعلق ما هذا
بنساء يختص ما قسمني: إىل ينقسم فيه فالكالم الرجال تُخالط أن عليها والحظر بيتها

القسمني: هذين لغري الرشيعة يف أثر وال املسلمني، نساء من بغريهن يتعلق وما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
اآليات: من يأتي ما فيه ورد فقد األول: القسم أما

َسأَْلتُُموُهنَّ َوإِذَا … َلُكْم يُْؤذََن أَْن إِالَّ النَِّبيِّ بُيُوَت تَْدُخلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا
تُْؤذُوا أَْن َلُكْم َكاَن َوَما َوُقلُوِبِهنَّ ِلُقلُوِبُكْم أَْطَهُر ذَِلُكْم ِحَجاٍب َوَراءِ ِمْن َفاْسأَلُوُهنَّ َمتَاًعا

َعِظيًما﴾. ِهللا ِعنَْد َكاَن ذَِلُكْم إِنَّ أَبًَدا بَْعِدِه ِمْن أَْزَواَجُه تَنِْكُحوا أَْن َوَال ِهللا َرُسوَل
َفيَْطَمَع ِباْلَقْوِل تَْخَضْعَن َفَال اتََّقيْتُنَّ إِِن النَِّساءِ ِمَن َكأََحٍد َلْستُنَّ النَِّبيِّ ِنَساءَ ﴿يَا
اْلَجاِهِليَِّة تََربَُّج تََربَّْجَن َوَال بُيُوتُِكنَّ ِيف َوَقْرَن * َمْعُروًفا َقْوًال َوُقْلَن َمَرٌض َقْلِبِه ِيف الَِّذي

اْألُوَىل﴾.
التفاسري كتب يف وال كانت مذهب أي من الفقه كتب جميع يف اختالف يوجد وال
وتعاىل سبحانه هللا أمرهن ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بنساء خاصة هي الرشيفة النصوص هذه أن يف
الخطاب كان وملَّا النساء. من كأحد لسن أنهن وهو الحكم، هذا سبب لنا وبنيَّ ب بالتحجُّ
غريهن، عىل تنطبق ال بهن خاصة التنزيل أسباب وكانت ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بنساء ا خاصٍّ

املسلمني.5 نساء من أحد عىل بواجب وال بفرض ليس الحجاب فهذا

األسوة. ُحسن كتاب من ١٢٦ صحيفة 5
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عن فيه نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن حديث عنه الفقه كتب يف ورد ما فغاية الثاني: القسم وأما
عابدين: ابن قال محرم.» ذي مع إال بامرأة رجل يخلونَّ «ال وهو: األجنبي، مع الخلوة
شوهاء، عجوًزا كانت أو خربة، ودخلت هربت مديونة ملالزمة إال حرام، باألجنبية الخلوة
ليست يوسف: أبي وعن تحريم، كراهة مكروهة باألجنبية الخلوة وقيل: بحائل. أو

بتحريم.6
وهل قادرة. ثقة امرأة أو َمْحَرٍم وبوجود بالحائل تنتفي املحرمة الخلوة «إن وقال:

أره.»7 لم آخر؟ رجل بوجود أيًضا تنتفي
كافة. املسلمني لنساء اتباعه يُستحب نبيه نساء عىل هللا فرضه ما إن يقال ربما
هذا يف املساواة يف الرغبة عدم إىل يشري النَِّساءِ﴾ ِمَن َكأََحٍد ﴿َلْستُنَّ تعاىل: قوله إن فنجيب:
من وليس واحرتامها، اعتبارها لنا ينبغي ِحَكًما الحجاب عدم يف أن إىل وينبهنا الحكم،
تيسري فيه فيما ع التوسُّ يحسن وكما األسوة. التباع مرضاًة الِحَكم تلك تعطيل الصواب
مصالح من ليشء تعطيل أو وتضييق تشديد فيه فيما الغلو يجعل ال كذلك تخفيف أو
ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد تعاىل: قال املبني. الكتاب آيات وردت هذا وعىل الحياة،
أَيَُّها ﴿يَا أيًضا: تعاىل وقال َحَرٍج﴾، ِمْن يِن الدِّ ِيف َعَليُْكْم َجَعَل ﴿َوَما تعاىل: وقال ،﴾ اْلُعْرسَ
يف مطلوبًا األُْسَوة اتباع كان ولو تَُسْؤُكْم﴾، َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن
يف يجري نَِّة بالسُّ ك والتمسُّ التقوى بشدة املشهورين الخلفاء أحد رأينا ملا الحالة هذه مثل

اآلتية: الواقعة بذكر ذلك عىل وأستِدل الحجاب، يخالف ما عىل عائلته
بواقعة عنه هللا ريض الخطاب بن عمر يخرب قومه من برجل قيس بن سلمة بعث
عليه، فدخلت يل فأذن وسلَّمت، «فاستأذنت قال: عمر بيت إىل الرجل ذلك وصل فلما حربية،
بإحداهما إيلَّ فنبذ ليًفا، محشوَّتني أََدٍم من وسادتني عىل متكئ مسح عىل جالس هو فإذا
غداءنا.» كلثوم، أم «يا فقال: ستري عليه بيت فيها ٍة ُصفَّ يف بهو وإذا عليها، فجلست
إلينا تخرجني أال كلثوم، أم «يا فقال: يَُدق، لم ملح عرضها يف بزيت خبزة إليه فأخرَجْت
أهل من أراه وال «نعم، قال: رجل!» حس عندك أسمع «إني قالت: هذا؟» من معنا تأكلني
لكسوتني الرجال إىل أخرج أن أردَت لو قالت: يعرفني. لم أنه عرفت حني فذلك قال: البلد.»

خامس. جزء ،٣٢٣ صحيفة 6

خامس. جزء ،٣٢٤ صحيفة 7
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«أَوما قال: امرأته. طلحة كسا وكما امرأته، الزبري كسا وكما امرأته، جعفر ابن كسا كما
«ُكل، فقال: عمر؟» املؤمنني أمري وامرأة طالب أبي بن عيل بنت كلثوم أم يُقال: أن يكفيِك

هذا».»8 من أطيب ألطعَمتك راضية كانت فلو
ات مرضَّ فيه بل الفائدة، عن مجرد فإنه الحجاب ذلك يوجب ال الرشع كون عن وفضًال

شتَّى.

خامس. جزء الطربي، تاريخ ٢٧١٦ 8
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الثاني الفصل

االجتامعية اجلهة

األمم تقليد إىل نميل ألننا ال اإلسالمية، الرشيعة أحكام إىل ُه وَردَّ الحجاب تخفيف نطلب إنَّا
فإننا جديد، ألنه بالجديد للتعلُّق أو التقليد، ملجرد وعوائدها أطوارها جميع يف الغربية
أعضاؤها، به تتماسك التي األمة مزاج أنها ونرى ونحرتمها، اإلسالمية بعوائدنا ك نتمسَّ
ذلك نطلب وإنما غريه. ليلبس يوم كل ثوبًا يخلع املالبس إىل نظره إليها ينظر ن ممَّ ولسنا
لسنا املعاشية. حياتنا يف عظيًما مدخًال الرشعي أصله إىل الحجاب لرد أنه نعتقد ألننا
نحن وإنما منافرته، أو الذوق موافقة من فيه ملا آخر واستقباح أمر استحسان مقام يف

حياتنا. قوام به ما أو املرأة حياة قوام به ما بصدد
ونفنى؟ نموت بأن أنفسنا عىل نقيض أو ونحيى نعيش أن يلزمنا هل يف: اآلن كالمنا
يتسابقون حولنا من والناس آباءنا؟ عليه وجدنا بما ونرىض مكاننا نهتز أن علينا هل
شاخصون ونحن ِرساًعا علينا ويمرُّون القوة، ومعاهد الرفاهية وموارد السعادة منابع إىل
علينا الواجب أَوِمَن ذاهلون؟ حيارى ولكنَّا شاعرين وإما بموقفنا، شاعرين غري إما إليهم،
ثم وشقينا؟ سعدوا كيف وضعفنا؟ ْوا تقوَّ كيف وتأخرنا؟ الناس تقدم كيف ننظر أن
يف بهم نقتدي ثم الصالحون، أسالفنا عليه كان وما ديننا يف ثانية َكرًَّة أبصارنا نرجع
السعادة طرق يف ونسري بأفضله، واألخذ الفعل وانتقاد أحسنه، واتباع القول استماع

نظرنا. إليه هنا وجَّ الذي الخطري األمر هو ذلك السائرين؟ مع والقوة واالرتقاء
ترك إذا األمة. شئون يف عظيم مكان ولها املسائل، أهم من الحجاب مسألة هي ها
أِلَفه ألنه حسن مظهر يف الحجاب له ظهر عوائده إىل واستسلم لعواطفه نفسه القارئ
إنه ثم له، مألوفة عادة ذلك صار حتى معهن وعاش بات املحجَّ بني ونشأ صغره، يف
مدخل، فيه للعقل ليس غريزيٍّا ميًال إليه يميل بل يستغربه، فال وأجداده، آبائه عن ورثه
فيه أحدثت التي العوامل نفسه من نزع إذا وأما إال. ليس ميكانيكية حركة هو وإنما
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بََحَث جهاتها من املسألة يف الوراثة أردية من أسالفه إياه ألبسه ما وخلع العواطف، تلك
رأيًا لنفسه وحصل الصحيحة، الوقائع يف تجري التي بالتجربة إال يتأثر لم من بَْحَث
للوقوف السعي إىل وتنبعث الحق إىل نفسه تنجذب ممن وكان الشخصية، مالحظاته من
بالتزويق نفسه يغش ال وكان الرفيع، واملكان العلية املنزلة من عندها له ملا وتأييده عليه
مهما سواه هدى كل عىل ويرجحه السليم وجدانه صوت يُسمع وإنما الوهميَّني، والتزيني
وال — تكون ال املرأة أن يرى ذلك فعند الناس، من حوله فيمن التمكُّن من درجته كانت
بمقتىض لها املمنوحة بحريتها وتمتََّعْت نفسها ملكت إذا إال ا تامٍّ وجوًدا — تكون أن يمكن
الحجاب أن ويرى تبلغها، أن يمكن درجة أقىص إىل ملكاتها ْت ونمَّ مًعا، والفطرة الرشع

وتقدُّمها. األمة بني يُحول وبذلك وارتقائها، املرأة بني يُحول عظيم مانع أِلفناه ما عىل
ترتتب التي الحسنة واآلثار الجليلة املزايا من لها ما املرأة تربية عىل الكالم عند بيَّنَّا
أكرب من أن وذكرنا فيه. هي الذي االجتماع ويف بيتها وشئون نفسها شئونها يف عليها
كانت إذا إال تصلُح ال الطفل تربية وأن النساء، أعمال من حرمانها األمة ضعف أسباب
عقًال وال َمَلكة وال َخلة وال صحة يملك ال أنثى أو كان ذكًرا الولد أن وقررنا ُمَربَّاة، أمه
ما قدر أمه من يرث الولد أن عىل واستدللنا والرتبية. الوراثة، طريقتني: من إال عاطفة وال
أبيه. تأثري من أعظم والدته بعد الطفل تربية يف األم تأثري وأن األقل، عىل والده من يرث
النساء حجاب استمر إذا تتم أن يمكن ال نفسها األم تربية أن عىل هنا نربهن أن ونريد
املسائل ترتبط كيف رأى الباب هذا تالوة من القارئ انتهى إذا حتى اآلن، عليه هو ما عىل

أعظمها. عليه يتوقف أصغرها أن وكيف ببعض، بعضها
عىل وربَّيناها االبتدائية املدارس يف الصبي يتعلمه ما كل وعلَّمناها بنتًا أخذنا إذا
تنىس أنها شك فال الرجال، مخالطة عن ومنعناها البيت يف قرصناها ثم حميدة، أخالٍق
بينها فرًقا نجد ال قليل زمٍن ويف منها، شعوٍر غري عىل أخالقها وتتغري تعلَّمته ما بالتدريج
الصبا سن يف وهو اإلنسان يكسبها التي املعارف ألن ذلك أصًال؛ تتعلم لم أخرى وبني
له يتم وإنما كامًال، ا تامٍّ علًما فيها علمه يكون ال ولذلك ومناشئها؛ بدقائقها يحيط ال
يحفظ فالصبي واالشتغال؛ العمل مزاولة عىل واستمر الرجولية سن بلغ إذا ذلك من يشء
التعليم من الطور هذا يف يستفيدها فائدة وأكرب معانيها، يفهم ا ممَّ أكثر األشياء أسماء
سري َوَقَف فإن للدراسة. واالستعداد الحقائق استطالع وحب العمل عىل التعود هي إنما
وكان فشيئًا، شيئًا الذهن من وانتثَرت املستفادة املعلومات اضمحلَّت السن هذا يف التعليم

ضائًعا. زمنًا التعليم يف الوقت من مىض ما
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عرشة والرابعة عرشة الثانية بني ما وهو — املرأة فيه تُحَجب الذي نُّ السِّ كان وملا
حاجة فيه وتظهر الرجولية إىل الصبا من االنتقال فيه يبتدئ الذي السن هو — عمرها من
تستدعيه، وما الحياة يف والبحث العالم اختبار إىل — الرجل حاجة تظهر كما — املرأة
فيه يتعلم الذي السن وهو والوجدانات، امليول ويظهر امللكات فيه يظهر الذي السن وهو
تحصيل وطريق الحياة، علم وهو املدارس، يف تعلَّمه مما أنفس العلم من آخر نوًعا اإلنسان
يبتدئ السن هذا ويف أخالقهم. واستعراف واختبار الناس مع باالختالط هو إنما العلم ذلك
كل استعداد يبتدئ السن هذا ويف وحكومته، ودينه ووطنه وِملَّتَه شعبه يعرف اإلنسان
سن وهو املنحدرات، يف املاء اندفاع األعمال إىل فيندفع الظهور، يف وكفاءته وميله شخص
كانت أن بعد العالم هذا عن وانقطعت الفتاة فيه ُحِجبت فإن والنشاط، والرغائب اآلمال
يزين كان ما كل وفقدت القهقرى رجعت بل نُُموَُّها، وقف مستمرة وبينها بينه املواصلة
وال فيها. الناس وآمال آمالها وضاعت مساعيها كل وخابت معارفها كل ونسيت نفسها،
من املؤبد بالحرمان سخيفة عادة عليها قضت مسكينة، عاجزة فهي ذلك، يف عليها ذنب

والكمال. ي الرتقِّ
بيتها. يف دراستها وتتم تربيتها تستكمل أن وإمكانها املرأة طوع يف إن يُقال ربما
يف الناس عليه ما الستطالع والتشوُّق العلم اكتساب يف الرغبة فإن باطل؛ َوْهٌم وهو
والدرس املطالعة إىل النفس يستميل ما وكل الحقائق استكشاف وحب وأعمالهم، أحوالهم
وال ترى فال ضيقة، دائرة يف املرأة يحبس الحجاب ألن ذلك حجابها؛ مع للمرأة يتوفر ال
الحي العالم وبني بينها ويَُحول الحوادث سفاسف من فيها يقع ما إال تعرف وال تسمع
بعُضه إليها وصل وإن يشء، منه إليها يصل فال — والعمل والحركة الفكر عالم وهو —
فإنها الخارجي العالم وبني بينها املواصالت استمرَّْت إذا أما مقلوبًا. محرًَّفا إال يصل فال
املخالطات من فيها تنبت غزيرة معارَف فيه يقع ما وتجربة حوادثه يف بالنظر تكتسب
يف يكفي وقد الحياة. مظاهر جميع يف العالم ومشاركة والسماع، واملشاهدة واملعارشات،
وربما األوىل، املعارف من بالتعلُّم َلته حصَّ ما منه واالنتفاع كله ذلك كسب عىل إعانتها

القريحة. وجادت الفطرة حسنت إذا األوىل املعارف تعلُّم عن تستغني أن يمكنها
وأدبًا علًما منها نقص ما تستكمل أن احتجابها يف يمكنها املرأة أن فرض وعىل
لم إن الخياالت قبيل من يَعدُّ الكتب من له تُحصِّ ما كل أنَّ البديهي فمن الكتب، بقراءة
يف وحجبناهم نعاملها كما الصبيان إخوتها عاملنا ولو العمل. ويؤكده التجربة تُمكنه
بلغ رجًال أخذنا لو بل واحدة، النتيجة لكانت عرشة الخامسة سن بلغوا حتى البيوت
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النساء وسط جدران أربعة بني يعيش أن وألزمناه العالم عن وحجبناه عمره من األربعني
يوم يأتي أن بد وال واألدبية، العقلية قواه يف تدريجي بانحطاط لشعر والخدم واألطفال
جاز بناِتنا علَّمنا متى أننا نتصور أن الخطأ من يكون فإذن لهم. مساويًا نفسه فيه يِجد
ي التوقِّ يف يكفي األول التعليم ذلك مجرد وأن مخصوًصا، سنٍّا بلغن متى نحجبهن أن لنا
من وحرمانهن بالتعلُّم، كسبنَه ما ضياع وهو عظيم، الحجاب يف الرضر ألن الرضر. من
إىل نرجع أن ويكفينا دليل. إىل يحتاج ال واضح ذلك يف واألمر العمر، مستقبل يف ي الرتقِّ
أشبه كنا أننا لنا فيتبنيَّ عمرنا، من عرشة الخامسة يف عليه كنَّا ما ببالنا ونخطر أنفسنا
التمييز كمال نميز وال قيمة، للحياة نعرف وال العالم من شيئًا نعلم نكاد ال باألطفال،
مجاهدة يف ثابتة عزيمة لنا وليس وواجباتنا، حقوقنا لدينا تمتاز وال علينا، وما لنا ما بني
ونفوسنا عقولنا وتربية تعلُّمنا استمرار هو تكميلنا يف أثر له عامل أكرب وإن أنفسنا،
واملمارسة باملشاهدة بل الكتب، بقراءة لنا يتم لم ذلك وإن معه. انقطاع ال استمراًرا

والحوادث. الناس وتجربة واملخالطة
معروف حد وال بعده، تنقطع معني ِسنٌّ لها ليس اإلنسان تربية إن الحقيقة ويف
يف نفسه اإلنسان يُجهد واملعارف العلوم من مقدار بحفظ تُنال ال فهي عنده، تنتهي

الراحة. يف ذلك بعد حياته يقيض ثم معدودة، سنني يف اكتسابه
أنها رون يتصوَّ حيث الناس، عامة يفهمه الذي البسيط اليشء ذلك ليست الرتبية
شهادة ثم امتحان، ثم املدارس، بروجرامات يف املقرَّرة املعارف من كمية تخزين عن عبارة
النفس به تتوسل الذي املستمر العمل هي الرتبية وإنما والجمود، البطالة إال بعدها ليس
يبتدئ حيث الحياة، أدوار جميع يف منه بد ال العمل وهذا وجوهه، كل من الكمال طلب إىل

باملوت. إال ينتهي وال الوالدة يوم من
يبقى ال وجٍه عىل الحجاب مضارِّ من أسلفته ما صحة يتبنيَّ أن القارئ أراد وإذا
أهل من أخرى وبني تعلََّمْت، أهله من امرأة بني يُقارن أن إال عليه فما مجال، معه للريب
والكتابة القراءة تُحِسن األوىل يجد فإنه تعليم، لها يسبق لم املدن يف املتَِّجرات من أو القرى
بنفسها استقلَّْت لو بحيث الحياة بأطوار جاهلة ولكنها البيانو، وتلعب أجنبية بلغة وتتكلم
كثرية معارف أحرَزْت قد جهلها مع الثانية وأن حياتها، وتقديم أمرها تدبري عن لعجزت
عليها، مرت التي والحوادث والدعاوى األعمال وممارسة واالختبار املعامالت من اكتسبتها

األوىل. الثانيُة َغلبَت تعاملتا فإذا عظيًما، اختباًرا أفادها قد ذلك كل وأن
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يتعلمه ا ممَّ أكثر املدارس يف يتعلمن لم وإن الرشق نصارى نساء أغلب نرى هذا ومن
بالرجال؛ باختالطهن وسِمعن رأين ما لكثرة الحياة لوازم يعرفن فهن اآلن، بناتنا بعض
فارتفعن الكتب، من استفدنَه ما غري وخواطر وصور وأفكار معاٍن عقولهن عىل ورد فقد
جنٍس من أنهن مع لهن، املواطنة املسلمة املرأة من أعىل مرتبة إىل االختالط هذا بفضل

واحد. وإقليٍم واحد
لغريها مساوية تكون ألن يؤهلها ما الطبيعي االستعداد من عندنا املرأة يف نرى
كوننا غري آخر سبب لذلك وليس شديد، انحطاٍط حالة يف اليوم لكنها األخرى، األمم من

قيمتها. وبخسناها لها املقررة حقوقها وهضمنا والشعور، العقل من جرَّدناها
املساكن، يف القعود فألزمناهن ، صحتهنَّ إفساد إىل النساء لحجاب ُحبُّنَا جرَّنا وقد

والعقلية. البدنية الرياضة أنواع وسائر والشمس الهواء وحرمانهن
بل نهاًرا، وال ليًال ال بيوتهن يفارقن ال من النساء من أن يعرف ال من فينا ليس
لحظات تجيئها زائرة أو خادمة أو جارية إال الوجود يف رشيًكا لهن يرين وال يالزمنها
يف نهارهم يقضون ألنهم النوم؛ عند إال أزواجهن يرين وال عنها، وتنرصف الزمن من

العمومية. األماكن ويف جريانهم عند ليلهم من العظيم الجزء ويقضون أشغالهم،
ويف املنحطة املعيشة هذه يف صحتهن َفَقْدَن كثرية نساء أن يعرف ال من فينا ليس
هذه لذة من شيئًا يذُقن ولم والرُّوح، الجسم عليالت ِعْشَن وأنهن املؤبد، السجن هذا

الدنيا. الحياة
تداعت مرة املرأة َوَلَدِت ومتى الدم، وفقر م بالتشحُّ مصابًا نسائنا أغلب كان لذلك
الرجال خوف منشأ ذلك كل شبابها. ريعان يف وهي عجوًزا وظهرت جسمها وذبل ِبنيتُها

ة. بالِعفَّ اإلخالل من
االستدالل يمكن ال قول الفساد مجلبة وعدمه ِة الِعفَّ موِجُب الحجاب بأن القول أن عىل
بالضبط الُفحش وقائع عدد به نعرف أن يمكن عامٍّ بإحصاءٍ اآلن إىل أحد يَُقْم لم ألنه عليه؛
تتمتع التي األخرى البالد ويف الحجاب، تحت النساء فيها تعيش التي البالد يف ة قَّ والدِّ
يف النفي أو اإلثبات عىل دليًال قام ملا اإلحصاء ذلك مثل وقوع ُفرض ولو . بحريتهنَّ فيها
أهمها. الحجاب ليس كثرية بأمور يرتبط ا ممَّ ونقصه البالد يف الفساد ازدياد ألن املسألة؛
دخًال وتربيتها وآدابها وإقليمها ومزاجها األمة معيشة لطرق أن املعروف ومن
بلد بني أوروبا بالد يف يختلف الفساد نرى ولهذا وصالحها؛ أخالقها فساد يف عظيًما
عادة فيها تزال ال التي البالد بني االختالف هذا مثل أيًضا ونرى ظاهًرا، اختالًفا وآخر
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إىل ترشد والتجاِرب واحد. بلٍد يف وزمن زمن بني كبريًا اختالًفا نرى بل باقية. الحجاب
املشاَهد فمن الحجاب، من العفة إىل بالنساء أدنى اإلطالق أن عىل دليًال أخذُه يُمكن أمر
أكثرهن وهن بالحرية، تمتًُّعا األرض نساء أكثر ُهن أمريكا نساء أن فيه جدال ال الذي
واحدة، مدرسة يف الصبيان مع يتعلمن صباهن يف البنات إن حتى بالرجال، اختالًطا
إن أمريكا أحوال عىل امُلطَّلعون يقول هذا ومع العلوم. ي لتلقِّ الصبي بجانب البنت فتقعد
االختالط شدة إىل صالحهن وينسبون غريهن، من أخالًقا وأقَوم لألعراض أحفظ نساءها
فيه نزاع ال الذي امُلشاَهد ومن الحياة. أدوار جميع يف والنساء الرجال من نفني الصِّ بني
يف االختالط يشبه ما عىل بالرجال اختالطهن مع املرصية، الُقرى ونساء العرب نساء أيًضا
ُمطاوعة من الحجاب يمنعهن لم الالئي املدن ساكنات من للفساد ميًال أقل تقريبًا أوروبا

املفاسد. يف واالنغماس الشهوات
األفكار عن أبعَد تكون الرجال تخالط التي املرأة بأن االعتقاد عىل يَحِمل ا ممَّ وهذا
كالمهم، وسماع الرجال رؤية تعوََّدْت األوىل أن ذلك يف والسبب املحجوبة، املرأة يف السيئة
يشء عليها عرض لو بل الشهوة، من شيئًا فيها منظره يحرك لم كان أيٍّا رجًال رأت فإذا
ما فيها يحدث كثرية خلوات يف أوقات وقضاء طويلة مصاحبة بعد يكون فإنما هذا من
امتناعه وبيَّنَّا الرشيعة منعته ما هو وهذا اآلخر. إىل بانجذاٍب منهما واحٍد كل يُشعر قد
اختالف «خاطر نفسها يف يُحِدث رجل عىل نظرها وقوع فمجرد الثانية أما سبق. فيما
ألنه األجنبي؛ الرجل منظر أثر هو وإنما سيئة. نية وال د تعمُّ وال شعور غري من الصنف»

الخاطر. هذا إثارة يف كاٍف إليه النظر فمجرد يراها، وال تراه ال أن نفسها يف وَقر قد
الذي الرجل أن فرأيت الرجال، يف عينه األثر هذا غريي شاهد كما مراًرا شاهدُت وقد
جلس إذا نفسه يملك ال القوي التهذيب سلطان يغلبه لم إن بالنساء االختالط يتعود لم
كل ذلك يف وينىس محاسنهن، يف ل التأمُّ ومن إليهن النظر من عينه تشبع فال ، بينهنَّ
أقوال إىل ويندفع بكتفه، تهن مماسَّ أو بيده ملالمستهن الوسائل طلب وربما ولياقة، أدب
معنى ال أنه — بالفعل يظن هو بل — يظن كأنه الحارضين، نفوس منها تشمئزُّ وأعمال
بخالف اآلخر، مع بشهوته منهما كل يتمتع أن إال واحد مكاٍن يف املرأة مع الرجل الجتماع
أكثر رؤيتهن من أثًرا نفسه يف يجد يكاد ال فإنه النساء؛ مخالطة عىل اعتاد الذي الرجل
فِمْن مشاعره. يف وال ه حواسِّ يف اضطراب بأدنى يشعر وال الرجال، رؤية عند يجده ا ممَّ
بمجرد الشهوة لتخيُّل مًعا النساء ويف الرجال يف الذهن يهيئ أنه الحجاب لوازم ألزم
إذا املرأة أن من يوم كل نشاهده فيما السبب لنا ح يوضِّ وهذا الصوت، سماع أو النظر
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تظن ما وصوتها حركاتها يف تتصنَّع ملخاطبته، الرضورة دعتها أو الطريق يف رجًال رأت
كذلك. والرجل الرجل، عني يف يروق أنه

الُقرى ويف اآلستانة ويف أوروبا بالد يف ذلك يخالف ما إنسان كل وشاهد شاهدُت وقد
وكتًفا بعض بجانب بعضهم والنساء الرجال يمر حيث البادية، يف األعراب وبني املرصية

اآلخر. إىل أحدهم يلتفت وال لكتف،
إثارة يف العوامل أشد من الصنف اختالف إىل دائًما الذهن استلفات أن ريب وال

الشهوة.
العار، يوجب ا عمَّ نفسها وتصون وِعفتها رشفها عىل تحافظ التي املرأة أن وبديهي
فإن املحجوبة؛ للمرأة يكون ما أضعاف واألجر الفضل من لها محجوبة، غري ُمطَلقة وهي
كيف أدري وال بينهما. كبري والفرق اختيارية، فهي األخرى عفة أما قهرية، هذه عفة
وارتفاع األقفال واستحكام الحراس بقوة مصونات أنهن نعتقد ونحن نسائنا بعفة نفتخر

الجدران؟!
الحبس؟ يف وهو جريمة يرتكب لم ألنه طاهر رجل أنه دعواه مسجون من أيُقبل
وما العفة بفضيلة يتمتَّعن أن يمكنهن فكيف محجوبات محبوسات نساؤنا كانت فإذا
الشهوة مقارفة من به تمتنع للنفس ُخلٌُق هي العفة إن عفيفات؟ إنهن يُقال أن معنى
يُستكره بما ال االختيار، تحت يقع بما يتعلق إنما اإللهي التكليف ولعل عليها، القدرة مع
يقع ا وممَّ َكْسِبِهنَّ من تكون أن يجب النساء بها تُكلَّف التي فالعفة األعمال. من عليه
عن الكف مجرد يف لهنَّ ثواب فال وإال عليها، ُمستكَرهات يُُكنَّ أن ال اختيارهن، تحت

شهيد.» فهو فكتم فعفَّ عشق «من ملسو هيلع هللا ىلص: قال ولذلك املنكر؛
من أليس للعفة. أهًال لسَن عندنا النساء أن يعتقد من عمل نعمل أننا والحقيقة
من أليس معه؟ عاشت ومهما اختربها مهما أبًدا بامرأة يثِق فينا رجل يوجد ال أن الغريب
نثق ال أن أيليق أنفسهن؟ صيانة يعرفن ال وزوجاتنا وبناتنا أمهاتنا أن نتصور أن العار

الحد؟ هذا إىل بهن الظن نُيسء وأن الطاهرات املحبوبات العزيزات بهؤالء
له إنسان بها يُعاَمل أن يليق املعاملة هذه هل الغرض: خايل إنسان كل أسأل إني
سوء وهل وحواس. وعقل وقلب ووجدان ُروح له مثلنا فهو لنا؟ ما اإلنسان خاصة من

لنفسها؟ املرأة واعتبار ألنفسنا اعتبارنا مع يتفق الحد هذا إىل املرأة يف الظن
من بلغ مهما عندنا النساء لصيانة الرجال يتخذه الذي االحتياط أن يرى والعاقل
منها، يشء كل مَلك ملكه فإن امرأته، قلب امتالك إىل الرجل يَِصِل لم إن شيئًا يفيد ال الدقة
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حركات يراقب أن رجل استطاعة يف ليس ألنه ذلك شيئًا؛ منها يملك لم يملكه لم وإن
والنهار. الليل من تمر دقيقة كل يف وسريها امرأته

فعالَم األسباب، من بسبب تخرج أن المرأته سمح أو منزله من أحدنا خرج متى
يملك أن الرجل يفيد ماذا ثم بنفسها؟ نفَسها وحفظها صيانتها عىل يكن لم إن يتَِّكل
وتبذله فيه تترصف أن يمنعها أن أيستطيع قلبها؟ عنه غاب إذا وحده امرأته جسم
وودَّْت بقلبها إليه ومالت فأعجبها رجًال الشباك من امرأة رأت فإذا تريد؟ شخص ألي
هذه يف العفة حجاب يتمزق ألم الزنا؟ من الحقيقة يف هذا يُعدُّ أفال لحظة، تواصله أن
عفة؟ يُسمى مواصلتها من تمكُّنها وعدم الرجل وبني بينها املسافة بُعد وهل اللحظة؟
ال والحدود العقوبات ألن والقلب العني زنا عىل الحد تقيم وال تعاقب ال الرشائع إن نعم
بني للبعد عربة ال والتقوى األدب أهل نظر يف ولكن والقلوب. الخواطر عىل لها سلطان

القلوب. واجتمعت األرواح تواصلت إذا األجساد
يُنايف مما البيوت داخل يف يجري بما تسمع ألم الحجاب؟ فعل الذي ما ذلك، ومع
الفساد رسيان واألقفال الحجاب وراء النساء وقرص الربقع منع هل بالرشف؟ ويُِخلُّ العفة

كال. الُحُجب؟ تلك وراء ما إىل
سابًقا، نسمعه كنَّا ا ممَّ أكثر النساء من كثري عن اليوم نسمعه ما إن قائل يقول ربما
ا ممَّ دائرة أوسع الواقع يف الفساد كان ربما بل انتشاًرا، أشد النساء عن اإلشاعات وإن
ما عىل القديمة فالحالة الحجاب، رقة إال لذلك منشأ وال مثًال، سنة ثالثني قبل عليه كان
النساء. عىل طرأَْت التي الحالة تلك من املرأة لرشف وأحَفظ لألعراض أصَوَن كانت فيها
مًعا، والنساء الرجال من الفاسدة الطباع بعض أن ننكر ال بأننا ذلك عن فنجيب
من إليه تميل ما وإتيان ببعض، بعضها تعاُرف إىل الحجاب تخفيف من سبيًال وجدت
اآلن إىل بها سار التي بالرسعة يتقدم الحجاب تخفيف استمر لو أنه عليه نزيد بل املنكر.

انتشاًرا. الفساد وازداد البلوى ِت لعمَّ — عليه هي ما عىل والنفوس —
كثرية أمور إىل راجع هو بل الحجاب، تخفيف هو ليس ذلك يف السبب أن غري

الرتبية. وسوء الجهل يجمعها
يف مكانة ذات امرأة عىل ل يسهِّ الذي وهو والطيش، الخفة علة هو الرتبية فسوء
يخفف الذي هو الرتبية وسوء طريقها. يف يَُمرُّ شاب إىل نظرها تطيل أن وقومها بيتها
الذي هو الرتبية وسوء إليها. به يشري فيما الشاب ذلك إلجابة يَِدها تحريك تبعة عندها
وإنما وبينها، بينه كالم يدور أن قبل والتواُصل التالقي عىل معه االتفاق إىل بها يدفع

24



االجتماعية الجهة

َمَلَكة عن وال األخالق، من ُخلُق عن تُفصح ال وإشارات نظرات هي االتفاق ذلك عقد أركان
جسمية وال عقلية وال نفسية حالة عىل تدل وال العرفان، من درجة عن وال امَلَلكات، من

شخصني. بني بها االرتباط يمكن
وهو باب، كل النساء من املرأة عىل ويفتح حجاب كل يخرق الذي هو الرتبية سوء
أن نرى فقد طبقة، إىل طبقة ومن امرأة، إىل امرأة من العدوى ترسي أن معه يُخىش الذي
الدرجة يف منهن أحط بنساءٍ يختلطن أن يستنكفن ال ب التحجُّ يف بالغن مهما جبات املحَّ
بل خادمها، زوجة مخالطة من بأًسا ترى ال املنزل فسيدة والعفة، ن التصوُّ عن وأبعد
ال وما الحشمة يالئم بما مباالة غري من إليها تنقله ما وسماع معها بالحديث تأنَس قد
الجهل يطوحها قد بل األقمشة، وبائعات الت الدالَّ مع القول يف التفتُّح تأنف وال يالئمها،
من ُخلٍُق بأي وال ، أَتنَْيَ مكاٍن أي من وال حالهن، من شيئًا تعرف ال بنسوة االختالط إىل
املومسات النساء أن األخالق إفساد يف فعًال وأشد كله هذا من وأشنع تخلَّقن. األخالق
والبنات األمهات أعنُي تحت ويرُقصن األفراح يف يُدَعْون رسمية، تذكرة يحملن الالتي

والصغار. والكبار
وليست األدب، ستار تمزيق يف العوامل أشد من وهو الرتبية، سوء من يأتي ما هذا

كله. هذا جانب يف بيشءٍ الحجاب رقة
الغربيني، من كثرية أمٍم مع االختالط من رضب ودخَلنا حوادُث، دياَرنا طرقت
األغلب بالجمهور ذلك ومال قوة، وأشد منَّا أرقى أنهم علَّمتنا وبينهم بيننا عالئق وُوجدت
من إطالًقا أو لشهوة إرضاءً ذلك كان إن خصوًصا عوائدهم، ظواهر يف تقليدهم إىل منَّا
النساء، من بهم يتصل ومن لزوجاتهم تساهلوا أعياننا من كثريًا أن ذلك من فكان قيد،
ذلك يف وقلَّدهن ذلك، ونحو التياترات وحضور املنتزهات، إىل الخروج يف لهن وتسامحوا

األخالق. يف فساد بعض الحالة هذه من وعرض يليهن، ممن كثري
من ليس ولكن بيَّنَّاه، ما العواقب من وتبعها تقدمت، التي لألسباب طرأت حالة تلك
الحجاب، تغليظ إىل والرجوع الحالة هذه محو — لنا امُلستطاع من وال بل — مصلحتنا
وذلك عنها، نشأَت التي املضارَّ تلك ونتقي عليها نحافظ أن شئوننا َمات متمِّ من صار بل

أيًضا. نستطيعه ما هو
عىل الحجاب مضارِّ يف قدمناه فِلما الحالة هذه نمحو أن مصلحتنا من ليس أنه أما
سابًقا لناه فصَّ ا ممَّ الحالة هذه أسباب فألن ذلك نستطيع ال أننا وأما املعروف. الوجه
إىل ميًال أنفسنا من وجدنا قد وألننا عنَّا، رغًما الزمان بمرور تزداد وهي موجودة، تزال ال
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مرضاتهن، يف املجاملة حب منَّا الكثري أنفس يف وُزيَِّن النساء، معارشة يف املعاملة ُحسن
بذلك النساء وأحسَّ قبُل، من َلُهنَّ تُكن لم االعتبار من منزلة الرجال قلوب يف لهن ونشأَْت
من ورضوريٍّا الحقوق من ا حقٍّ واإلطالق الحرية من إليه وصلَن ما فَعَدْدَن رجالهن، من
به يقيض كان بما اليوم امرأته عىل يقيض أن الرجل عىل يسُهل فال املعيشة، رضوريَّات

سنة. أربعني قبل من
وال الحجاب، تخفيف عن تنشأ أنها يَُظنُّ التي املضارِّ معالجة هو علينا يجب والذي
والحصن املنيع الحجاب هي تكون التي الرتبية، إال العالج ذلك يف أنجع طريقة توجد
واإلطالق. الحرية من إليها وصلت درجة أية يف ُم يُتََوهَّ فساد كل وبني املرأة بني الحصني
يف زاد فربما اإلطالق وأما املرأة، أخالق يُصِلحان والتعليم الرتبية إن معرتض سيقول
هذا ويف أجنبي، مع الخلوة يحظر محدود، هو به نطالب الذي اإلطالق أن فنجيب فسادها.
يمكن فال نفسه يف اإلطالق أما الخلوة، من إال تتولد ال التي املفاسد التِّقاء يكفي ما الحظر
أفراًدا ن تَُكوِّ الصحيحة الرتبية ألن صحيحة؛ برتبية مصحوبًا كان متى أبًدا ضارٍّا يكون أن
استقل تربيته كُملت فمن بأنفسهم، ويسريون أنفسهم عىل يعتمدون بأنفسهم، أقوياء
فاالستقالل أموره، كل يف الغري إىل احتاج تربيته نقصت ومن غريه، عن واستغنى بنفسه
لذلك الخسائس؛ عن بها ويبُعد الدنايا من األنُفس يرفع الرجال، يف كاالستقالل النساء يف

النساء. تربية من نطلبها التي الغاية هو يكون أن يجب
ومكان، زمان كل يف الرجال تقدُّم يف العامالن هما اإلرادة واستقالل الرتبية ُحسن
من إلبالغها الوسائل أرشف من وهما سعادتها، إىل تسعى أمة كل آمال مطمح وهما
يف سيئًا آخر أثًرا العاملني لهذين أن يدَّعي أن العاقل يمكن فكيف له، أعدت ما الكمال
يف األخالق فساد عىل يساعد ا ممَّ اإلرادة واستقالل الرتبية أن زعم ومن النساء؟ أنُفس
يف النافعة األمور من أمر عنها يخلو ال التي االعتبارات بعض عىل نظره قرص فقد املرأة،

استعماله. أُيسء إذا رضًرا نافع لكل فإن العالم؛
واختباره علمه يستعمل منهم وكثري الكثرية، العيوب من يخلو ال الرجال تعليم هذا
الصواب من إن يقول أن عىل الناس من أحًدا يحمل ذلك فهل بغريه. أو بنفسه يَُرضُّ فيما
وإن غريهم؟ يسوء أو يسوءهم فيما يتعلمون ما استعمال خوف شيئًا الرجال يعلم ال أن
الخاطر هذا يخطر عاقًال أن أظن ال الغفلة؟ حجاب تحت الجهل يف يُرتكوا أن الواجب من
ال وأن واالستعباد، الجهل يف للرجال خري ال أن عىل انعقد قد إجماعنا كان فإذا بباله.
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يف نختلف لنا فما والعمل، الفكر وحرية بالعلم إال الفضل درجات بلوغ إىل لهم سبيل
والخلقة؟ الفطرة يف الصنفني بني فرق وأي املرأة؟ ذكر عرض إذا نفسها القضية هذه

ابتداع ويف عليها، الحرص ويف النساء يف ة الِعفَّ ِصَفة اعتبار يف غاَليْنا أنَّا والحق
أن وطلبنا فداءها، يشء كل جعلنا حتى صورتها؛ وتفخيم منها ظهر ما لحفظ الوسائل
حلية وأبهى املرأة يف يشء أجمل العفة نعم، دونها. َمَلكة وكل خلق كل ويضمحل يتضاءل
نفس تتحىل أن يجب التي وامَلَلكات الصفات بقية عن تُغني ال العفة ولكن بها، تتحىلَّ
يف املعيشة نظام وحفظ األوالد، برتبية والخربة التدبري، وحسن العقل، كمال من بها، املرأة
الصفات لهذه إن نقول بل بها، الخاصة الشئون من إليها يُعهد ما كل عىل والقيام البيت،
ويف رضره يف ينقص ال الخصال هذه من َخصلة املرأة وفقدان ة، العفَّ كمال يف كبريًا دخًال

نفسها. العفة فقدان عن شأنها من الحط
يحلل الذي هو وحده الزواج عقد أن عىل الوضعية والقوانني اإللهية الرشائع اتفقت
وممقوت، ممنوع املقدس العقد ذلك بدون اجتماعهما وأن واملرأة، الرجل بني االجتماع
قبيح يخالفه ما عىل فالعمل اإلنسانية، النفس وكمال العشرية نظام اقتضاه أمر ذلك
أخرى، أعماًال حظرت قد الوضعية والقوانني اإللهية الرشائع تلك أن غري ريب. بال مذموم
من أشد عقوبات عليها ووضعت الخنا، منزلة عن تنحط ال منزلة الشناعة من وأنزلتها
الزنا. رضر من أشد هو ما بالنظام الرضر من األعمال لتلك أن اعتربت ألنها عليه؛ العقوبة
فِلَم والقانون، الدين نظر يف الزنا جريمة من أعظم فإنها القتل، بجريمة مثًال ولنرضب

الزنا؟ من للوقاية اتخذناه ما الضارة الوسائل من منها للوقاية تُتََّخذْ لم
يمنعنا لم وهذا تُحىص، ال مصائب إىل حياتنا من تُمرُّ ساعة كل يف ُمَعرَّضون إنا
إليه. نحتاج ما هللا رزق من لنحصل األسفار يف األخطار ونقتحم ونسعى نتحرك أن من
والقذف والتزوير والنصب والنهب فالقتل حولنا، من تُرتكب الجرائم بأنواع نشعر إنَّا
ونَُسلِّم مصائبها نحتمل فإنَّا ذلك ومع املطمنئ، وتقلق الساكن تزعج الجرائم من وغريها
إيقاع أو الرتبية من املرشوعة بالوسائل منها املجتمع تطهري يف ونجتهد فيها، القَدر لحكم
هذه من جريمة املرأة من الُفحش ارتكاب يكون ال فِلَم الجريمة. مرتكب عىل العقوبة
حتى سواها ِمن وأفظع أشنع أنها نتخيل ولَِم إنساني؟ مجتمع منها يخلو ال التي الجرائم

غريها؟ ملنع نتخذه لم ما ملنعها اتخذنا
وهميٍّا، رضًرا به لنتقي محقق رضر فيه ما نأتي أن الجائز من فليس حال أي وعىل
ومنعها حجابها أما يكون. ال وربما يكون قد الوقوع محتََمل أمر املرأة من الُفحش فوقوع
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عليها، اقترص ليته ويا حتًما، بها الحق ق محقَّ رضر فهو الغريزية بقواها التمتُّع من
رعايتها. تحت يقع ما كل إىل اها يتعدَّ ولكنه

بها يزج فلذلك عنها؛ الحجاب ُرِفَع إن غريه إىل تميل ربما امرأته أن أحدنا يتوهم
يدري وال الوساوس، من اسرتاح أنه بذلك ويظن األقفال، عليها ويُغلق األبواب وراء
بعمله فهو هذا ومع الحقيقة. يف شيئًا حرصه يُِفْدُه فلم يدري، ال حيث من تأتيه ربما ما
يظنه ما سبيل من بيته يف زوجته تتوالهم ن ممَّ كثرية نفوًسا وأفسد حية، نفًسا قتل قد

لنفسه. راحة
بل نساءنا، نحجب كما نساءهم وحجبوا منا، توهَّ ما مثل سبَقنا ممن كثري م توهَّ
اآلن أذكر وإنني زوجاتهم. ناحية من أنفسهم الطمئنان الطرق واتخاذ التفنُّن يف فاقونا
ى يُسمَّ كان ما وهي الُوسطى، القرون يف أوروبا أعيان عند مستعملة كانت طريقة أغرب
يكون قفل النطاق ولذلك حفاظ، به يتصل حديد من نطاق وهو العفة، بنطاق عندهم
مفتاًحا اقهن ُعشَّ يمنحن أن من النساء يمنع لم وهذا دائًما، الرجل جيب يف مفتاحه
أكثر األوهام تلك رضر أن وعرفوا خطأهم، أدركوا أن األمم هؤالء لبث ما ثم مصطنًعا!
بمقياس املعاشية أعمالهم قياس يف رشعوا بينهم تنترش املعارف أخذت وملَّا نفعها. من
تتم ال سعادتهم أن وأدركوا الوهم، شائبة من الخالص الصحيح والعمل السليم العقل
شعثهم َلمِّ يف وعاونَّهم مساعيهم يف نساؤهم شاركهم إذا إال ذلك ثمار من ينالون بما
وتمتَّعن أرسهن من فافتككن منهن. لوا أمَّ ما إال والعلم بالرتبية فأعدُّوهن نقصهم، وتكميل
ولسُت أمر، كل يف بالرأي ويُمِددنهن الحياة يف يعاونَّهم رجالهن، مع وِرسن بحريتهن
األصول من وضعه وما الشامخ البناء من الحديث التمدُّن أقامه ما إن قلت إن مبالًغا

املرأة. هو واحد، أسايس حجر عىل ُشيِّد إنما الثابتة
قاًرصا مخالطتهم يف لهن والتساُهل نسائهم تربية من الغربيُّون استفاده ما يكن لم
طرق وتيرسُّ املعيشة تدبري يف ة جمَّ فوائد ذلك مع لهم كان بل إليها، أرشنا التي املزايا عىل

االقتصاد.
وأجمل ترتيبًا وأكمل نظاًما أتم فتجده الوسطى الطبقة أهل من الغربي بيت تدخل
الرشقي نفقة من أقل الغربي نفقة تجد ذلك ومع طبقته، أهل من الرشقي بيت من أثاثًا

بكثري.
وآخر للرجال، قسم قسمني: من يكون أن بد ال مسكنه تجد منَّا الواحد إىل انظر
وإذا الحقيقة، يف بيتني لبناء يكفي ما يُهيِّئ أن فعليه بيتًا يبني أن أراد فإن للنساء،
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األثاث من منهما لكل يلزم ما ذلك ويتبع بيتني، الواقع يف يستأجر إنما فهو بيتًا استأجر
به، املختص القسم يف الرجال يخدم فريق الخدم، من فريقني من له بد وال والفرش.
للرجال؛ وعربة للنساء عربة من له بد ال ثم البيت. داخل النساء بخدمة يختص واآلخر
واحدة. عربٍة يف والدته مع أو زوجته مع الرجل يركب أن ُعرفنا يف الجائز من ليس ألنه
أو كان رجًال واحد ضيف أتى إذا ألنه يتبعه؛ وما للطعام النفقة يف يزيد ألن ُمْضَطرٌّ وهو
وثمرات ضائعة نفقات ترى وهكذا تكفي. كانت واحدة بدل مائدتني تحضري وجب امرأة

النساء. عىل الحجاب تشديد إال لها سبب وال ُمستهَلكة، َكْسٍب
مبلًغا والشعور العقل كمال من بلغوا أنهم مع أوروبا رجال أن املرصيون يظن هل
تلك وأن بأعيننا، نشاهده ما عىل واستخدامها والكهرباء، البخار قوة اكتشاف من مكَّنهم
لذة عىل الرشف ل وتُفضِّ واملعايل، العلم طلب يف بحياتها يوم كل يف تخاطر التي النفوس
يغيب أن يمكن بآثارها تعجب التي النفوس وتلك العقول تلك أن يظنون هل الحياة،
يرتكون القوم أولئك أن يظنون هل تها؟ عفَّ وحفظ املرأة لصيانة الوسائل معرفة عنها
الوسائل من الحجاب يف اإلفراط وإنما كال، فيه؟ خريًا رأوا لو عندهم تمكُّنه بعد الحجاب
شعور وكل مهذب عقل كل ها يمجُّ ولكنها نفوسهم، إليها وترَكن ذَّج السُّ عقول تبادر التي

رقيق.
له ما لها نوعه، من إنسان املرأة أن الرجل أدرك الشعور ورقَّ العقل تََهذََّب متى
كل عىل الرشيعة فرضته ما توفية بعد اآلخر عىل ألحدهما حق ال وأن عليه، ما وعليها

اختياره. وُحسن إرادته بمحض نفسه من ُكلٌّ يُعطيه ما إال لصاحبه منهما
فال لشخصها، إعدام املرأة حجاب أن عرف الرجل يف الشعور ورقَّ العقل تهذب متى
واطمئنان باٍل راحة يظنه ما إىل ًال توصُّ الجريمة هذه يرتكب أن ذلك بعد ذمته له تسمح

قلب.
اطمئنان إىل سبيل ال أن نفسه من وَجد الزوج يف الشعور ورقَّ العقل تهذَّب متى

الرجال. وبني بينها الحال كان مهما جاهلة امرأة ِعرشة يف قلبه
هو نفسه إليه تشتاق يشءٍ ألذَّ أن أدرك الرجل يف الشعور ورقَّ العقل تهذَّب متى
الهوى نزعات بمجرد ال ذوق، وسالمة اختيار بحسن مثله، إنسان وبني بينه يصل حب
للمحافظة وسعه يف ما ويبذل عراه، ويشد يقويه ما يف جهده فيسعى الشهوة، ونزوات

عليه.
باالختالط نفوسهما تقتنع ال واملرأة الرجل يف الشعور ورقَّ العقل تهذَّب متى

العقيل. االئتالف طلب همهما أعظم يصري بل وحده، الجسداني
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َسْوق إىل ميَّالة لالستعباد، معادية لالستبداد مناِفرة فيه نحن الذي العرص طبيعة إن
عىل طاف الذي الرحماني الطائف فهذا واحدة. وغاية واحد طريٍق يف اإلنسانية القوى
الواجب فمن نصيبهن، النساء منه ينال أن بد ال غافًال، كان ما منها فنبَّه البرش نفوس
املرأة، الضعيَفني: يف هللا «اتقوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي بقول ونعمل املساعدة، يد إليهن نمد أن علينا
وإعدادها النفس، وتكميل العقل تهذيب من التقوى باب يف أدخل يشء وال واليتيم»،
يف واللُّطف املعاملة ُحسن من وال الشهوات، ومقاومة الرذائل مدافعة إىل والرتبية بالتعليم
وقسوة. إكراه صلة ال ورحمة، محبة صلة وبينهنَّ بيننا الصلة نجعل أن فعلينا املعارشة.
يجب وطنية فريضة ذلك مع وهو الرشيعة، به وتطالبنا اإلنسانية علينا تفرضه ما هذا

بوظائفها. قائمة عاملة حية عندنا املجتمع أعضاء جميع تكون حتى أداؤها علينا
ال أنِّي إىل القارئ أُنبِّه أن عيلَّ الواجب من أرى الباب، هذا يف الكالم أختم أن وقبل
االنقالب هذا فإن اليوم؛ عليه ُهنَّ ما عىل والنساء واحدة دفعة اآلن الحجاب رفع أقصد
يف الشأن هو كما املطلوب الغرض إىل الوصول معها يتأتَّى ال ة جمَّ َمَفاِسُد عنه ينشأ ربما
هذا إىل الصبا زمن يف البنات نفوس إعداد هو إليه أميل الذي وإنما ُفجائي. انقالب كل

التغيري.
النفس، يف مَلكة ة الِعفَّ بأن االعتقاد فيهن ويُودَع االستقالل، عىل بالتدريج فيَُعوَّدون
مع وأجانب، أقارب من الرجال معاملة عىل يُعوَّدون ثم الجسم، دونه يختفي ثوب ال
يسُهل ذلك عند أوليائهن. مالحظة تحت األدب وأصول الرشعية الحدود عىل املحافظة
أحواٍل يف إال اللهم ذلك، عىل يرتتب خطر أدنى بدون الرجال معاملة يف االستمرار عليهن

بادية. أو بة محجَّ منها تخلو ال ُمستثناة
االنتقاد وجوه سبب لكن انتقاد، وجوه من يخلو ال التغيري هذا أن ننكر ال نعم
عادة رسوخ وأهمها: به، احتَفت التي األحوال ولكن التغيري، نفس هو ليس الحقيقة يف
مقتىض عىل تربيتهن كُملت فلو النساء، تربية ونقص األعظم، الجمهور أنُفس يف الحجاب
سقطت اإلسالمية؛ املذاهب أغلب يف املعروف الحد عند الحجاب ووقف األدب، وقواعد الدين

ورجاًال. نساءً أفرادها بجميع تنتفع أن لألمة وأمكن االنتقادات، تلك كل
اإلسالم، يف ليست ولكنها ببدعة أتيت نعم، فأقول: بدعة. أنرشه ما إن قوم سيقول

فيها. الكمال طلب يُحَمد التي املعاملة وطرق العوائد يف بل
األبد؟ إىل عليها يحافظ أن يلزمه وأنه تتبدل، وال تتغري ال عوائده أن املسلم يعتقد ِلَم
حكم تحت الواقع الكون من جزءٌ وعوائده هو أنه مع عمله يف االعتقاد هذا عىل يجِر ولم
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أن بعد تتغري ال العوائد أن يتصور أن يمكنه الذي ذا من آٍن؟ كل يف والتبديل التغيري
األماكن باختالف يختلف اإلنسان عقل وأن اإلنسان؟ عقل ثمرات من ثمرات أنها يعلم
العادات يف محتدون أنفسهم هم فهل األرض، أطراف يف منترشون واملسلمون واألزمان،
يستحسنه السوداني عقل يستحسنه ما أن يدَّعي أن يمكنه الذي ذا من املعاش؟ وطرق
أو الحرض، أهل توافق البدو عادات من عادة أن أو الهندي؟ أو الصيني أو الرتكي عقل
نشأتها عهد من كانت ما عىل جميعها باقية كانت مهما األمم من أمة عوائد أن يزعم
االختالف من مثًال والرتكي السوداني عوائد بني يكون أن يرغب ذلك وعىل تغيري؟ بدون
النسبة هذه وعىل فيه، ريبة ال الذي األمر وهو العقل، يف مرتبتهما بني يوجد ما بقدر
هي التي العادات أن أحد ر يتصوَّ أن يمكن وال واألوروباوي. املرصي بني الفرق يكون
يف تكون جنسه، وأبناء ومواطنيه عائلته ومع نفسه يف اإلنسان سلوك طريق عن عبارة
يكون إنما منها فرد كل سلوك ألن نة؛ متمدِّ أمة يف تكون ما مثل متوحشة أو جاهلة أمة
ومنزلتها أمة كل عادات بيت التام االرتباط ولهذا تربيته؛ ودرجة مداركه يناسب ما عىل
وهي سلطان، كل من فيها حكًما أنفذ العادة سلطان أن نرى واملدنية الدينية املعارف من
تحولت إذا إال طاعتها عن لألمة حول وال التغيري، عن وأبعدها بها لصوًقا شئونها أشد
عىل دائًما تتغلب أنها نرى ولهذا العقل؛ يف درجتها عن انحطَّْت أو وارتفعت األمة نفوس

الرشائع. عىل حتى واملؤثرات، العوامل من غريها
إلصالح توضع التي واللوائح القوانني من بالدنا يف يوم كل نشاهده ما ذلك ويؤيد
العادات تتغلب فقد بغريب؛ هذا وليس للفساد. جديدة آلة إىل الحال يف تنقلب األمة، حال
نشهده، فيما األصل هو وهذا عرفه، من كل ينكره بحيث وتمسخه فتفسده نفسه الدين عىل
وبني شها، وتوحُّ األمة وانحطاط املرأة انحطاط بني التالزم من التاريخي االختبار ويؤيده
كانت اإلنسانية الجمعيات ن تكوُّ ابتداء يف أن علمنا فقد ومدنيَّتها. األمة وتقدُّم املرأة ارتقاء
مثًال واليونان الرومان عند واقعة وكانت يشء، يف الرقيق حالة عن تختلف ال املرأة حالة
حق عليها العائلة لرئيس وكان أوالدها. أكرب بعده من ثم زوجها، ثم أبيها، سلطة تحت
ِلما ورثته بعده من ويرثها يشاء، ما واملوت والهبة بالبيع فيها فيترصف املطلقة، امِلْلكية
اآلباء يخطب أن اإلسالم قبل العرب عند املباح من وكان ملالكها. املخولة الحقوق من عليها
هذه تزال وال محدود، عدد وال رشعي قيد غري من بالنساء الرجال يتمتع وأن بناتهم،
أن يعتقد اآلسيوية األمم وبعض املتوحشة. وأمريكا أفريقيا قبائل عند اآلن سائدة السلطة
إىل يقدمها من ومنهم زوجها. بعد تعيش أن ينبغي ال وأنها خالدة، ُروح لها ليس املرأة

يمتلكه. متاع أحسن له يقدم كما له إكراًما ضيفه
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ما كل بل عمومية، نظامات عىل تَُقْم لم التي الناشئة الجمعيات يف يُشاَهد هذا كل
الحال وهكذا تعرفه، الذي الوحيد القانون هي والقوة والقبيلة، العائلة برواية يقوم فيها

القوة. بقانون تُحكم ألنها استبدادية؛ بحكومة تُدار التي البالد يف اآلن
الشفقة إىل ويميل العدل يُِحبُّ الظلم عليه الواقع الشخص أن وهلة أول من يمكن قد
يصلح ال املظلومة األمة أن عىل يدل امُلشاَهد لكن عليه، تتواىل التي املصائب من يقاسيه ملا
الذين املرصيني وكل الرذيلة. نبات إال فيها يربو وال الفضيلة، لنمو أرضها تنفع وال َجوَُّها
البلد شيخ أن يعلمون — ببعيد بهم العهد وما — السابقني املستبدين حكم تحت عاشوا
كان الذي والعمدة األهايل، من مائة يسرتدها كان جنيهات عرشة منه يُسلب كان الذي
أن الحالة هذه طبيعة فمن فالح، مائة من ينتقم بلدته إىل عودته عند كرباج مائة يُرضب
الرجل اهتضم ضعيفة املرأة كانت وملا بالخوف. إال يُردع وال القوة إال يحرتم ال اإلنسان
يف املرأة عاشت شخصيتها. عىل بأرجله وداس واالمتهان، باالحتقار يعاملها وأخذ حقوقها
اعتبار وال شأن لها ليس بنتًا، أو ا، أمٍّ أو زوجًة، العائلة: يف عنوانها كان أيٍّا شديد انحطاٍط
ولم الرجل، شخص يف شخصها َفِنَي امرأة. وألنها رجل ألنه للرجل خاضعة رأي، وال
ب والتحجُّ بالجهل ت واختُصَّ املنازل. زوايا من استرت ما إال يسُعها ما الكون من لها يبَق
الطرق يف بها ويقذف أراد، متى بها يلهو للَّذَّة متاًعا الرجل واستعملها الظلمات، بأستار
الضياء له البََله، ولها العقل له الجهل، ولها العلم له الرق، ولها الحرية له شاء. متى

والصرب. الطاعة ولها والنهي األمر له والسجن، الظلمة ولها والفضاء
متعددة بزوجات أو ُسود، أو ِبيض بجواٍر بيته يمأل أن للمرأة الرجل احتقار من

اللذة. استيفاء وحب الرتف بباعث َمُسوًقا الشهوة، إىل منقاًدا شاء أيهن إىل يهوي
الرجل يقعد أن املرأة احتقار من سبب. بال زوجته يطلِّق أن للمرأة الرجل احتقار من
منه. فَضل ما ويأكلن وزوجة وأخت أمٍّ من النساء تجتمع ثم وحده، الطعام مائدة عىل
يراقبها خادم، أو مقدَّم أو آغا مثل عرضها عىل محافًظا لها يعني أن املرأة احتقار من
منه تخرج ال بأن ويفتخر منزله، يف يسجنها أن املرأة احتقار من تتوجه. أينما ويصحبها
محالٍّ لسن النساء أن الرجل يعلن أن املرأة احتقار من القرب. إىل النعش عىل محمولة إال
من شديًدا. ا غمٍّ اغتمَّ بنتًا زوجته ولدت إذا أنه للمرأة الرجل احتقار من واألمانة. للثقة

بعضهم: فيها يقول أن للمرأة الرجل احتقار

ال��ش��ي��اط��ي��ن ش��ر م��ن ب��ال��ل��ه ن��ع��وذ ل��ن��ا ُخ��ل��ق��ن ش��ي��اط��ي��ن ال��ن��س��اء إن
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اآلخر: وقول

ب��ق��ب��ر ُس��ِت��َرْت ع��ورة ك��ن��ع��م��ة ك��ري��ًم��ا ش��م��ل��ت ن��ع��م��ة أَر ول��م

اآلخر: وقول

وم��ب��ي��ت ض��ام��ن ص��ه��ر وال��ق��ب��ر ت��م��وت ُولِ��َدْت إذا س��م��ي��ت��ه��ا

آخر: وقال

ال��ب��ن��ات وم��وت ال��ب��ن��ي��ن ب��ق��اء وال��م��ك��رم��ات ال��م��ج��د غ��اي��ة وم��ن

اآلخر: وقال

ال��ت��ل��ي��د ال��ش��رف ي��ض��يَّ��ع ب��ه��ن غ��يٍّ ح��ب��ال ال��ن��س��اء إن أال

بها، يتعلق يشء أي يف والعمل العامة الحياة وبني بينها يُحال أن املرأة احتقار ومن
املنافع يف قدم وال الفنون، يف ذوق وال املشارب، يف فكر وال األعمال، يف رأي لها فليس

. ِميلِّ شعور وال وطنية فضيلة لها وليس الدينية، االعتقادات يف مقام وال العامة،

(تمَّ)
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