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 عائشة بنت الشاطئ يف ذاكرة الفكر الرتبوي

 لطيفة حسني الكندري. بدر حممد ملك   د. د

 المقدمة

مل تعد النظريات الغربية احلديثة يف الرتبية، على أمهيتها، ىي أساس الفلسفة املعاصرة فلكل جمتمع إنساين حػر مورثااتػو 
تكشػ  عػا اشنشػطة املشػرتكة ثالفرديػة، النااملػة ثاملتعثػرة  الػي التارخييػة ، ثىويتػو الثفافيػةاحلضارية الدالػة علػى وصوصػياتو 

ثهلػاا تظهػر الدراسػات . الي سامهت يف التأاري يف احلياة الواقعية فتملدد ما قد مت ربفيفو فعال، ثما ميكا استكمالو مسػتفلال
ضػػػى مػػػا العمػػػل  ستشػػػراؼ يف سػػػاحة الفكػػػر الرتبػػػوي قوامهػػػا النػػػػةعة النفديػػػة كسػػػمة عصػػػرية  ػػػرثرية سبػػػد يػػػدىا لفهػػػ  مػػػا م

املسػػتفلل بشػػكل أفضػػل كػػي يلػػ  احتيااػػات العااػػل، ثطموحػػات اااػػل لتملسػػني مسػػتوب الػػوعي الرتبػػوي الكفيػػل بتطػػوير 
 . ثربديث السياسات ثالفلسفات ثاملناىج التعليمية، ثتطليفاهتا العملية

ثباحثػة  ،مؤروػة متمكنػة هلػا إسػهامات متميػةة ذبعلهػااشديلة املصرية عائشة بنت الشاطئ   ريب أف 
أـ كلنػت ث  –ثتعتػ  سػريهتا العلميػة ثالعمليػة  النهضػة العربيػة املعاصػرةثدعػائ  ما أملػع أعػالـ متمرسة فهي 

لرتبيػػػة اشايػػػاؿ ثرائػػػدة مػػػادة اريػػػة  -معلمػػػة ثمفكػػػرةطاللػػػة ث ثزثاػػػة ث 
ثػورة حفيفيػة لتملريػر املػرأة العربيػة منوذااً فريػداً لتعد عائشة  .الفادمة
اإلسػػػالمية العربيػػػة ث ملػػػا مت منعهػػػا مػػػا الدراسػػػة يف ا امعػػػات الػػػي طا

ما أمثاؿ حممد علده ثقاسػ  أمػني املفكرثف لفد ربدب . لعدة قرثف
 بفػػػتب أبػػػوا    فطػػػاللوااملؤسسػػػات العلميػػػة يف عصػػػرى طػػػو حسػػػنيث 

 التعلػػػي  العػػػاا للنسػػػام كػػػي يػػػتعلما ثيعلمػػػا يف املعاىػػػد ثا امعػػػات
ريػاح ث  ،لي اغتنمت أمػواج التغيػريثكانت عائشة ما  ما اشفواج ا

توسػػػيع الثفافيػػػة ب مواػػػات املوااهػػػة قامػػػت. احلريػػػةرحلػػػة ث  ،ا نفتػػػاح
ثزبػػػػريج دفعػػػػات تعتػػػػة  الػػػػوعي ا اتمػػػػاعي هتػػػػايبث نطػػػػاؽ التعلػػػػي  

. بػػدثرىا يف املنػػةؿ ثهلػػا توااػػدىا يف عػػامل الصػػملافة ثالفكػػر ثالعطػػام
الػدي  الػاي  لوصػاية التشػددثمل تستسػل   عوقػةاملعتفػدات املالػاي سػاده عصرىا  لضغوطعائشة مل زبضع 

ثالتوااػد  ا امعػاتحق دووؿ ما  رأةاملفملرمت ة على زماـ مؤسسات التعلي  سيطر طواؿ الفرثف املا ي
أي اامعػػة مػػا يف إدارة ثقيػػادة املػػرأة  مل تسػػاى ثبػػالك العلػػـو العفليػػة أث النفليػػة ثتػػدري  لدراسػػة الفعلػػي 

    .ثبعد مضي أكثر ما أل  سنة ا امعات إ  يف ثقت متأور
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ـ دبملافظػػة دميػػاط ٖٜٔٔعػػاـ " بنػػت الشػػاطئ"حمّمػػد علػػي علػػدالررا املعرثفػػة بػػػ  لػػدت عائشػػة بنػػتث 
قلػػل أف تللػػ   ملفظػػت الفػػرلف الكػػرو يف طفولتهػػانشػػأت يف بيػػت أد  لػػب العلػػ  ثالػػديا فث  بػػدلتا مصػػر

ثااهػػت عائشػػة عواقػػب  .د الصػػوفيةالفصػػائيف النملػػو ثبعػػ  بػػا مالػػك امث حفظػػت ألفيػػة  ،سػػا السادسػػة
ف  أف تواصػػل اللنػػت تعليمهػػا ثقػػاد ثالػػدىا العػػامل اشزىػػري معار ػػة  ػػديدة ملنعهػػا العػػادات الضػػارة الػػي تػػر 

. مػػػا إكمػػػاؿ الدراسػػػة ثكػػػادت حماث تػػػو املسػػػتمرة أف تػػػنىب لػػػو  إصػػػرار عائشػػػة علػػػى مواصػػػلة التملصػػػيل
 ثسػػداً منيعػػاً شف التفاليػػد مل ،عائفػػاً كلػػرياالضػػارة ثعنػػدما تواهػػت عائشػػة لعػػامل الصػػملافة كانػػت العػػادات 

سػتاراً " بنػت الشػاطئ"تكشػ  عػا ااهػا بصػورة علنيػة ثهلػاا ازبػات عائشػة اسػ  أف  لللنػتتكا تسػمب 
 .هلا لتدول الصملافة

مث ثكانت اشثىل على مسػتوب الدثلػة،  ـٜٕٜٔعلى  هادة الكفامة للمعلمات عاـ عائشة حصلت 
ـ، ثثاصػػلت دراسػػتها العليػػا فملصػػلت علػػى  ػػهادة ٜٖٜٔ اللغػػة العربيػػة عػػاـ الليسػػان  يفحصػػلت علػػى 
ثلفػد . مػا  ػما أعضػام  نػة املناقشػة -عميد اشد  العريب  – نيثكاف طو حس ـٜٓ٘ٔالدكتوراه عاـ 

ثكػػػػػاف أف . ثسػػػػػافرت للعمػػػػػل يف العديػػػػػد مػػػػػا ا امعػػػػػات اإلسػػػػػالمية عائشػػػػػة التػػػػػدري  ثالتػػػػػألي مارسػػػػػت 
اػػائةة امللػػك فيصػػل العامليػػة يف ودمػػة اإلسػػالـ، ثأثاػػة عاليػػة فملصػػلت علػػى  حصػػدت عػػدة اػػوائة رفعيػػة

ثسػاـ رفيػع مػا  كمػا حصػلت علػىثاائةة الدثلة التفديرية ما مصر، ثاائةة التفػدمـ العلمػي مػا الكويػت،  
  .املغر 

لػ  دفعهػا الوصوؿ إىل قم  اجملػد ثلكػا حلهػا للعكادت أف سبنعها ما   صارمةعائشة معار ة ثااهت 
، ثكسػػػػب ا،ػػػػ ات، صػػػػرار علػػػػى مواصػػػػلة التملصػػػػيل الدراسػػػػياإلعنػػػػدىا   فهػػػػ  صػػػػمليب للػػػػديا فأثاػػػػدإىل

 .ثالتغلب على الصعوبات

 نظرات ثاقبة

احملفػق اشمػني، مهػة إذا تتلعنا املنملػى العلمػي لعائشػة فاننػا ذمػدىا تتمتػع بػرثح اللاحػث الػد ث ، ث  
هىػػػػر حماسػػػػا الػػػػرتاث ث  يتنكػػػػر لفواعػػػػد املفكػػػػر اشصػػػػيل الػػػػاي   يإنتػػػػاج ، ث املنهىػػػػيالكاتػػػػب ثنشػػػػاط 
ىػػاه مل تتػػورط ثهلػػاا شهنػػا ملعػػث رقػػي العفػػل اإلسػػالمية  يف دراسػػة الثفافػػةعائشػػة  تعمفػػتلفػػد . اشوػػالؽ
ثاػػػدت عائشػػػة  ػػػالتها يف . مػػػا العلمػػػانيني املػػػرأة أنصػػػار ربريػػػريف نفػػػد اوابػػػت الػػػديا كمػػػا فعػػػل املفكػػػرة 
سػليل  شف اإلسػالـ ،ثففيػو فيػو ،بػو ةىػي فوػور ث ة إليػو فسػارعت للػدعو الاي يسع كل أمر حسػا اإلسالـ 
املؤسسػػػات الفكريػػػة يف العػػػامل ث  تفػػػدير العلمػػػاملفػػػد نالػػػت عائشػػػة . املػػػرأة ثالراػػػل علػػػى حػػػد سػػػوام سػػػعادة



 3 

 ،النسػػيج الشػػرقي ثمل تسػػتورد  ػػرثط النهضػػةسػػياؽ اإلصػػالح يف إطػػار أىػػدا  اإلسػػالمي شهنػػا سبسػػكت ب
 .ثمصادر مريلة ،ة غريلةما بيئثالرتبية ثمناذج التغيري 

تػػرب عائشػػة أف اح سػػلملانو اوػػت  اإلنسػػاف بػػالعل  ليملمػػل اشمانػػة الػػي تتضػػما الفيػػاـ باملسػػئوليات 
  تتفػق عائشػػة مػػع الفصػػ  الاائعػة الػػي تسػػللت إىل كتػب التفسػػري ثالػػي تفػػوؿ . ثربمػل تلعػػات التكليػػ 

 ػنت ىىومػاً ثاسػعاً علػى الػايا يػرثف  ما الوا ب أف عائشة. أف حوام كانت سلب ورثج لدـ ما ا نة
ذكػػر املفسػػرثف مثػػل  .ثاإلغػػرام ملعصػػيةلشػػهوة ثااملػػرأة دبنظػػور ثاحػػد ينملصػػر يف ثصػػ  النسػػام بػػأهنا مػػادة ل

قصصػػػاً تسػػػربت مػػػا بػػػص إسػػػرائيل تػػػن  علػػػى أف ( ٜٔ، ٛٔـ، ص  ٜٜٚٔالعفػػػاد، )الطػػػ ي ثاشلوسػػػي 
لػػك ثفنػػدت ىػػاه املػػةاع  الػػي   تتنػػاغ  مػػع حػػوام سػػلب إغػػرام ثغوايػػة لدـ ثلكػػا عائشػػة رفضػػت قلػػوؿ ذ

  .ركائة الفرلف الكرو

ثإدارة الفرلف الكػػرو الػػاي كػػـر املػػرأة فطاللهػػا دبشػػاركة الراػػل يف تعمػػري احليػػاة الشػػاطئ بػػ بنػػتتعلفػػت 
الػػػي  ا مدسوسػػػات اإلسػػػرائيليات ثأباطيػػػل اشسػػػاطريمػػػ يف ذات الوقػػػتحػػػارت كمػػػا اشمػػػور بػػػارادة قويػػػة  

تفػـو فلسػفة عائشػة الرتبويػة كمػا  .يا املػرأةاكري ثتركػت أارىػا يف دمارسػاتنا   سػيما يف قضػ ابت تراانا الف
ام لفد حػارت عائشػة مػا أوػا النسػ. ا ثإر ادىا بالشدةهعلى الرتفق يف تربية النسام إذ   ميكا توايه

 .دينية حبرفيتهاا يفه  النصوص اللفة ثقع فيها م بالشدة شنو منهج خيال  فطرة اإلنساف كما أف الغلظة

ثوصػػػ  فيػػػو فصػػػالً لشػػػئوف املػػػرأة ثاشسػػػرة ثحػػػار اشمػػػة  كنػػػوز مػػػا السػػػنةالغػػػةاا كتػػػا   الشػػػي  ألػػػ  
املسػػػلمة مػػػا مغلػػػة الفهػػػ  ا،ػػػاطئ للنصػػػوص الشػػػرعية فمازالػػػت كفػػػة الراػػػاؿ ىػػػي الرااملػػػة ثلػػػو  انتصػػػار 

الػػديار اإلسػػالمية كمػػا حضػػارة الغػػر  يف العصػػر احلػػديث مل يرسػػمب للمػػرأة بػػالتعل  يف مػػدارس ثاامعػػات 
اإلسػػالـ "مث انتفػد الغػةاا مػػؤسبر املػرأة يف بكػػني ث ػرح أف (. ٔٙٔص )ميكػا أف نسػتنتج مػػا كػالـ الغػػةاا 

ثلكػػا بعػػ  املسػػلمني اعتمػػد اشحاديػػث املو ػػوعة ثالضػػعيفة يف تأديػػب املػػرأة فاعتفػػد أف "   يهػػني املػػرأة
املػػػػرأة  ػػػػلع أعػػػػوج كمػػػػا ثرد يف السػػػػنة . نفيػػػػة دقيفػػػػةالراػػػػل حػػػػر يف  ػػػػر ا، ثهلػػػػاا فػػػػاف تراانػػػػا لتػػػػاج إىل ت

ثىػاا   يضػريىا ث  يكػوف سػللا إلىانتهػا " كي تلد ثتريب ثتتملمػل اشعلػام: "الصمليملة دبعص أهنا عاطفية
تػػػرب عائشػػػة علػػػدالررا أف الضػػػلع تعلػػػري جمػػػازي، إمنػػػا ىػػػي ثصػػػية مػػػا نػػػ  اإلسػػػالـ (. ٘ٙٔص )ث ػػػر ا 

فهػػػل ولفػػػت " ... رففػػػاً بػػػالفوارير"ىا بالشػػػدة، مثػػػل قولػػػو عليػػػو السػػػالـ، بػػػالرفق بػػػاملرأة ثالتملػػػاير مػػػا أوػػػا
يتفػػػػق يف بنػػػػت علػػػػدالررا ثكػػػػالـ عائشػػػػة (. ٖ٘، ٕٕـ، ص  ٜٜ٘ٔالصػػػػاثي، )؟ "النسػػػػام مػػػػا الفػػػػوارير

طرائػػق واطئػػة لعالقػػة الراػػل  عنػػد الػػلع  خمرااتػػو مػػع كػػالـ الغػػةاا إذ أف املعػػص احلػػريف للملػػديث قػػد لػػدد
 .يف ثسائل تأديلها باملرأة   سيما
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تلػػػلم  اإلسػػػػالـ : تشػػػغل  قضػػػايا، أمّههػػػا: "ففالػػػت ثرسػػػػالتهااملعاصػػػرة ثاقػػػع املػػػرأة  ثصػػػفت عائشػػػة
ثعػػػا نفسػػػي طو فػػػت يف . بػػػالعن  ثاإلاػػػراـ، ثاسػػػتمرار اللغػػػو يف قضػػػايا املػػػرأة ثمو ػػػعها يف اإلسػػػالـ
ػػا أعطػػاين اإلسػػالـ، ثتأكػػدتر أّف اإلسػػالـ أعطػػاين مػػا لػػو لللػػتر أكػػدح إليػػو العمػػر   اافػػاؽ شسػػأؿ عم 

كلّػػػو مػػػا بلغتػػػو، ثأحتػػػاج إلعػػػادة النظػػػر يف قضػػػية املػػػرأة ثاإلسػػػالـ، ثأوشػػػى أف تكػػػوف احلركػػػة النسػػػائية 
املعاصػرة أثقعػػت النسػػام يف وصػػومة مػػع الراػػل، مػػع أّف مػػا بيننػػا ثبيػػنه  لػػي  تنافسػػاً أث سػػلاقاً، لكننػػا 

ثمػػا غػػري املتصػػّور أف تفػػـو احليػػاة علػػى الراػػل رفػػاؽ رحلػػة عمػػر   نسػػتغ  عػػنه  ث  يسػػتغنوف عنّػػا، 
ثحده؛ شّف ىاا  د الفطرة ثالديا، إ افة إىل أف تأاري املرأة أوطر جبانب الراػل الػاي ربملػو انينػاً 
ثترعاه ر يعاً ثصػلياً، فهػل دمكػا أف نفػوؿ إف نصػ  رئػة اجملتمػع معطّلػة؟ ثىػل تكػوف املػرأة بػال عمػل 

 .ٔ"لو تفّرغت لألمومة؟
كانت . دبملاربة الرذيلة ثاإلسراؼ اشفالطونية الطاىرة فطاللتة الشاطئ الرتبية بالفضيلة قرنت ابن

تلك رسالتها قلل أف تلل  العشريا ما عمرىا ثعندما بلغت جمدىا العلمي ثاشديب استمرت يف أدام 
تفوؿ  (.ٕ٘ٙ، ص ٘ـ، ج ٜٜٜٔالليومي، )رسالتها الي ىي نواة  ىرة فينانة ذات لل ثري  

مل تكا بنت الشاطئ كاتلة ثمفكرة ثأستاذة ثباحثة فملسب؛ ( "ـ ٕٕٓٓ)ستاذة ىلة ر ثؼ عةت اش
إننا نرب أف ما حق ىاه "". للمرأة املسلمة الي حررت نفسها بنفسها باإلسالـ بل منوذًاا نادرًا ثفريًدا

ر املرأة يف سياج تفعيل دث ثنستله  منها الدرثس ا اتماعية لالعاملة ا ليلة أف ندرس مسرية كفاحها 
 .(ٕ٘ٗص ـ،  ٕٕٓٓالكندري ثملك ، ) "تعالي  اإلسالـ السمملة

احتلت عائشة مكانة بارزة يف وطا  ثمهـو املرأة يف الفرف العشريا ثكانت تنظر بتفا ؿ حلركة 
فرلف ستملتل املرأة العربية مكاهنا احلفيفي يف اجملتمع، ثميص حمرفو ال"ربرير املرأة العربية ففالت بكل افة 

 (.ٖٚٔـ، ص  ٜٜٙٔالعودات، " )باهلةمية
 

 

 فكرية منطلقات 
الػي ميكػا اسػتنلاطها مػا سػرية ثمسػرية بنػت تربيػة الفتيػات ث منطلفات ما خمتصرة فيما يلي مجلة  

 :الشاطئ

 .عظي    جيوز التفليل ما  أنو أبداً  املتفرِّغة لألرمومة تفـو بعمل فاملرأة تعظي  دثر الليت -ٔ

                                                 

 .(ـٖٕٓٓ)الغريب   -ٔ

 



 5 

كانػت عائشػة   .دثف اإلوػالؿ بالولػائ  اشسػرية اجملتمػعالعل  ث للمسامهة يف ودمة تشىيع املرأة  -ٕ
ثترااػػع كػػل النسػػ  املطلوعػػة مػػا الكتػػا  الػػاي تريػػد ربفيفػػو "باحثػػة دقيفػػة   سػػيما يف الكتابػػة 

سنوات ما بػني توايػق املػو أث املفارنػة  ٓٔحىت أف ربفيق ثنشر كتا  ابا الصالح استغرؽ منها 
طية ثما حوت ما تصملي  أث سهو، ثمجع تػراا  كاتليهػا، ىػاا غػري إ ػافاهتا يف بني النس  ا،

صػفملة يف حػني أف بعػ  الطلعػات  ٜٓ٘ربفيق الفهارس، حػىت ثصػلت طلعػة ىػاا الكتػا  إىل 
 (.ـ ٖٕٓٓصالح الديا ثوفااي، " )  تتعدب مائي صفملة

مػا الرتبيػة نلػدأ لتصػمليب . لمنت عائشة بأف التملديات الي توااو املػرأة كلػرية ثلكػا اشمػل أكػ  -ٖ
املسػػػػار ثزيػػػػادة الػػػػوعي ثتوسػػػػيع املمارسػػػػة الصػػػػمليملة فالرتبيػػػػة السػػػػليمة ىػػػػي اشمػػػػل شهنػػػػا  ػػػػماف 

 . للملا ر ثأماف للمستفلل

عا ػػػػت عائشػػػػة مػػػػع زثاهػػػػا أمػػػػني ا،ػػػػوا يف . فافيػػػػة تفاعليػػػػة متلادلػػػػة بػػػػني الػػػةثانيبنػػػام عالقػػػػة ا -ٗ
  .ثافايف ،ثاسدي ،ا رثحيانسىاـ افايف لتفوؿ للنات انسها إف الةثاج سك

التفسػػػري  .سػػػتني رسػػػالةاػػػرام املكتلػػػة اإلسػػػالمية بالكتػػػب النافعػػػة فلفػػػد قػػػدمت عائشػػػة أكثػػػر مػػػا إ -٘
مػػػػع ، سػػػػر الشػػػػاطئ ثقصػػػػ  مػػػػا الفريػػػػة ،تػػػػراا  سػػػػيدات بيػػػػت النلػػػػوة، الليػػػػاين للفػػػػرلف الكػػػػرو

 . مػاو ثحا ػرتراانػا بػني .دراسة قرلنية: مفاؿ يف اإلنساف،  مع أيب العالم يف سىنو، املصطفى
ثاحػػػػدة مػػػػا مواِّفػػػػات الػػػػرتاث العػػػػػريب " "بنػػػػت الشػػػػػاطئ بأهنػػػػا  املوسػػػػوعة العربيػػػػة العامليػػػػةتصػػػػ  

 ". ثاإلسالمي ربفيًفا ثدرًسا

 .ا عتنام باللغة العربية ما مصادر اإلبداع الفكري ثا ماا -ٙ

العػػػاا إذا ربصػػػيلها العلمػػػي  ملواصػػػلةثعلػػػى اجملتمػػػع هتيئػػػة الفػػػرص املطاللػػػة حبسػػػا تثفيػػػ  اللنػػػات  -ٚ
  .أردف

فشػاركت يف الػدفاع  تراانػا بػني مػاو ثحا ػركمػا يف كتا ػا تصدت عائشة لشلهات املستشػرقني   -ٛ
ثارتفعػػت إىل مرتلػػة ا هػػاد الفكػػري فكػػاف ثعػػةزت مواقفهػػا بػػاحلىج الفاطعػػة عػػا حيػػاو الػػديا 

شانػػػ  الػػػي دفعتهػػػا إىل رفػػػ  الفكػػػر ا رية الصػػػادقةينػػػل  بػػػالغ  يػػػرتا  دقػػػات قللهػػػا الػػػاي قلمهػػػا 
أسػػػلمت املستشػػرقة اليابانيػػة كوماسػػػو بعػػد أف اطلعػػت علػػػى دراسػػات عائشػػػة  .املنػػاق  لالسػػالـ
   .مث قامت املستشرقة برتمجة الكتا  إىل اللغة اليابانية تراا  سيدات بيت النلوةفتأارت بكتا  

اشعػػػػراؼ ا اتماعيػػػػة  بالسػػػػلوؾ احلضػػػػاري ثحماربػػػػة التمسػػػػكا سػػػػتىابة لرسػػػػالة اإلسػػػػالـ تعػػػػ   -ٜ
مل تستسػل  عائشػة للظػرثؼ . ثاملواريث الفدمية الي تفلل مػا  ػأف مشػاركة املػرأة يف احليػاة العامػة

الفاىرة الي كانت تعةؿ النسام ثسبنع ما لهورىػا يف الصػملافة ثميػاديا الكتابػة فتملايلػت حبكمػة 
  .بعد رحلة كفاح  اقة ثسلاقة حىت حففت مفاصدىا

  .ثلكي تنشر العل  حة كي تطلع املرأة على افافات العاملاحلث على السيا -ٓٔ
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أمػػا عائشػػة اإلنسػػانة فلػػ  تفػػل رثعػػًة عػػا عائشػػة العاملػػة . " التمللػػي بػػاشوالؽ الفا ػػلة -ٔٔ
ا ليلػة، إذ أهنػا كانػت مثػا ً للصػػ  ثا هػاد، ثكانػت أاػوا  الصػ  ثاإلنابػػة ىػي الػردام املفضػل هلػػا 

لةثاهػػا العػامل ا ليػػل أمػني ا،ػوا ثىػػي يف ريعػاف  ػػلا ا، يف موااهػة عاديػات الػػةما، مػا ففػدىا 
مث ففداهنا  انني ما أبنائها ثىي يف سا الشيوووة الفاسي، فكاف قلمها ميتلػئ مػداًدا مػا خمػةف 

 .ٔ"اشحةاف يف نفسها، لكنو   يكتب إ  ما ير ى الر 

ثجمػػاؿ التوبػػة " لنيػػةدراسػػة قر : مفػػاؿ يف اإلنسػػافتفػػوؿ عائشػػة يف كتا ػػا . النظػػرة الواقعيػػة -ٕٔ
ص " )با،طػػأ إىل طريػػق احلػػقمفتػػوح أمػػاـ اإلنسػػاف الػػاي يتعثػػر ثخيطػػئ فتصػػهره التىربػػة ثيهتػػدي 

ٜ٘.) 

د أنكػػػرت عائشػػػة إمهػػػاؿ الػػػرتاث ثتطػػػرؼ جمموعػػػة مػػػا مشػػػاي  فػػػنفػػػد الفكػػػر املتشػػػدد فل -ٖٔ
و تراانػػػػا بػػػػني مػػػػػا)ـ  ٓٛٚٔيف عػػػػاـ الرتاايػػػػة " جمموعػػػػة دميػػػػػاط"الفػػػػاىرة حينمػػػػا أمػػػػرثا بػػػػاحراؽ 

 عائشػة ثانتفػدت.  حتماؿ أف تكوف  ا بعػ  النصػوص املوالفػة للشػريعة( ٖٔٔ، ص ثحا ر
كمػػا طاللػػت بضػػرثرة أف رمػػرر ( ٘ٛٔص )العلمػػام الػػايا اعتػػ ثا ترمجػػة الفػػرلف بدعػػة مسػػتملداة 

 (.ٗٛٔص )الكتب الدينية ثواصة كتب التفسري ما املدسوسات ثاارام اللاطلة 

 ائشةبين العقاد وعتربية المرأة 

ا،ػالؼ أث يػ ر استكشػاؼ فكػر كػل مػا العفػاد ثعائشػة ثلكنػو مل يػ ز ( ـ ٜٜ٘ٔ)حاثؿ الصػاثي 
كػل منهمػا اسػتعاف بػالفرلف الكػرو كمصػدر للنػام نظريتػو . ملػرأةاا وىري بني الفيلسوفني يف نظرهتمػا لرتبيػة 

لتوػدـ أسػرهتا كمػا  ػا العفػاد ثتوصل العفاد إىل أف اإلسالـ كـر املرأة لتسػاند الراػل ث  بػد مػا تعليمهػا 
. ىىوما كلريا على الطاعنني بالتوايهات اإلسالمية يف ىاا الشػأف ثفنػد اإلسػرائيليات ثرد علػى الشػلهات

توسػػع مػػا  ػػأف تعلػػي  املػػرأة بالتأكيػػد ثلكنهػػا  االفضػػايتتفػػق بنػػت الشػػاطئ مػػع العفػػاد يف  ػػطر كلػػري مػػا 
تابعػة ثاملػرأة عنػد عائشػة ذات عفليػة ة  فيفة الرال ثليسػت لتشارؾ أسرهتا ثجمتمعها يف عملية اللنام فاملرأ

 .والقة ملدعة

يػرب العفػػاد أف الراػل ىػػو املفصػود يف ا،لػػق ثىػو املفػػدـ يف نيػة الطليعػػة ثلفػد قػػاـ العفػاد بت يػػر موقفػػو 
ثىػػو موقػػ  غريػػب الراػػل أفضػػل مػػا املػػرأة يف مجيػػع ا وانػػب ري مػػا الشػػواىد العفليػػة ثالدينيػػة فبػػالكثذلػػك 
، احليػدري، ٕٚٛـ، ص  ٕٕٓٓ، قمػ ، ٔٔٔ، ٜ٘،  ٜٗـ، ص  ٜٜٙٔأفرفػار، ) بعػ  اللػاحثني حري
يف عصػػػره ثالعصػػػور مل يتملػػػدث العفػػػاد عػػػا الفيػػػود ا ػػػائرة الػػػي كللػػػت عمليػػػة تربيػػػة املػػػرأة العربيػػػة (. ٖٕٛ

                                                 
1
 3.htm-3-sters/s3facts.org/si-http://www.egypt 
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شصػػػل بينمػػػا ىػػػو ايف اللدايػػػة ثالنهايػػة شنػػػو لمػػا أف الراػػػل احلضػػػاري بػػػداع اشوػػرية ثمل يفػػػتب هلػػػا أبػػوا  اإل
لفػػد اكتشػػفت عائشػػة يف . أوػػات عائشػػة تنفػػب يف العوائػػق الػػي ربػػوؿ بػػني النسػػام ثالريػػادة العفليػػة ثغريىػػا

هنضػتها شهنػا عانػت الكثػري ثلمنػت بػأف طاقػات املػرأة يف مجيػػع نفسػها طاقػات  ػومة ثفتشػت عػا لفػاؽ 
 . املياديا   تفل أمهية أبدا عا طاقات الرال

على أف املرأة ربتل موقعػاً دثنيػاً  -( ـ ٖٕٓٓ)حلي  بركات . كما يفوؿ د  -لوف يتفق اللاحثوف ثاملراق
يفػدـ الكاتػب املصػري علػػاس حممػود العفػاد موقفػاً راعيػػاً يف . يف بنيػة العائلػة العربيػة الفدميػة منهػػا ثاملعاصػرة

املػػرأة تتلفػػى عرفهػػا مػػا أف الواقػػع املتكػػرر يف اجملتمعػػات اإلنسػػانية كافػػة، أف )كتابػػو املػػرأة يف الفػػرلف، ثيفػػوؿ 
فهػػي إمنػػا تسػػتملي شهنػػا تتلفػػى وليفػػة ... الراػػاؿ، حػػىت فيمػػا خيصػػها مػػا والئػػق احليػػاة ثاحلنػػاف ثالنظافػػة

احليام ما الطليعة أهنػا زبىػل مػا مفاربػة الراػل بػدثافعها ا نسػية، ثتنتظػر املفاربػة مػا اانلػو، ثإف سػلفتو 
نػػاث يف مجيػػع أنػػواع احليػػواف، فأهنػػا تنتظػػر ث  تتفػػدـ، أث ث ػػأهنا يف ذلػػك  ػػأف مجيػػع اإل. إىل احلػػب ثالرغلػػة

يصػػدر عػػا ثازع أوالقػػي، ث  عػػا  تتعػػرو ث  هتىػػ ، ثمينعهػػا أف تفعػػل ذلػػك مػػانع مػػا تركيػػب الوليفػػة  
ثالصػق مػا  ...مل خيلػق لالبتػدام ثا رغػاـفامنا ولق تركيب اشنثى لالسػتىابة ث ... أد  ما لدا  السلوؾ

ه صػفة مػا صػفات ثىػا. ا املشػهور، ث  سػيما احلنػاف لألطفػاؿ مػا أبنائهػا ثغػري أبنائهػااحلياة بػاملرأة حناهنػ
متيػػػاز العاقػػػل علػػػى غػػػػري نسػػػاف إىل علػػػى قػػػدر ااشحيػػػام، ث  سبتػػػاز فيهػػػا أنثػػػى اإلنػػػاث الغرائػػػة، تواػػػد يف إ

 ا ػن  نواة إ   تصاهلا بالةينة، ثحب احلظػوة يف أعػنيصائ  اشأما النظافة فليست ىي ما و. .العاقل
 (.ااور

 تربية قرآنية

اقرتبنػػا مػػا سػػعادة  زادت عنايتنػػا دبفاصػػد الفػػرلف ثكلمػػا الكػػروالفػػرلف النػػور صػػدر احلػػاف  ايػػات ميػػأل 
يف وضػوع منػت  ػفافة املشػاعر ثلفػد كانػت عائشػة مثػا ً رائعػاً لطفلػة . النف ، ثفه  احلياة، ثعمػل ا،ػري

ػْطأ هر ف ػَز ر هر ف اْسػتػ ْغل    "  ياهنا ثإدراكها ثنشاطهابعةمها ث مع الفرلف الكرو ثمنا معها ثوشوع  ك ة رٍْع أ ْور ج    
لم نروا ث ع ِملرػوا الص ػاحلِ اِت ِمػنػْهر  م ْغِفػر ًة  الةمر اع  لِي ِغي   ِ ِ ر اْلكرف ار  ث ع د  الل ور ال ِايا   ف اْستػ و ب ع ل ى سروِقِو يػرْعِىبر 

 .(ورة الفتبس" ){ٜٕ}ث أ ْاراً ع ِظيماً 

كثػػرياً عػػا فضػػائل أمهػػات   تفكتلػػأسػػهمت عائشػػة بنػػت الشػػاطئ يف سبثيػػل الفكػػر اإلسػػالمي املسػػتنري 
املػػؤمنني مث ردت  ػػلهات املستشػػرقني ثدحضػػت مفرتيػػات احلاقػػديا كمػػا  ػػاركت كمعلمػػة يف مؤسسػػات 

لفػػد  قػػت  .ثليػػةالتعلػػي ، ثكلاحثػػة علػػى صػػفملات ا رائػػد ثاجملػػالت، ثكمملا ػػرة يف النػػدثات العربيػػة ثالد
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ثهلػػػاا ثاػػب علينػػا سػػػ  غػػور سػػريهتا لليػػػاف أسػػلا  تفوقهػػا كػػػي اهودىػػا رثااػػاً كلػػػرياً ثاستملسػػاناً عظيمػػاً 
 .تكوف ىاه املفسرة اشديلة ا ليلة قدثة حسنة ملا بعدىا ما أاياؿ التىديد اشصيل

نفػػػاط ث "تماعيػػػة التملػػػديات ا اأف بامكػػػاف املػػػرأة ذبػػػاثز لفريػػػة عائشػػػة بنػػػت الشػػػاطئ تػػػدؿ علػػػى إف ع
ثقد تلل  يف ىاا اجملػاؿ مسػتوّب أعلػى مػا مسػتوب .  عفها العاطفية يف  وصيتها ثربويلها إىل نفاط قوة

الراػل، تلعػاً للىهػد امللػاثؿ يف قػوة املعانػاة ثاجملاىػدة مػا قللهػا، بينمػا   يعمػل الراػل علػى تركيػة مػا لديػػو 
و أكثػػر قابليػػًة حلػػا ت  ػػع  متالحفػػٍة اديػػدٍة، يف مػػا إمكانيػػات ثقابليػػات ثتطويرىػػا ثتفويتهػػا، دمػػا جيعلػػ

ثمػا ىنػا، كػاف الػوحي الفػرلين، يؤكػد للمػرأة ... الوقت الاي تعمل املرأة على تفىري طاقاهتا يف اذباه الفػوة
قدرهتا على ا نتصػار علػى نػوازع الضػع  اإلنسػاين اشنثػوي بالرتبيػة ثالػوعي ثاملمارسػة، يف املسػتويات الػي 

ث اا يلطل التصور الاي يتصػوره بعػ  الراػاؿ بػأهن  أعظػ  قػدراً مػا . رال أث تتفوؽ عليوتساثي فيها ال
إف الفرلف يوحي خبطػأ ىػاه . املرأة، أية امرأة كانت، فينظرثف إليها نظرًة متعاليًة على أساس التفوؽ النوعي

رادهتػػا الصػػللة يف النظػػرة، شف بعػػ  النسػػام قػػد تكػػوف أعظػػ  مػػا بعػػ  الراػػاؿ بعفلهػػا الغػػ  بالتىربػػة، ثإ
 .ٔ"مواقع املعاناة

تسػػػػتملق أف تكػػػوف قػػػػدثة حسػػػنة للمػػػػرأة ـ بعػػػد حيػػػػاة حافلػػػة  ٜٜٛٔتوفيػػػت بنػػػػت الشػػػاطئ يف عػػػػاـ 
الرسػػػالة اإلسػػػالمية الػػػي ربػػػث علػػػى تعلػػػي  املػػػرأة ثتػػػرف  ا،ضػػػوع  ااحػػػةباقتػػػدار اسػػػدت املسػػػلمة الػػػي 

لسػػرية املوسػعة كانػت دراسػػتها . ا أمػػد بعيػدعلػػى سػاحة التعلػي  يف ديارنػػا منػللعػادات الظاملػة الػػي اثمػت 
. لصفل مواىلها، ثذبديػد حياهتػا، ثولػود ذكرىػا دافعاً ثالتعمق يف تفسري الفرلف الكرو سيدات بيت النلوة 

ثبفيػػت قصػػتها مػػا أثسػػع أبوابػػو الفكػػر اإلسػػالمي  ذاكػػرةبعػػد أف دولػػت رحلػػت عائشػػة مػػا عػػامل اشحيػػام 
ام إذا أردف أف يشػاركا النسػفضػليات الي ميكا أف تصلها اللارزة لفم  رمو ا ناتفوداسراً ما ا سور الي 

  .املتكافلاجملتمع  ثقيادةاملتماسك، إاالة ا،اطر للنام الليت الرااؿ يف 
 

                                                 
 . ورة النسام، مفدمة ستفسري ما ثحي الفرلفـ،  ٖٕٓٓحممد حسني فضل اح،   ٔ
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 :المراجعأهم 
دار : بػػػريثت.  ٔط . صػػورة املػػػرأة بػػػني املنظػػور الػػػدي  ثالشػػع  ثالعلمػػػاين(. ـ ٜٜٙٔ)أفرفػػار، علػػػي 
 .ثالنشرالطليعة للطلاعة 

ما كتا  اجملتمع . )العائلة العربية ىرمية على أساس ا ن  ثالعمر(. ـ ٖٕٓٓ)بركات، حلي  
 :يف موقع اللالغ(. العريب املعاصر

http://www.balagh.com/mosoa/osrah/t80pdio4.htm 
، ٔط. النهضػػة اإلسػػالمية يف سػػري أعػػالـ املعاصػػريا(. ـٜٜٜٔ= ىػػػ ٕٓٗٔ)حممػػد راػػب ، الليػػومي

 .دار الفل : بريثت

دار : ، بػػػػريثتٔط.النظػػػػاـ اشبػػػػوي ثا ػػػػكالية ا ػػػػن  عنػػػػد العػػػػر (. ـ ٖٕٓٓ)احليػػػػدري، إبػػػػراىي  
 .الساقي

يف . أمني ا،وا: اات أالها يف  وصية ثالدي(  ـ ٖٕٓٓ= ىػ  ٕٗٗٔ)ا،وا، املة أمني 
 .ـ ٖٕٓٓأغسط   -ىػ  ٕٗٗٔ، العاـ احلادي عشر بعد املائة، مجادب الثانية  الؿجملة اهل

النمػػػوذج املضػػػيم لنورانيػػػة الػػػديا ثالفكػػػر " بنػػػت الشػػػاطئ(. "ـ ٖٕٓٓ= ىػػػػ  ٖٕٗٔ)زىػػػرة ا،لػػػيج 
 ( جملة أسلوعية، منوعة تصدر عا اإلمارات لالعالـ: )أبول . زىرة ا،ليجيف ". اإلسالمي

دراسة ربليلية : الطليعة اإلنسانية يف الفرلف الكرو(. ٜٜ٘ٔ= ىػ ٘ٔٗٔ) حممد ثايو، الصاثي
 .ارام العفاد ثعائشة علدالررا

املرأة : ندثة بنت الشاطئ(. ـ ٖٕٓٓ= ىػ  ٕٗٗٔ)صالح الديا، علري، ثوفااي، ريهاـ 
online.net/iol-http://www.islam- :موقع إسالـ أثف  يا. ثالعصر

3.asp-27/sawt-arabic/dowalia/adam 
 

؟ يف موقع  مسألة املرأة يف الفكر اإلسالمي (.ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ)الطراح، علي 
:اإلرباد

tp://www.wajhat.com/details.asp?id=5257&journal=06/1ht
6/04 

 .دار املعارؼ: ، مصرٖط .دراسة قرلنية: مفاؿ يف اإلنساف (ـ ٜٛٙٔ)علدالررا، عائشة 
 .دار املعارؼ: ، مصرٕط. تراانا بني ماو ثحا ر( ـ ٜٓٚٔ)علدالررا، عائشة 

تػراا  سػيدات بيػت النلػوة ر ػي اح (. ـ ٕٕٓٓىػػ  ٖٕٗٔ(. )بنت الشػاطئ)علدالررا، عائشة 
 .دار احلديث: الفاىرة. عنها

http://www.balagh.com/mosoa/osrah/t80pdio4.htm
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/adam-27/sawt-3.asp
http://www.wajhat.com/details.asp?id=5257&journal=06/16/04
http://www.wajhat.com/details.asp?id=5257&journal=06/16/04
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 :يف موقع إسالـ أثف  يا. (بنت الشاطئ..)عائشة علد الررا(. ٕٕٓٓ -ٖٕٗٔ)ىلة رمثؼ ، عةت
http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/mashaheer-

10.asp 
 .هنضة مصر للطلاعة ثالنشر ثالتوزيع: فاىرةال. املرأة يف الفرلف(. ـ ٜٜٚٔ)العفاد، علاس حممود 
املرأة املتفرِّغة لألرمومة ليست : تفوؿ" بنت الشاطئ( "ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ)الغريب، علي حممد 

 :يف موقع هلا أثف  يا! بال عمل
http://www.lahaonline.com/FacPeople/a4-04-07-

2002.doc_cvt.htm 
هنضة مصر للطلاعة ثالتوزيع : الفاىرة، ٖط. كنوز ما السنة(. ـٜٜٚٔ)حممد ، الغةاا

 .ثالنشر
. ، مفدمة سورة النسامتفسري ما ثحي الفرلف( ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ)فضل اح، حممد حسني 

  :موقع بينات
http://www.bayynat.org.lb/bayynatsite/books/quran/nesa

00.htm 
الوعي يف ". بنت الشاطئ"ا الدكتورة عائشة علدالرر(. ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ)حممد ، الفا ي
 .ـٜٜٜٔسلتم  / أغسط  -السنة السادسة ثالثالاوف -٘ٓٗالعدد : الكويت. اإلسالمي

املرأة بني التصورات ثاملمارسات يف الرتاث اإلسالمي ثالدثر الرتبوي (. ـ ٕٕٓٓ)قم ، حممود 
 .مصر. وبر، أكتٕٚاجمللد الثاما، العدد . جملة مستفلل الرتبية العربيةيف . املطلو 

، ٔط. تعليفة أصوؿ الرتبية(. ـٕٕٓٓ= ىػ ٖٕٗٔ) بدر حممد ، لطيفة حسني ثملك، الكندري
 .مكتلة الفالح: الكويت

 . (ـ ٕٗٓٓ = ىػ ٕ٘ٗٔ) املوسوعة العربية العاملية
http://www.intaaj.net 
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