عائشة بنت الشاطئ يف ذاكرة الفكر الرتبوي
د .بدر حممد ملك د .لطيفة حسني الكندري
المقدمة
مل تعد النظريات الغربية احلديثة يف الرتبية ،على أمهيتها ،ىي أساس الفلسفة املعاصرة فلكل جمتمع إنساين حػر مورثااتػو
احلضارية الدالػة علػى وصوصػياتو التارخييػة  ،ثىويتػو الثفافيػة الػي تكشػ عػا اشنشػطة املشػرتكة ثالفرديػة ،النااملػة ثاملتعثػرة
الي سامهت يف التأاري يف احلياة الواقعية فتملدد ما قد مت ربفيفو فعال ،ثما ميكا استكمالو مسػتفلال .ثهلػاا تظهػر الدراسػات
يف سػػاحة الفكػػر الرتبػػوي قوامهػػا الن ػػةعة النفديػػة كسػػمة عص ػرية ػػرثرية سبػػد يػػدىا لفه ػ مػػا مضػػى مػػا العمػػل ستش ػراؼ
املسػػتفلل بشػػكل أفضػػل كػػي يلػ احتيااػػات العااػػل ،ثطموحػػات اااػػل لتملسػػني مسػػتوب الػػوعي الرتبػػوي الكفيػػل بتطػػوير
ثربديث السياسات ثالفلسفات ثاملناىج التعليمية ،ثتطليفاهتا العملية.
ريب أف اشديلة املصرية عائشة بنت الشاطئ هلػا إسػهامات متميػةة ذبعلهػا مؤروػة متمكنػة ،ثباحثػة
متمرسة فهي ما أملػع أعػالـ ثدعػائ النهضػة العربيػة املعاصػرة ثتعتػ سػريهتا العلميػة ثالعمليػة – كلنػت ثأـ
ثزثاػػة ثطاللػػة ثمعلمػػة ثمفكػػرة -مػػادة اريػػة ثرائػػدة لرتبيػػة اشايػػاؿ
الفادمة .تعد عائشة منوذااً فريػداً لثػورة حفيفيػة لتملريػر املػرأة العربيػة
ال ػػي طامل ػػا مت منعه ػػا م ػػا الدراس ػػة يف ا امع ػػات العربي ػػة ثاإلس ػػالمية
لعدة قرثف .لفد ربدب املفكرثف ما أمثاؿ حممد علده ثقاسػ أمػني
ثطػػو حسػػني املؤسسػػات العلمي ػػة يف عصػػرى فطػػاللوا بفػػتب أب ػوا
التعلػػي العػػاا للنسػػام كػػي يػػتعلما ثيعلمػػا يف املعاىػػد ثا امعػػات
ثكانت عائشة ما ما اشفواج الي اغتنمت أمػواج التغيػري ،ثريػاح
ا نفتػػاح ،ثرحلػػة احلريػػة .قامػػت مواػػات املوااهػػة الثفافيػػة بتوسػػيع
نط ػػاؽ التعل ػػي ثهت ػػايب ال ػػوعي ا اتم ػػاعي ثزبػ ػريج دفع ػػات تعت ػػة
بػػدثرىا يف املنػػةؿ ثهلػػا توااػػدىا يف عػػامل الصػػملافة ثالفكػػر ثالعطػػام.
مل زبضع عائشة لضغوط عصرىا الػاي سػاده املعتفػدات املعوقػة ثمل تستسػل لوصػاية التشػدد الػدي الػاي
سيطر طواؿ الفرثف املا ية على زماـ مؤسسات التعلي فملرمت املرأة ما حق دووؿ ا امعػات ثالتوااػد
الفعلػػي لدراسػػة ثتػػدري العلػػوـ العفليػػة أث النفليػػة ثبػػالك مل تسػػاى امل ػرأة يف إدارة ثقيػػادة أي اامعػػة مػػا
ا امعات إ يف ثقت متأور ثبعد مضي أكثر ما أل سنة.
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حممػػد علػػي علػػدالررا املعرثفػػة ب ػ "بنػػت الشػػاطئ" عػػاـ ٖٜٔٔـ دبملافظػػة دميػػاط
ثلػػدت عائشػػة بنػػت ّ
بػػدلتا مصػػر ثنشػػأت يف بيػػت أد لػػب العل ػ ثالػػديا فملفظػػت الفػػرلف الكػػرو يف طفولتهػػا قلػػل أف تلل ػ
سػػا السادسػػة ،مث حفظػػت ألفيػػة ابػػا مالػػك يف النملػػو ثبعػ الفصػػائد الصػػوفية .ثااهػػت عائشػػة عواقػػب
العػػادات الضػػارة الػػي تػػرف أف تواصػػل اللنػػت تعليمهػػا ثقػػاد ثالػػدىا العػػامل اشزىػػري معار ػػة ػػديدة ملنعهػػا
م ػػا إكم ػػاؿ الدراس ػػة ثك ػػادت حماث ت ػػو املس ػػتمرة أف ت ػػنىب ل ػػو إصػ ػرار عائش ػػة عل ػػى مواص ػػلة التملص ػػيل.
ثعنػػدما تواهػػت عائشػػة لعػػامل الصػػملافة كانػػت العػػادات الضػػارة عائف ػاً كل ػريا ،ثسػػداً منيع ػاً شف التفاليػػد مل

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

حصلت عائشة على هادة الكفامة للمعلمات عاـ ٜٕٜٔـ ثكانت اشثىل على مسػتوب الدثلػة ،مث
حصػػلت علػػى الليسػػان يف اللغػػة العربيػػة عػػاـ ٜٖٜٔـ ،ثثاصػػلت دراسػػتها العليػػا فملصػػلت علػػى ػػهادة
الدكتوراه عاـ ٜٓ٘ٔـ ثكاف طو حسني – عميد اشد العريب  -مػا ػما أعضػام نػة املناقشػة .ثلفػد
مارسػ ػػت عائشػ ػػة التػ ػػدري ثالتػ ػػألي ثسػ ػػافرت للعمػ ػػل يف العديػ ػػد مػ ػػا ا امعػ ػػات اإلسػ ػػالمية .ثكػ ػػاف أف
حصػػدت عػػدة ا ػوائة رفعيػػة ثأثاػػة عاليػػة فملصػػلت علػػى اػػائةة امللػػك فيصػػل العامليػػة يف ودمػػة اإلسػػالـ،
ثاائةة الدثلة التفديرية ما مصر ،ثاائةة التفػدمـ العلمػي مػا الكويػت ،كمػا حصػلت علػى ثسػاـ رفيػع مػا
املغر .
ثااهت عائشة معار ة صارمة كادت أف سبنعها ما الوصوؿ إىل قم اجملػد ثلكػا حلهػا للعلػ دفعهػا
إىل فهػ ػ ص ػػمليب لل ػػديا فأثا ػػد عن ػػدىا اإلصػ ػرار عل ػػى مواص ػػلة التملص ػػيل الدراس ػػي ،ثكس ػػب ا،ػ ػ ات،
ثالتغلب على الصعوبات.
نظرات ثاقبة
إذا تتلعنا املنملػى العلمػي لعائشػة فاننػا ذمػدىا تتمتػع بػرثح اللاحػث الػد ث  ،ثمهػة احملفػق اشمػني،
ثنش ػػاط الكات ػػب املنهى ػػي ،ثإنت ػػاج املفك ػػر اشص ػػيل ال ػػاي يهى ػػر حماس ػػا الػ ػرتاث ث يتنك ػػر لفواع ػػد
اشوػػالؽ .لفػػد تعمفػػت عائشػػة يف دراسػػة الثفافػػة اإلسػػالمية شهنػػا ملعػػث رقػػي العفػػل ثهلػػاا مل تتػػورط ىػػاه
املفك ػػرة يف نف ػػد اواب ػػت ال ػػديا كم ػػا فع ػػل أنص ػػار ربري ػػر امل ػرأة م ػػا العلم ػػانيني .ثا ػػدت عائش ػػة ػػالتها يف
اإلسالـ الاي يسع كل أمر حسػا فسػارعت للػدعوة إليػو ثىػي فوػورة بػو ،ثففيػو فيػو ،شف اإلسػالـ سػليل
سػػعادة امل ػرأة ثالراػػل علػػى حػػد س ػوام .لفػػد نالػػت عائشػػة تفػػدير العلمػػام ثاملؤسس ػػات الفكريػػة يف الع ػػامل
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اإلسػػالمي شهنػػا سبسػػكت بأىػػدا اإلصػػالح يف إطػػار سػػياؽ النسػػيج الشػػرقي ثمل تسػػتورد ػػرثط النهضػػة،
ثمناذج التغيري ثالرتبية ما بيئة غريلة ،ثمصادر مريلة.
تػػرب عائشػػة أف اح سػػلملانو اوػػت

اإلنسػػاف بػػالعل ليملمػػل اشمانػػة الػػي تتضػػما الفيػػاـ باملسػػئوليات

ثربمػل تلعػػات التكليػ  .تتفػق عائشػػة مػػع الفصػ الاائعػة الػػي تسػػللت إىل كتػب التفسػػري ثالػػي تفػػوؿ
أف حوام كانت سلب ورثج لدـ ما ا نة .ما الوا ب أف عائشة ػنت ىىومػاً ثاسػعاً علػى الػايا يػرثف
املػرأة دبنظػػور ثاحػػد ينملصػػر يف ثصػ النسػػام بػػأهنا مػػادة للشػػهوة ثاملعصػػية ثاإلغػرام .ذكػػر املفسػػرثف مثػػل
الط ػ ي ثاشلوسػػي (العفػػاد ٜٜٔٚ ،ـ ،ص  )ٜٔ ،ٔٛقصص ػاً تس ػربت مػػا بػػص إس ػرائيل تػػن علػػى أف

ح ػوام سػػلب إغ ػرام ثغوايػػة لدـ ثلكػػا عائشػػة رفضػػت قلػػوؿ ذلػػك ثفنػػدت ىػػاه امل ػةاع الػػي تتنػػاغ مػػع
ركائة الفرلف الكرو.
تعلفػػت بنػػت الشػػاطئ بػالفرلف الكػػرو الػػاي كػػرـ امل ػرأة فطاللهػػا دبشػػاركة الراػػل يف تعمػػري احليػػاة ثإدارة
اشم ػػور ب ػػارادة قوي ػػة كمػػا ح ػػارت يف ذات الوق ػػت م ػا مدسوس ػػات اإلس ػرائيليات ثأباطي ػػل اشس ػػاطري ال ػػي
ابت تراانا الفكري ثتركػت أارىػا يف دمارسػاتنا سػيما يف قضػايا املػرأة .كمػا تفػوـ فلسػفة عائشػة الرتبويػة
على الرتفق يف تربية النسام إذ ميكا توايهها ثإر ادىا بالشدة .لفد حػارت عائشػة مػا أوػا النسػام
بالشدة شنو منهج خيال فطرة اإلنساف كما أف الغلظة لفة ثقع فيها ما يفه النصوص الدينية حبرفيتها.

أل ػ الشػػي الغ ػةاا كتػػا كنػػوز مػػا السػػنة ثوص ػ فيػػو فص ػالً لشػػئوف امل ػرأة ثاشسػػرة ثحػػار اشمػػة
املسػػلمة مػػا مغلػػة الفه ػ ا،ػػاطئ للنص ػػوص الش ػػرعية فمازالػػت كفػػة الراػػاؿ ى ػػي الرااملػػة ثل ػػو انتص ػػار
حضػػارة الغػػر يف العصػػر احلػػديث مل يرسػػمب للم ػرأة بػػالتعل يف مػػدارس ثاامعػػات الػػديار اإلسػػالمية كمػػا
ميكػا أف نسػتنتج مػػا كػالـ الغػةاا (ص ٔ .)ٔٙمث انتفػد الغػةاا مػؤسبر املػرأة يف بكػػني ث ػرح أف "اإلسػػالـ
يهػػني امل ػرأة" ثلكػػا بع ػ املسػػلمني اعتمػػد اشحاديػػث املو ػػوعة ثالضػػعيفة يف تأديػػب امل ػرأة فاعتفػػد أف
الرا ػػل ح ػػر يف ػػر ا ،ثهل ػػاا ف ػػاف تراان ػػا لت ػػاج إىل تنفي ػػة دقيف ػػة .امل ػ ػرأة ػػلع أع ػػوج كم ػػا ثرد يف الس ػػنة
الصمليملة دبعص أهنا عاطفية" :كي تلد ثتريب ثتتملمػل اشعلػام" ثىػاا يضػريىا ث يكػوف سػللا إلىانتهػا
ث ػػر ا (ص ٘ .)ٔٙتػػرب عائشػػة علػػدالررا أف الضػػلع تعلػػري جمػػازي ،إمنػػا ىػػي ثصػػية مػػا ن ػ اإلسػػالـ
بػػالرفق بػػاملرأة ثالتملػػاير مػػا أوػػاىا بالشػػدة ،مثػػل قولػػو عليػػو السػػالـ" ،رفف ػاً بػػالفوارير"  ...فهػػل ولفػػت

النس ػػام م ػػا الفػ ػوارير"؟ (الص ػػاثي ٜٜٔ٘ ،ـ ،ص ٕٕ .)ٖ٘ ،ثك ػػالـ عائش ػػة بن ػػت عل ػػدالررا يتف ػػق يف
خمرااتػػو مػػع كػػالـ الغػةاا إذ أف املعػػص احلػػريف للملػػديث قػػد لػػدد عنػػد الػػلع طرائػػق واطئػػة لعالقػػة الراػػل
باملرأة سيما يف ثسائل تأديلها.
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ثص ػػفت عائش ػػة ثاق ػػع املػ ػرأة املعاص ػػرة ثرس ػػالتها ففال ػػت" :تش ػػغل قض ػػايا ،أمهّه ػػا :تلػ ػلم اإلس ػػالـ
ب ػػالعن ثاإلا ػراـ ،ثاس ػػتمرار اللغ ػػو يف قض ػػايا امل ػرأة ثمو ػػعها يف اإلس ػػالـ .ثع ػػا نفس ػػي طوف ػػت يف
ػت أكػػدح إليػػو العمػػر
اافػػاؽ شسػػأؿ عمػػا أعطػػاين اإلسػػالـ ،ثتأكػ ر
ػدت أ ّف اإلسػػالـ أعطػػاين مػػا لػػو لللػ ر
كلّػػو مػػا بلغتػػو ،ثأحتػػاج إلعػػادة النظػػر يف قضػػية امل ػرأة ثاإلسػػالـ ،ثأوشػػى أف تكػػوف احلركػػة النسػػائية
املعاصػرة أثقعػػت النسػػام يف وصػػومة مػػع الراػػل ،مػػع أ ّف مػػا بيننػػا ثبيػػنه لػػي تنافسػاً أث سػػلاقاً ،لكننػػا
رفػػاؽ رحلػػة عمػػر نسػػتغ عػػنه ث يسػػتغنوف عنّػػا ،ثمػػا غػػري املتصػ ّػور أف تفػػوـ احليػػاة علػػى الراػػل

ثحده؛ ش ّف 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
تفرغت لألمومة؟"ٔ.
لو ّ

قرنت ابنة الشاطئ الرتبية بالفضيلة اشفالطونية الطاىرة فطاللت دبملاربة الرذيلة ثاإلسراؼ .كانت
تلك رسالتها قلل أف تلل العشريا ما عمرىا ثعندما بلغت جمدىا العلمي ثاشديب استمرت يف أدام
رسالتها الي ىي نواة ىرة فينانة ذات لل ثري (الليومي ٜٜٜٔ ،ـ ،ج٘ ،ص ٘ .)ٕٙتفوؿ
اشستاذة ىلة ر ثؼ عةت (ٕٕٓٓ ـ) "مل تكا بنت الشاطئ كاتلة ثمفكرة ثأستاذة ثباحثة فملسب؛
يدا للمرأة املسلمة الي حررت نفسها بنفسها باإلسالـ"" .إننا نرب أف ما حق ىاه
نادرا ثفر ً
بل ً
منوذاا ً
العاملة ا ليلة أف ندرس مسرية كفاحها ثنستله منها الدرثس ا اتماعية لتفعيل دثر املرأة يف سياج
تعالي اإلسالـ السمملة" (الكندري ثملك  ٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٕ٘ٗ).
احتلت عائشة مكانة بارزة يف وطا ثمهوـ املرأة يف الفرف العشريا ثكانت تنظر بتفا ؿ حلركة
ربرير املرأة العربية ففالت بكل افة "ستملتل املرأة العربية مكاهنا احلفيفي يف اجملتمع ،ثميص حمرفو الفرلف
باهلةمية" (العودات ٜٜٔٙ ،ـ ،ص .)ٖٔٚ
منطلقات فكرية

فيما يلي مجلة خمتصرة ما منطلفات تربيػة الفتيػات ثالػي ميكػا اسػتنلاطها مػا سػرية ثمسػرية بنػت

الشاطئ:
املتفرغة لألرمومة تفوـ بعمل عظي
ٔ -تعظي دثر الليت فاملرأة ِّ

جيوز التفليل ما أنو أبداً.

ٔ -الغريب (ٖٕٓٓـ).

4

ٕ -تشىيع املرأة للمسامهة يف ودمة العل ثاجملتمػع دثف اإلوػالؿ بالولػائ اشسػرية .كانػت عائشػة
باحثػػة دقيفػػة سػػيما يف الكتابػػة "ثترااػػع كػػل النس ػ املطلوعػػة مػػا الكتػػا الػػاي تريػػد ربفيفػػو
حىت أف ربفيق ثنشر كتا ابا الصالح استغرؽ منها ٓٔ سنوات ما بػني توايػق املػو أث املفارنػة
بني النس ا،طية ثما حوت ما تصملي أث سهو ،ثمجع تػراا كاتليهػا ،ىػاا غػري إ ػافاهتا يف
ربفيق الفهارس ،حػىت ثصػلت طلعػة ىػاا الكتػا إىل ٓ٘ ٜصػفملة يف حػني أف بعػ الطلعػات
تتعدب مائي صفملة" (صالح الديا ثوفااي ٕٖٓٓ ،ـ).
ٖ -لمنت عائشة بأف التملديات الي توااو املػرأة كلػرية ثلكػا اشمػل أكػ  .مػا الرتبيػة نلػدأ لتصػمليب
املس ػػار ثزي ػػادة ال ػػوعي ثتوس ػػيع املمارس ػػة الص ػػمليملة فالرتبي ػػة الس ػػليمة ى ػػي اشم ػػل شهن ػػا ػػماف
للملا ر ثأماف للمستفلل.
ٗ ب-ن ػػام عالق ػػة افافي ػػة تفاعلي ػػة متلادل ػػة ب ػػني ال ػػةثاني .عا ػػت عائش ػػة م ػػع زثاه ػػا أم ػػني ا ،ػػوا يف
انسىاـ افايف لتفوؿ للنات انسها إف الةثاج سكا رثحي ،ثاسدي ،ثافايف.
٘ إ-ا ػرام املكتلػػة اإلسػػالمية بالكتػػب النافعػػة فلفػػد قػػدمت عائشػػة أكث ػػر مػػا س ػػتني رسػػالة .التفسػػري
اللي ػػاين للفػ ػػرلف الكػ ػػرو ،ت ػ ػراا سػ ػػيدات بيػ ػػت النلػ ػػوة ،سػ ػػر الشػ ػػاطئ ثقص ػ ػ مػ ػػا الفريػ ػػة ،مػ ػػع
املصطفى ،مع أيب العالم يف سىنو  ،مفاؿ يف اإلنساف :دراسة قرلنية .تراانػا بػني مػاو ثحا ػر.
تص ػ ػ املوسػ ػػوعة العربيػ ػػة العامليػ ػػة بنػ ػػت الشػ ػػاطئ بأهنػ ػػا " "ثاحػ ػػدة مػ ػػا مواِّفػ ػػات ال ػ ػرتاث العػ ػػريب
ثدرسا".
ثاإلسالمي ربفي ًفا ً

 ٙا -عتنام باللغة العربية ما مصادر اإلبداع الفكري ثا ماا.
- ٚاملطاللػػة حبسػػا تثفي ػ اللنػػات ثعلػػى اجملتمػػع هتيئػػة الفػػرص ملواصػػلة ربصػػيلها العلمػػي العػػاا إذا
أردف.
- ٛتصدت عائشة لشلهات املستشػرقني كمػا يف كتا ػا تراانػا بػني مػاو ثحا ػر فشػاركت يف الػدفاع
عػػا حيػػاو الػػديا ثعػػةزت مواقفهػػا بػػاحلىج الفاطعػػة ثارتفعػػت إىل مرتلػػة ا هػػاد الفكػػري فكػػاف
قلمهػػا يػػرتا دقػػات قللهػػا الػػاي ينػػل بػػالغرية الصػػادقة الػػي دفعتهػػا إىل رف ػ الفكػػر اشان ػ
املنػػاق لالسػػالـ .أسػػلمت املستشػػرقة اليابانيػػة كوماسػػو بعػػد أف اطلعػػت علػػى دراسػػات عائشػػة
فتأارت بكتا تراا سيدات بيت النلوة مث قامت املستشرقة برتمجة الكتا إىل اللغة اليابانية.
 ٜا -س ػػتىابة لرس ػػالة اإلس ػػالـ تع ػ ػ التمس ػػك بالس ػػلوؾ احلض ػػاري ثحمارب ػػة اشع ػ ػراؼ ا اتماعي ػػة
ثاملواريث الفدمية الي تفلل مػا ػأف مشػاركة املػرأة يف احليػاة العامػة .مل تستسػل عائشػة للظػرثؼ
الفاىرة الي كانت تعةؿ النسام ثسبنع ما لهورىػا يف الصػملافة ثميػاديا الكتابػة فتملايلػت حبكمػة
حىت حففت مفاصدىا بعد رحلة كفاح اقة ثسلاقة.
احلث على السياحة كي تطلع املرأة على افافات العامل ثلكي تنشر العل .
ٓٔ -

5

التمللػػي بػػاشوالؽ الفا ػػلة " .أمػػا عائشػػة اإلنسػػانة فل ػ تفػػل رثع ػةً عػػا عائشػػة العاملػػة
ٔٔ -
ا ليلػة ،إذ أهنػا كانػت مثػا ً للصػ ثا هػاد ،ثكانػت أاػوا الصػ ثاإلنابػػة ىػي الػردام املفضػل هلػػا
يف موااهػة عاديػات الػػةما ،مػا ففػدىا لةثاهػػا العػامل ا ليػػل أمػني ا،ػوا ثىػػي يف ريعػاف ػػلا ا،
ػدادا مػا خمػةف
مث ففداهنا انني ما أبنائها ثىي يف سا الشيوووة الفاسي ،فكاف قلمها ميتلػئ م ً
اشحةاف يف نفسها ،لكنو يكتب إ ما ير ى الر "ٔ.
النظػػرة الواقعيػػة .تفػػوؿ عائشػػة يف كتا ػػا مفػػاؿ يف اإلنسػػاف :دراسػػة قرلنيػػة "ثجمػػاؿ التوبػػة
ٕٔ -
مفتػػوح أمػػاـ اإلنسػػاف الػػاي يتعثػػر ثخيطػػئ فتصػػهره التىربػػة ثيهتػػدي با،طػػأ إىل طريػػق احلػػق" (ص
.)ٜ٘
نفػػد الفكػػر املتشػػدد فلف ػد أنكػػرت عائشػػة إمهػػاؿ ال ػرتاث ثتطػػرؼ جمموعػػة مػػا مشػػاي
ٖٔ -
الفػ ػػاىرة حينمػ ػػا أمػ ػػرثا بػ ػػاحراؽ "جمموعػ ػػة دميػ ػػاط" الرتاايػ ػػة يف عػ ػػاـ ٓ ٔٚٛـ (تراانػ ػػا بػ ػػني مػ ػػاو
ثحا ر ،ص ٖٔٔ) حتماؿ أف تكوف ا بعػ النصػوص املوالفػة للشػريعة .ثانتفػدت عائشػة
العلمػػام الػػايا اعت ػ ثا ترمجػػة الفػػرلف بدعػػة مسػػتملداة (ص ٘ )ٔٛكمػػا طاللػػت بضػػرثرة أف رمػػرر
الكتب الدينية ثواصة كتب التفسري ما املدسوسات ثاارام اللاطلة (ص ٗ.)ٔٛ
تربية المرأة بين العقاد وعائشة
حاثؿ الصػاثي (٘ ٜٜٔـ) استكشػاؼ فكػر كػل مػا العفػاد ثعائشػة ثلكنػو مل يػ ز أث يػ ر ا،ػالؼ
ا وىري بني الفيلسوفني يف نظرهتمػا لرتبيػة املػرأة .كػل منهمػا اسػتعاف بػالفرلف الكػرو كمصػدر للنػام نظريتػو
ثتوصل العفاد إىل أف اإلسالـ كرـ املرأة لتسػاند الراػل ث بػد مػا تعليمهػا لتوػدـ أسػرهتا كمػا ػا العفػاد
ىىوما كلريا على الطاعنني بالتوايهات اإلسالمية يف ىاا الشػأف ثفنػد اإلسػرائيليات ثرد علػى الشػلهات.
تتفػػق بنػػت الشػػاطئ مػػع العفػػاد يف ػػطر كلػػري مػػا الفضػػايا ثلكنهػػا بالتأكيػػد توسػػع مػػا ػػأف تعلػػي امل ػرأة
لتشارؾ أسرهتا ثجمتمعها يف عملية اللنام فاملرأة فيفة الرال ثليسػت تابعػة ثاملػرأة عنػد عائشػة ذات عفليػة
والقة ملدعة.
يػرب العفػػاد أف الراػل ىػػو املفصػود يف ا،لػػق ثىػو املفػػدـ يف نيػة الطليعػػة ثلفػد قػػاـ العفػاد بت يػػر موقفػػو
ذلػػك بػػالكثري مػػا الشػواىد العفليػػة ثالدينيػػة فالراػػل أفضػػل مػػا املػرأة يف مجيػػع ا وانػػب ثىػػو موقػ غريػػب
حري بعػ اللػاحثني (أفرفػار ٜٜٔٙ ،ـ ،ص ٗ ،ٔٔٔ ،ٜ٘ ، ٜقمػ  ٕٕٓٓ ،ـ ،ص  ،ٕٛٚاحليػدري،
ٖ .)ٕٛمل يتملػػدث العفػػاد عػػا الفي ػػود ا ػػائرة الػػي كللػػت عمليػػة تربي ػػة امل ػرأة العربيػػة يف عص ػػره ثالعص ػػور
http://www.egypt-facts.org/sisters/s3-3-3.htm 1
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اشوػػرية ثمل يفػػتب هلػػا أب ػوا اإلبػػداع احلضػػاري شنػػو لمػػا أف الراػػل يف اللدايػػة ثالنهايػػة ىػػو اشصػػل بينمػػا
أوػػات عائشػػة تنفػػب يف العوائػػق الػػي ربػػوؿ بػػني النسػػام ثالريػػادة العفليػػة ثغريىػػا .لفػػد اكتشػػفت عائشػػة يف
نفسػها طاقػات ػومة ثفتشػت عػا لفػاؽ هنضػتها شهنػا عانػت الكثػري ثلمنػت بػأف طاقػات املػرأة يف مجيػػع
املياديا تفل أمهية أبدا عا طاقات الرال.
يتفق اللاحثوف ثاملراقلوف  -كما يفوؿ د .حلي بركات (ٖٕٓٓ ـ)  -على أف املرأة ربتل موقعػاً دثنيػاً
يف بنيػة العائلػة العربيػة الفدميػة منهػػا ثاملعاصػرة .يفػدـ الكاتػب املصػري علػػاس حممػود العفػاد موقفػاً راعيػاً يف
كتابػػو املػرأة يف الفػػرلف ،ثيفػػوؿ (أف الواقػػع املتكػػرر يف اجملتمعػػات اإلنسػػانية كافػػة ،أف املػرأة تتلفػػى عرفهػػا مػػا
الراػػاؿ ،حػػىت فيمػػا خيصػػها مػػا والئػػق احليػػاة ثاحلنػػاف ثالنظافػػة ...فهػػي إمنػػا تسػػتملي شهنػػا تتلفػػى وليفػػة
احليام ما الطليعة أهنػا زبىػل مػا مفاربػة الراػل بػدثافعها ا نسػية ،ثتنتظػر املفاربػة مػا اانلػو ،ثإف سػلفتو
إىل احلػػب ثالرغلػػة .ث ػػأهنا يف ذلػػك ػػأف مجيػػع اإلنػػاث يف مجيػػع أنػواع احليػواف ،فأهنػػا تنتظػػر ث تتفػػدـ ،أث
تتعػػرو ث هتىػ  ،ثمينعهػػا أف تفعػػل ذلػػك مػػانع مػػا تركيػػب الوليفػػة يصػػدر عػػا ثازع أوالقػػي ،ث عػػا
أد ما لدا السلوؾ ...فامنا ولق تركيب اشنثى لالسػتىابة ثمل خيلػق لالبتػدام ثا رغػاـ ...ثالصػق مػا
احلياة بػاملرأة حناهنػا املشػهور ،ث سػيما احلنػاف لألطفػاؿ مػا أبنائهػا ثغػري أبنائهػا .ثىػاه صػفة مػا صػفات
الغرائ ػػة ،توا ػػد يف إن ػػاث اشحي ػػام ،ث سبت ػػاز فيه ػػا أنث ػػى اإلنس ػػاف إىل عل ػػى ق ػػدر امتي ػػاز العاق ػػل عل ػػى غ ػػري
العاقل ..أما النظافة فليست ىي ما وصائ
ااور).

اشنواة إ

تصاهلا بالةينة ،ثحب احلظػوة يف أعػني ا ػن

تربية قرآنية
ميػػأل النػػور صػػدر احلػػاف ايػػات الفػػرلف الكػػرو ثكلمػػا زادت عنايتنػػا دبفاصػػد الفػػرلف اقرتبنػػا مػػا سػػعادة
النف  ،ثفه احلياة ،ثعمػل ا،ػري .ثلفػد كانػت عائشػة مثػا ً رائعػاً لطفلػة ػفافة املشػاعر منػت يف وضػوع
اسػتػ ْغل
ثوشوع مع الفرلف الكرو ثمنا معها عةمها ثبياهنا ثإدراكها ثنشاطها " كةْرٍع أ ْورج ػطْأهر فػَزرهر ف ْ
فاستػوب على سوقِ ِو يػع ِىب المةراع لِيغِي ِِ الْ ركفار ثعد اللو ال ِايا لمنوا ثع ِملرػوا الص ِ
ػاحل ِ
ات ِمػْنػ ره م ْغ ِفػرةً
ر
ر
ْ
ر رْ ر
ر
ثأ ْاراً ع ِظيماً {( "}ٕٜسورة الفتب).
أسػػهمت عائشػػة بنػػت الشػػاطئ يف سبثيػػل الفكػػر اإلسػػالمي املسػػتنري فكتلػت كثػرياً عػػا فضػػائل أمهػػات
املػػؤمنني مث ردت ػػلهات املستشػػرقني ثدحضػػت مفرتيػػات احلاقػػديا كمػػا ػػاركت كمعلمػػة يف مؤسسػػات
التعلػػي  ،ثكلاحثػػة علػػى صػػفملات ا رائػػد ثاجملػػالت ،ثكمملا ػػرة يف النػػدثات العربيػػة ثالدثليػػة .لفػػد قػػت
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اهودىػػا رثاا ػاً كل ػرياً ثاستملسػػاناً عظيم ػاً ثهلػػاا ثاػػب علينػػا س ػ غػػور سػػريهتا لليػػاف أسػػلا تفوقهػػا كػػي
تكوف ىاه املفسرة اشديلة ا ليلة قدثة حسنة ملا بعدىا ما أاياؿ التىديد اشصيل.
إف علفريػػة عائشػػة بنػػت الشػػاطئ تػػدؿ علػػى أف بامكػػاف امل ػرأة ذبػػاثز التملػػديات ا اتماعيػػة "ثنفػػاط
ػتوب أعلػى مػا مسػتوب
عفها العاطفية يف وصيتها ثربويلها إىل نفاط قوة .ثقد تلل يف ىاا اجملػاؿ مس ّ
الراػل ،تلعػاً للىهػد امللػاثؿ يف قػوة املعانػاة ثاجملاىػدة مػا قللهػا ،بينمػا يعمػل الراػل علػى تركيػة مػا لديػػو
مػػا إمكانيػػات ثقابليػػات ثتطويرىػػا ثتفويتهػػا ،دمػػا جيعلػو أكثػػر قابليػةً حلػػا ت ػػع متالحفػ ٍػة اديػػدةٍ ،يف
الوقت الاي تعمل املرأة على تفىري طاقاهتا يف اذباه الفػوة ...ثمػا ىنػا ،كػاف الػوحي الفػرلين ،يؤكػد للمػرأة
قدرهتا على ا نتصػار علػى نػوازع الضػع اإلنسػاين اشنثػوي بالرتبيػة ثالػوعي ثاملمارسػة ،يف املسػتويات الػي
تساثي فيها الرال أث تتفوؽ عليو .ث اا يلطل التصور الاي يتصػوره بعػ الراػاؿ بػأهن أعظػ قػدراً مػا
املرأة ،أية امرأة كانت ،فينظرثف إليها نظرةً متعاليةً على أساس التفوؽ النوعي .إف الفرلف يوحي خبطػأ ىػاه

النظػػرة ،شف بع ػ
مواقع املعاناة"ٔ.

النسػػام قػػد تكػػوف أعظ ػ مػػا بع ػ

الراػػاؿ بعفلهػػا الغ ػ بالتىربػػة ،ثإرادهتػػا الصػػللة يف

توفي ػػت بن ػػت الش ػػاطئ يف ع ػػاـ  ٜٜٔٛـ بع ػػد حي ػػاة حافل ػػة تس ػػتملق أف تك ػػوف ق ػػدثة حس ػػنة للمػ ػرأة
املس ػػلمة ال ػػي اس ػػدت باقت ػػدار ااح ػػة الرس ػػالة اإلس ػػالمية ال ػػي رب ػػث عل ػػى تعل ػػي امل ػرأة ثت ػػرف ا،ض ػػوع
للعػادات الظاملػة الػػي اثمػت علػػى سػاحة التعلػي يف ديارنػػا منػا أمػػد بعيػد .كانػت دراسػػتها املوسػعة لسػػرية
سيدات بيت النلوة ثالتعمق يف تفسري الفرلف الكرو دافعاً لصفل مواىلها ،ثذبديػد حياهتػا ،ثولػود ذكرىػا.
رحلػػت عائشػػة مػػا عػػامل اشحيػػام بعػػد أف دولػػت ذاكػػرة الفكػػر اإلسػػالمي مػػا أثسػػع أبوابػػو ثبفيػػت قصػػتها
اسراً ما ا سور الي تفودنا رمو الفم اللارزة الي ميكا أف تصلها فضػليات النسػام إذا أردف أف يشػاركا
الرااؿ يف إاالة ا،اطر للنام الليت املتماسك ،ثقيادة اجملتمع املتكافل.

ٔ

حممد حسني فضل اح ٕٖٓٓ ،ـ ،تفسري ما ثحي الفرلف ،مفدمة سورة النسام.
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